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Principalii indicatori de mobilitate
Deplasări cu autovehiculul
Numărul de deplasări pe
săptămână a scăzut în
pandemie (numai 33%
dintre respondenți
realizau peste 7
deplasări)
Durata medie a unei
deplasări - 16-17 min

Distribuția modală

Infrastructură velo

Moduri nemotorizate

27,2%

9% lungimea
străzilor include
infrastructură velo
20 km piste / benzi
pentru biciclete

9%

0,5%
7,6%

25,1%

Bike-sharing
2,2%

Gradul de utilizare al
unui autoturism este de
1,71

64,4%

Nu există sistem de
bike-sharing la nivel
local

72,8%

Indicele de motorizare
Indicele de motorizare
s-a dublat în perioada
2010-2020

Transport public
Moduri motorizate
30% 70%
Accidente rutiere 2010-2020

Evoluție populație
-2,18%

153,3 mii
149,9 mii

40 decedați
443 grav răniți
în Zalău și ZMC.
3-4 decese / an în Zalău
și ZMC (2010-2020)

Flotă nonFlota electrică
electrică

Viteza
comercială este
de 20 km/h
(2020)
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Viziunea Zalău 2035
Sistem de transport public metropolitan
ru er și feroviar completat de o rețea de
trasee pentru biciclete.
S i ste m d e t ra n s p o r t p u b l i c l o ca l ,
compe v, „verde“ și eﬁcient.
- Peste 75% din ﬂotă electric.
-Frecvență de sub 5-7 min pe arterele
principale și 15 min pe metropolitan
- 90% din zonele urbanizate deservite
Centru istoric valoriﬁcat și preponderent
pietonal.
Car ere accesibile și orientate către
deplasări pietonale.
Rețea de piste pentru biciclete accesibilă
din orice punct la o distanță de 350m*
completată de dotări și servicii: bikesharing, rastele, garaje și stații de p selfcare.

Autoturismul personal devine treptat un
mijloc alterna v de transport
*500m în zonele de expansiune

12%

2%
26%

33%

27%

3 scenarii de dezvoltare
Do minimum
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Do something

Coridoare alterna ve de
mobilitate N-S (2)
SMT 2 - priori zare transport
public
Aplicație de mobilitate
Modernizare autobază
Achiziție ﬂotă
Regenerare urbană - 1 car er
“Home zone“ - 1 car er

25%
110 mil € - disponibil
307 mil € necesar

Sursa imaginii: Facebook CIIC - Centrul de Inovare și Imaginație Civică
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Coridoare alterna ve de mobilitate
N-S (2)
Achiziție ﬂotă 2
Transport public metropolitan
Regenerare urbană - 3 car ere
“Home zone“ - 2 car ere

Prioritățile cetățenilor

16%

59%

Ÿ

-15% Co2

41% din cetățenii respondenți la
sondajul PMUD 2021-2027
consideră parcarea ca ﬁind
principala prioritate
1. Parcare 4,6 / 7
2. Circulații pietonale 4,3 / 7
3. Parcare 4,1/ 7

Do maximum
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

VO nord
Conexiuni suplimentare și legături
cu centura
Ex nderea zonei pietonale în
centurl istoric
Tramvai
Tren metropolitan
Regenerare urbană - 4 car ere

Comportament de mobilitate în
perioada de Pandemie
Ÿ 44% din respondenți declarau că
efectuează mai mult de 7
deplasări săptămânale către locul
de muncă sau în interes de
serviciu înainte de pandemie, în
mp ce doar 33% au răspuns
același lucru pentru deplasările în
mpul pandemiei.

Rețeaua stradală
Diagnos c
Actuala variantă ocolitoare este
incompletă ceea ce face ca traﬁcul greu
să traverseze încă orașul.
Tramă stradală incompletă, zone întregi
(în vest și sud-vest) fără străzi de
categoria III (colectoare).
34% din străzi sunt încă nemodernizate
ﬁind totodată subdimensionate (proﬁl
sub 12m).
Aproxima v 9000 de locuitori în
car ere rezidențiale cu infrastructură
ru eră și pietonală deﬁcitară.
Probleme de conges e pe circulațiile
secundare cu unități de învățământ și
pe bd. Mihai Viteazul după autogară.
Nivelul de serviciu peste „B“ pe
majoritatea străzilor.

4

Rețeaua stradală
Priorități și proiecte
Ÿ
Ÿ

Autostrada A3 Cluj-Napoca - Borș
Centura Zalăului (-7% traﬁc, -8% Co2 și 70% traﬁc greu)

Legătură alterna vă pe direcția nord-sud
(1) - (V. Miții - M. Gorki - Cloșca - Eminescu)
Car er Traian - „Home Zone“
Car er Stadion - „Home Zone“
Legătură alterna vă pe direcția nord-sud
(2) - (Kossuth Lajos – Andrei Șaguna)
24 mil €
Ÿ

Culoare de mobilitate urbană durabilă etapa 2 (Dumbrava, Meseș - Sărmaș,
Freziilor - Morii, A. Mureșanu)
8,3 mil €
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Mobilitatea / parcare în car ere
Diagnos c
Cererea prea mare (în creștere) pentru
parcări rezidențiale face ca trotuarele
(degradate) să ﬁe frecvent ocupate de
autoturisme parcate neregulamentar.
Rezervarea locurilor de parcare face ca stocul
existent de parcări să ﬁe u lizat ineﬁcient.
Parcări rezervate libere în mpul zilei însă
vizitatorii și rezidenții fără parcare rezervată
parchează pre trotuar / banda 1.
Spațiu în con nuă diminuară pentru circulații
sigure, vegetație și ac vități de socializare din
cauza cererii mari de locuri de parcare.
Circulații pietonale nesigure și adesea
imprac cabile.
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Mobilitatea / parcare în car ere
Priorități și proiecte
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Regenerare urbană Brădet
Regenerare urbană Sf. Vineri
Regenerare urbană Dumbrava I - II
21, mil €
+ parcări mul etajate 18 mil €

Ÿ

Regenerarea urbană M. Viteazu (N2-N10 /
T159)

7,1 mil €
+ parcări mul etajate (incl. parcul central) 10 mil €
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Circulațiile pietonale
Diagnos c
Calitatea infrastructurii pietonale este
ridicată doar pe arterele principale.
Pe străzile secundare trotuarele sunt ﬁe
degradate, prea înguste sau blocate de
autoturisme parcate neregulamentar.
Probleme de siguranță mai ales în apropierea
șolilor - acces la stațiile de transport public,
treceri de pietoni etc.
Nivelul de accesibilizare a infrastructurii
pietonale este încă foarte redus.
Zona pietonală în centrul istoric este în curs
de ex ndere însă deservește doar o jumătate
din zonă, partea de est rămâne nevaloriﬁcată.
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O rețea de circulații pietonale sigure
Priorități și proiecte
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Program „școli sigure“
Reabilitare pasarelă Gara Zalău
“Home zone“ Traian
Pasarelă pietonală Zalău Value Center?
4,3 mil €

Ÿ
Ÿ

Pietonalizare zona centrală vest
„Home zone“ Stadion
8 mil €

Ex nderea zonelor
pietonale în centru

Sursa: h p://www.livedplace.co.il/image/users/101133/ p/my_ﬁles/Woonerf%20x.jpg
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Primi pași către un oraș atrac v pentru bicicliș
Diagnos c
Rețeaua primară de piste pentru biciclete
este în curs de alcătuire (14,5 km).
Lipsesc încă facilități de parcare pentru
biciclete, rastelele existente sunt
neconfrome.
Actuala rețea nu deservește suﬁcient
unitățile de învățământ și zonele de
expansiune.
Servicii conexe slab dezvoltate: nu există
serviciu de închiriere biciclete și nici sistem
de bike-sharing.
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Infrastructura dedicată mersului cu bicicleta
Priorități și proiecte
Ex nderea rețelei de piste urmând
culoarele de mobilitate (cele 2
alterna ve nord - sud)
Ÿ Ex nderea rețelei de piste către ZMZ
Ÿ Devoltare sistem de bike sharing
Ÿ Rețea de rastele (etapa 1 - 50 buc)
Ÿ

28,1 mil € (24 mil € deja la ru er)
Culoare de mobilitate urbană durabilă etapa 2 (Dumbrava, Meseș - Sărmaș,
Freziilor - Morii, A. Mureșanu)
Ÿ Ex ndere rețea parcări
Ÿ Coridoare verzi - (Meseș, Sărmaș,
Zalăul)
Ÿ

14,8 mil € (8,3 mil € deja la ru er)

Sursa: h ps://zcj.ro/administra e/noi-garaje-securizate-de-biciclete-cu-100locuri-la-cluj-napoca--206448.html
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Transportul public
Diagnos c
Frecvență încă redusă pe circulațiile
secundare (peste 10 minute).
Car ere încă neacoperite (ex. Stadion zona de expansiune sau Traian). Comune
periurbane nedeservite de transportul
public județean (Meseșenii de jos).
Terminale de transport public improprii Gara Zalău și autogara Centro Trans (stații
de TP dublate cu TPJ).
Transportul public blocat în traﬁc, mai ales
pe coridorul nord-sud.
Nevoie de autobuze de mică capacitate
pentru rutele cu cerere redusă (V. Miții,
Ortelec etc.)
55% din ﬂotă Euro 0-3 / 30 % din ﬂotă
electric.
Acces încă îngreunat la infromații despre
transportul public (linii, orar etc.)
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Transport public
Priorități și proiecte
Amenajare autobază
Amenajare nod intermodal Gara Zalău
Sistem de management al traﬁcului componenta de transport public
Ÿ Aplicație de mobilitate urbană
Ÿ Achiziție de 10 autobuze electrice
Ÿ Achiziție de 15 autobuze electrice 6-8m
Ÿ Achiziție de 6 autobuze electrice 18m
Ÿ

Amenajare stații TP smart
31 mil €

Ÿ

Sursa: h ps://www.archiexpo.com/
- h ps://www.media4growth.com/

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Reconﬁgurare M. Viteazu bandă dedicată TP
Tramvai / Troleibuz N-S
Modernizare stații TP - etapa 2
Achiziție tramvaie
Tren metropolitan
P&R Brădet
Achiziție 10 de autobuze electrice 6-8m
154 mil €
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Parcare
Diagnos c
Zonele cri ce cu un deﬁcit de locuri de
parcare: Spitalul Județean (parcaj în curs
de construire), Tribunal, M. Viteazu
(vest).
Cererea prea mare pentru parcări
rezidențiale face ca trotuarele
(degradate) să ﬁe frecvent ocupate de
autoturisme parcate neregulamentar.
Rezervarea locurilor de parcare face ca
stocul existent de parcări să ﬁe u lizat
ineﬁcient. Parcări rezervate libere în
mpul zilei însă vizitatorii și rezidenții
fără parcare rezervată parchează pre
trotuar / banda 1.
Tarif încă redus pentru parcarea în zona
centrală.
Zonele de tarifare la oră încă
subdimensionate.
Nivel redus de digitalizare a serviciului de
parcări.
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Poli ca de parcare 2
Priorități și proiecte
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Formare pentru personal - asociera la
EPA și par cipare la congresul bianual.
Ex nderea sistemului de tarifare - plată
la oră.
Limitarea parcării la 2 ore în centru
Parcări mul etajate în proiectele de
regenerare urbană (Brădet +
Dumbrava + S. Bărnuțiu)
Sistem de management al parcării
(bază de date GIS cu parcările existente
+ aﬁșaj digital + enforcement mobil)
19 mil €

Parcări mul etajate în proiectele de
regenerare urbană (M.Viteazu - Crișan 2 parcări)
Ÿ M. Viteazu - Parcul Central
Ÿ

14,8 mil € (8,3 mil € deja la ru er)
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Smart mobility
Diagnos c
Acoperire insuﬁcientă, doar pe axul central.
Volumele de traﬁc care vin de pe arterele secundare sunt
diﬁcil de controlat.
Nu există module pentru pietoni, transport public sau
bicicliș .
O parte din camere, monitoare și buclele induc ve nu
mai funcționează.
Acces precar al cetățenilor la informații legate de
mobilitate (transport public, parcare - localizare etc.)
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Smart mobility
Priorități și proiecte
Aplicație locală de mobilitate urbană
Ex ndere SMT și includere module de
priori zare transport public, bicicliș și
pietoni și camere CCTV cu so uri de
contorizare / monitorizare în mp real:
autoturisme, pietoni, bicicliș și
disponibilitate locuri de parcare.
Ÿ Amenajare noduri de mobilitate locală
-10 bucă (etapa 1)
Ÿ
Ÿ

6,5 mil €
Pla ormă de mobilitate ca un serviciu
Pla ormă internă de monitorizare,
analiză și interpretare a datelor de
traﬁc.
Ÿ Amenajare noduri de mobilitate locală
-10 bucă (etapa 2)
Ÿ
Ÿ

8 mil €
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Monitorizare
#

INDICATOR

UM

2015

2020

2030

1

Cotă modală transport public

%

19,2

7,6

27

2

Cotă modală deplasări velo

8,7

2,2

12

3

Viteza medie operațională a TP
(urban)

Km/h

-

20

23

4

Număr vehicule noi TP (sub 5 ani
vechime)

Nr.

6

26

50

5

% vehicule accesibilizate din
total flotă

%

-

20

60

8

Lungime piste / trasee pentru
biciclete

Km

14,5

20

25

8

Pondere vehicule nepoluante din
totalul flotei (urban)

%

0

30

>75%

9

Emisii GES provenite din
transportul rutier mii tone
echivalent co2/an

Mii tone
echivalent
co2/an

-

16.972

13.194

10

Victime asociate accidentelor de
circulație (persoane rănite grav
și decedate)

nr

30

19

7

