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Acest document a fost elaborat de SPES INVEST SRL pentru a fi utilizat numai de către Primăria 
Municipiului Salonta, conform principiilor de consultanţă general acceptate, a bugetului şi a termenilor de 
referinţă în legătură cu care s-a ajuns la un acord între SPES INVEST SRL şi Primăria Municipiului 
Salonta. Nicio terță parte nu poate face referire la acest document fără un acord scris expres acordat anterior 
de către SPES INVEST SRL. Copierea sau folosirea informațiilor incluse în acest document, în oricare alte 
scopuri decât cele prevăzute în Contract, se pedepseşte conform legilor internaţionale în vigoare. 
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1. OBIECTIVUL STUDIULUI DE TRAFIC 

Potrivit Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ”Un plan de mobilitate 
urbană durabilă este un plan strategic  conceput  pentru a satisface nevoia de mobilitate 
a  oamenilor şi companiilor  în oraşe şi în  împrejurimile acestora, pentru  a avea o mai bună 
calitate a vieţii. Acesta se bazează pe  practicile existente de planificare  şi ia în considerare 
principiile  de integrare, participare şi evaluare. ”Pentru a elabora un Plan de Mobilitate realist 
și fezabil se impune o corectă identificare a stării de fapt precum și o realistă proiecție a 
estimării fluxurilor de trafic din Municipiul Salonta. Volumele de trafic ce vor fi estimate, vor 
constitui fundamentul calculelor privind  dimensionarea  structurii rutiere și privind eficiența 
socio-economică. Mai mult decât atât, dezvoltarea accelerată  a traficului rutier, renunțarea la 
o serie de taxe care vizează protejarea mediului, au generat un context în care autoritățile 
publice trebuie să își concentreze investițiile în direcția creșterii gradului de siguranță și 
confort a cetățenilor, cu accent pe acele persoane care înțeleg că îmbunătățirea calității vieții 
înseamnă și să utilizezi acele mijloace de transport care îi afectează cel mai puțin pe ceilalți 
membrii ai comunității. 
 

 
Fig. Plan de încadrare - mun. Salonta 

2. ASPECTE GENERALE. Cadrul legal. Descrierea situației actuale.  
 
Cadru național 
  

Prezenta documentație este armonizată cu legislația în vigoare și are în vedere: 
 OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu toate modificările și completările 

ulterioare; 
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 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice  a drumurilor publice  Ordinul 
1295/2017, MO 727/2017 

 Norme privind protecția mediului  ca urmare a impactului  drum – mediu  înconjurător 
Ordinul nr. 44/1998 cu modificările ulterioare 

 Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor  Ordinul 
1296/2017 

 Normativ pentru determinarea capacității de circulație  a drumurilor publice, indicativ  
PD 189/2000 

 Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea  drumurilor din 
punct de vedere  al capacității portante și al capacității de circulație, indicativ  AND 
584/2012 

 Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel si in sens giratoriu, AND 600 – 
2010 

 Instrucțiunile tehnice privind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație, 
origine-destinație. Pregătirea datelor de anchetă în vederea prelucrării . DD 506/2015 

 Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor  moderne CD 155/2001 
 Normativ privind stabilirea cerințelor tehnice  de calitate a drumurilor, legate de 

cerințele  utilizatorilor  NE 021/2003 
 Tehnica traficului rutier. STAS 4032/2-1992; 
 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide. PD 177-2001 
 Normativ de dimensionare  a structurilor rutiere rigide. NP 08/2002 
 Normativ pentru întreținerea și repararea  drumurilor publice  - indicativ AND 554-

2004. 
 Calculul capacității de circulație a străzilor - STAS 10144/5-89 

 
Cadru internațional 

 
La baza elaborării Planului s-au avut în vedere și documentații de bază pe plan 

internațional, cum sunt: 
 Traffic Engineering Handbook – Institute of Transportation Engineers – 4-th edition, 

New Jersey, 
1992; 

 Highway Capacity Manual – 2010 – TRB, Washington D.C. 
 

Pentru estimarea gradului de utilizare a capacităților de circulație a rețelei rutiere, traficul 
de vehicule fizice se echivalează în vehicule etalon de calcul. 
Drept vehicule etalon se utilizează: 
- vehiculul etalon de tip autoturism, pentru calculele de capacitate de circulație;  
- osia standard de 115 KN, pentru dimensionarea structurilor rutiere si a structurilor de 
ranforsare; 
A fost utilizata clasificarea generala a vehiculelor, clasificare realizata de CESTRIN. 
Clasificarea cuprinde 11 categorii de vehicule.  
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Coeficienții de echivalare în osii standard de 115 KN au fost determinați conform 
Normativ AND 584 – 2012 și sunt prezentați în tabelul următor, pe tipuri de structuri rutiere: 

 structuri rutiere suple și semirigide noi (modernizări); 
 ranforsare de structuri rutiere; 
 structuri rutiere rigide. 
În cazul în care pe sectorul de drum sau drumul respectiv nu exista nici un post WIM3, se 

utilizează coeficienții din tabelul următor, care sunt medii pe rețeaua de drumuri naționale; 
acești coeficienți vor fi actualizați de către CNADNR pe baza prelucrării măsurătorilor de 
trafic efectuate în cadrul programului de monitorizare a traficului greu, ori de câte ori apar 
modificări semnificative ale valorilor acestora. 
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Coeficienții medii de echivalare a vehiculelor fizice în osii de 115 kN 

 
Nr. 
crt. 

Grupa de vehicule 
Coeficientul de echivalare 

în vehicule etalon 
1 Biciclete, motorete, scutere, motociclete 0,5 

2 
Autoturisme, microbuze, autocamionete, cu sau 
fără remorcă 

1,0 

3 Autocamioane cu derivate cu 2-4 osii 2,5 
4 Autocamioane articulate 3,5 
5 Autobuze 2,5 
6 Tractoare și vehicule speciale 1,5 
7 Remorci la autocamioane și tractoare 1,5 
8 Vehicule cu tracțiune animală 3,0 

Coeficienți pentru echivalarea vehiculelor fizice în vehicule etalon de tip autoturism pe 
drumurile publice, exclusiv străzile, pentru condiții de relief șes – Sursa Normativ AND 

584-2002 
 

Grupa de 
vehicule 

Relief deal Relief munte 

Drumuri cu 2 
benzi 

Drumuri cu 
mai mult de 2 

benzi 

Drumuri cu 2 
benzi 

Drumuri cu 
mai mult de 2 

benzi 
Vehicule de 

transport marfă 
5,0 3,0 12,0 6,0 

Autobuze 2,9 3,0 6,5 6,0 
Coeficienți de echivalare pentru vehiculele de transport marfă și autobuze, pe drumurile 

publice, exclusiv străzile, pentru condițiile de relief deal și munte – Sursa Normativ AND 
584-2002 

 
La alcătuirea structurilor rutiere pentru străzi se ia în considerare traficul, exprimat în 
vehicule grele (V.G.) cu greutatea pe osie mai mare de 50 kN, care vor circula pe artera 
stradală, considerând perioada de perspectivă conform Art. 13 din "Normativ privind 
alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi", indicativ NP 116-04. 
Autovehiculele cu greutate pe osie mai mare de 50 kN (V.G.) fac parte din categoria 
vehiculelor grele, care definesc traficul greu. Ele sunt reprezentative pentru traficul urban 
şi considerarea lor în estimarea traficului de calcul conduce la o încadrare în clasele de 
trafic puţin diferită de cea stabilită pentru vehiculul etalon N 115 (care se foloseşte pentru 
drumuri). 
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În Municipiul Salonta, rețeaua stradală are o configurație cu o geometrie destul de 
bună însă în acest moment, relațiile de tranzit se realizează prin traversarea zonei centrale a 
municipiului ceea ce generează o concentrare a circulației în această zonă (DN 79), acest 
aspect a fost semnalat și de către locuitorii orașului prin intermediul anchetei de circulație 
realizată în perioada 02 – 06.10.2017. 

Creşterea parcului auto, a mobilităţii, schimbarea structurii deplasărilor efectuate pe 
teritoriul municipiului, schimburile cu teritoriul de influenţă, lipsa locurilor de parcare, nivelul 
traficului de tranzit poluant sunt elemente care au determinat administraţia locală prin 
serviciile de specialitate să iniţieze un studiu pentru argumentarea necesităţii şi oportunităţii 
intervenției în acest domeniu al mobilității urbane. Soluţiile adoptate în documentaţii trebuie 
să asigure funcţionalitate, eficienţă socială şi economică, precum şi nivelul de serviciu necesar 
infrastructurii rutiere propuse. 

Aglomeraţia în trafic este determinată de lipsa unui drum ocolitor – centură ocolitoare 
care implică traversarea centrului oraşului pentru destinaţiile care vizează direcţia Arad, 
creşterea numărului de vehicule; traficul specific DN 79 (inclusiv D79B) care nu au destinaţie 
Municipiul Salonta contribuie semnificativ la apariţia blocajelor în trafic. 

Un alt motiv important care generează o perturbare serioasă a traficului în zona 
centrală îl constituie trecerile de pietoni nesemaforizate, acestea fiind cele care produc 
dezorganizarea traficului și producerea unui număr mare de noxe prin creșterea timpului de 
staționare în trafic a autoturismelor care tranzitează zona. De asemenea, o altă problemă 
identificată este aceea că, deși distanțele sunt mici în interiorul orașului, din cauza lipsei unui 
circuit de piste de biciclete, cetățenii nu aleg varianta de deplasare cu bicicleta ci cu mașina. 

3. DATE DE BAZĂ, DESCRIEREA SITUAȚIEI CURENTE 

3.1. Date de trafic – recensământ general, recensământ realizat de proiectant    
 
  
 Recensământul Populației și Locuințelor, efectuat în 2011 a adus schimbări vizibile 
în ceea ce privește numărul de locuitori ai țării noastre, astfel că de la recensământul din anul 
2002 (21.680.974) populația a scăzut la 20.121.641 locuitori. Vechea valoare fiind ajustata de 
Institutul Național de Statistică și folosită la calcularea gradului de motorizare pentru anii 
anteriori. 
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 Prin urmare, luând în calcul parcul național de vehicule în anul 2015 (valoare 
publicată de DRPCIV) și populația totală recenzată în anul 2011 (valoare publicată de INS) se 
poate determina rata de motorizare la nivelul anului 2015: 
o 297 autoturisme / 1.000 locuitori 
 

 
 
Figură 3-36 Evoluția gradului de motorizare în România fata de media europeană (EU27) - 
turisme / 1.000 locuitori 
Sursa: EUROSTAT1991-2012 
 
 Deținerea de autoturisme era mult mai scăzută decât media pentru UE 27, de 200 
autoturisme la 1.000 de persoane. Aceasta poate fi comparată cu media de 473 din UE 27, 
astfel că se estimează o creștere a numărului de autoturisme în următorii ani. 
În ultimii ani, dezvoltarea schemelor financiare (leasing și împrumuturi bancare) a dus la 
creșterea spectaculoasa a achiziționării de noi autoturisme. Se așteaptă ca deținerea de 
autoturisme să continue să crească pe termen mediu cu rate susținute. 
 Pot fi identificate doua cauze principale ale acestei creșteri: prima este creșterea 
PIB-ului și a doua este efectul de “ajungere din urma”, ceea ce va conduce la rate mai ridicate 
de creștere, ținând seama că rata generală de deținere de autovehicule este încă scăzută. Un 
astfel de efect poate fi observat în numeroase țări: 
între 1990 și 2002 deținerea de autoturisme a crescut cu 109% în Polonia, cu 58% în Bulgaria, 
cu 51% în Cehia față de 29% în UE15. Aceasta tendință poate fi influențată pe termen scurt 
de o serie de aspecte precum oportunități mai bune de locuri de muncă în străinătate, acces la 
credite în anticiparea unor venituri mai mari, cerere sporită de libertate personală de transport 
și decizii fiscale ale guvernului. 
 La nivelul judeţului Bihor, de asemenea, numărul de autoturisme a crescut în 
intervalul 2012 – 2016; comparativ cu anul 2012 în anul 2016 existau cu 22,62% mai multe 
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autoturisme, iar modificările legislative din ultima perioadă contribuie la accentuarea creşterii 
(spre exemplu, conform aceleaşi surse, în data de 20.07.2017 au fost înmatriculate 100 de 
autovehicule în judeţul Bihor).  
 Gradul de motorizare la nivel naţional este mult sub media europeană, în România 
numărul de autoturisme la 1000 de locuitori era de 200 în anul 2012, iar în anul 2016 de 246 
autoturisme la 1000 de locuitori, comparativ cu judeţul Bihor unde în 2012 erau 215 
autoturisme la 1000 de locuitori, iar în anul 2016 aveam 246 autoturisme la 1000 de locuitori 
(datele de input utilizate: pentru numărul de autoturisme - Ministerul Afacerilor Interne, iar 
pentru numărul de locuitori la 1 iulie anului: Institutul Naţional de Statistică, baza de date 
Tempo online). 
 

Categorii de vehicule rutiere pentru 
transport pasageri nou înmatriculate 

BIHOR 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Autoturisme - noi 1.567 1.028 715 605 766 891 1.058 

Autoturisme - importate de ocazie 9.939 4.497 6.654 8.657 8.227 9.238 11.199 

Motorete si motociclete - noi 23 23 37 30 38 31 52 

Motorete si motociclete - importate de ocazie 152 169 186 199 203 174 180 

Autocare, autobuze si microbuze  - noi 6 12 13 5 18 61 7 

Autocare, autobuze si microbuze - importate 
de ocazie 25 19 35 28 52 55 47 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică– Baza de date Tempo online 
 
În ultimii 6 ani, în judeţul Bihor, la nivelul vehiculelor rutiere pentru transport pasageri nou 
înmatriculate, importate de ocazie prezintă variaţii în perioada de referinţă;  în anul 2016 
valorile pentru autoturisme sunt cele mai mari, indiferent dacă facem referire la cele noi sau 
importate de ocazie.  

 
Categorii de vehicule rutiere pentru transportul 

mărfurilor, nou înmatriculate 
BIHOR 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Autocamioane - noi 84 160 108 99 101 140 138 

Autocamioane - importate de ocazie 756 1.365 1.490 1.496 1.392 1.477 1.651 

Autotractoare si autoremorchere - noi : : 51 51 93 195 202 
Autotractoare si autoremorchere - importate de ocazie : : 379 394 484 454 553 
Remorci si semiremorci - noi 196 234 256 291 317 461 720 

Remorci si semiremorci - importate de ocazie 640 606 585 607 691 970 794 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică– Baza de date Tempo online 
 
Cererea pentru transportul de marfă la nivelul judeţului Bihor este reflectată de creşterea 
numărului de vehicule rutiere de transport marfă care prezenta în 2016 valori semnificativ  
mai mari faţă de 2010. 
 
La nivelul Municipiului Salonta, conform informaţiilor deţinute de către administraţia publică 
locală, în anul 2017 sunt înregistrate 7828 de vehicule, structurate după cum urmează: 
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Sursa: Primăria Municipiului Salonta 

 
La nivelul municipiului din cele 7828, cele mai multe vehicule sunt autoturisme - 4896, 
urmate de  motociclete, motorete, scutere – 1026, respectiv remorci, semiremorci şi rulote – 
800; prin raportarea numărului de autoturisme existente în anul 2017 la populaţia înregistrata 
la 1 iulie 2016 (sursele de referinţă menţionate anterior) rezultă un număr de 253 de 
autoturisme la 1000 de locuitori. 
 
 

 
Sursa: Primăria Municipiului Salonta 

 
Cele mai multe vehicule înregistrate în Municipiul Salonta sunt deţinute de către persoane 
fizice, dintre acestea cea mai mare pondere o înregistrează autoturismele,  categoria care 
include motociclete, motorete, scutere, respectiv autovehicule până la 12 tone. 
 

nr. crt. tip vehicul număr de vehicule
1 autoturism 4896
2 autobuze, autocare, microbuze 37
3 autovehicule de pana la 12 tone 620
4 tractoare inmatriculate 42
5 motociclete, motorete, scutere 1026
6 motociclete, motorete cu atas 6
7 remorci, semiremorci si rulote 800
8 vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica L si fara capacitate cilindrica 229
9 autovehicul cu doua axe 131

10 autovehicul cu trei axe 26
11 autovehicul cu patru axe 9
12 autovehicule cu 2+1 axe 6

TOTAL 7828

TOTAL VEHICULE ÎNREGISTRATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI SALONTA

nr. crt. tip vehicul număr de vehicule
1 autoturism 4325
2 autobuze, autocare, microbuze 2
3 autovehicule de pana la 12 tone 238
4 tractoare inmatriculate 13
5 motociclete, motorete, scutere 1012
6 motociclete, motorete cu atas 6
7 remorci, semiremorci si rulote 517

8
vehicule inregistrate fara capacitate 
cilindrica 152

9 autovehicul cu doua axe 2
10 autovehicul cu trei axe 3

VEHICULE DEŢINUTE DE CĂTRE PERSOANE FIZICE



Studiu de trafic 
Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 2017 – 2032, Municipiul Salonta 

 
Sursa: Primăria Municipiului Salonta 

 
Vehicule deţinute de către persoane juridice, înregistrate la nivelul Municipiului Salonta, sunt 
autoturisme, autovehicule de până la 12 tone, respectiv remorci, semiremorci şi rulote. 
 

Vehicule înmatriculate în circulaţie la 
sfârşitul anului pe tipuri de combustibil 

2016 
Benzina Motorina 

Alte tipuri (electricitate, gaz 
natural, gaz petrolier lichefiat, 

combustibil alternativ) 
Autobuze si microbuze 132 48.556 115 

Autoturisme 3.340.914 2.120.151 11.358 

Autocamioane 122.448 671.950 180 
Autotractoare 6 118.205 1 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică– Baza de date Tempo online 
 

Pentru a dispune de o imagine de ansamblu asupra traficului din zona de influență a 
prezentului studiu de trafic, se vor analiza datele de trafic colectate din cele mai importante 
puncte ale municipiului. Recensământul pe direcții a fost efectuat în data de 02.10.2017 și în 
data de 06.10.2017 în punctele  de măsurare pentru autoturisme:  
 
1 DN79- str Oradiei -> intersectie Petofi Sandor 
2 DN79 - str Aradului -> intersectie Regele Ferdinand 
3 Str Kulin -> intersectie Arany Janos 
4. DN 79 - Str Oradiei intrare in Oras 
5. DN 79 - Str Aradului intersectie Str Sarcadului 
6. Str Sarcadului 
7. Str Josif Vulcan - intersectie Str Tincii 
8. Str Rakoczi Ferenc - intersectie str Oradiei 
9. Str. Republicii - intersectie Petofi Sandor 
10. Str. Crisan - intersectie Str Tincii 
11. Str Haiducilor (zona pietei) 

nr. crt. tip vehicul număr de vehicule
1 autoturism 571
2 autobuze, autocare, microbuze 35
3 autovehicule de pana la 12 tone 382
4 tractoare inmatriculate 29
5 motociclete, motorete, scutere 14
6 remorci, semiremorci si rulote 283

7

vehicule inregistrate cu capacitate 
cilindrica L si fara capacitate 
cilindrica 77

8 autovehicul cu doua axe 129
9 autovehicul cu trei axe 23

10 autovehicul cu patru axe 9
11 autovehicule cu 2+1 axe 6

VEHICULE DEŢINUTE DE CĂTRE PERSOANE JURIDICE



Studiu de trafic 
Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 2017 – 2032, Municipiul Salonta 

 

 
Harta municipiului Salonta cu marcarea punctelor de recenzare pentru autoturisme 

 
 

 
Puncte de măsurare pentru pietoni: 
1 DN79- str Oradiei -> intersectie Petofi Sandor 
2 DN79 - str Aradului -> intersectie Regele Ferdinand 
3. Sensul giratoriu (stanga / dreapta) 
4. Str. Republicii in fata Primariei 
5. Str. Regele Ferdinand 
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Harta municipiului Salonta cu marcarea punctelor de recenzare pentru pietoni 
 
 
 
Anchetele OD (origine – destinație) au fost realizate în punctele: 
 

1. DN79- str Oradiei -> intersectie Petofi Sandor 
2. DN 79 - Str Aradului intersectie Str Sarcadului 
3. Str Sarcadului 

 
 
Valorile de trafic determinate pentru această secțiune fiind considerate reprezentative 

(maximale) pentru municipiu deoarece conform INS pentru 2016 au fost înregistrate în 
municipiu 19.300 persoane – aproximativ 2.7% din acestea fiind chestionate, iar la RPL 2011 
au fost înregistrate 17.735 persoane - 2.9% din acestea fiind chestionate. 

Peste 92% dintre participanţii la studiu locuiesc în cea mai mare parte în municipiu; 
având în vedere numărul nesemnificativ de persoane din altă localitate, rezultatele nu sunt 
prezentate diferenţiat. 



Studiu de trafic 
Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 2017 – 2032, Municipiul Salonta 

 
Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Salonta (valori nominale) 

 
Cei mai mulţi respondenţi din altă localitate sunt din  localităţile Batăr, Ciumeghiu, 

Ghiorac şi Mădăras. 

DENUMIREA STRĂZII NUMĂRUL DE SUBIECŢI 

Republicii 68 

Al. Petre Paulescu 24 

Marasesti 14 

Piata democratiei 13 

Iancu de Hunedoara (Hunedoarei); Mihai Viteazul; Puskin; Tudor 
Vladimirescu 11 

George Cosbuc 9 

Arany János; Balogh Péter (Aradului); Bocskai István; Closca; Kulin Gyorgy; 
Mihai Eminescu 8 

Ady Endre; Batthyányi Lajos; Crisan; Csokonay Vitéz Mihály; Lautarilor 7 

Bartók Béla; Iuliu Maniu; Piata Unirii 6 

Bolyai János; Károly Kisfaludy; Lovassy László; Sarcadului; Tincii; Vlad 
Tepes 5 
Bercsényi Miklós; Bihorului; Kiss Ferenc; Nicolae Talpos; Petofi Sándor; 
Piata Victoriei; Zilahy Lajos;  4 
Erdélyi József (Berzei); Hunyadi János; I.C. Bratianu; Ioan Slavici; Iosif 
Vulcan; Lacul Rosu; Mircea cel Batran; Oradiei 3 
9 Mai; A.I. Cuza; Andrei Muresan; B. St. Delavrancea; Charles Darwin; 
Gheorghe Doja; Independentei; Jókai Mór; Kiss István; Kölcsei Ferenc; Matei 
Corvin; Mikes Kelemen; Mikszáth Kálmán; Nicolae Balcescu; Nicolae 
Olahus; Octavian Goga; Olimpiadei; Rákóczi Ferencz; Reményik Sándor; 
Toldi Miklós; Tompa Mihály; Transilvaniei 2 

1 decembrie; 22 Decembrie; Alexandru Vlahuta; Canton CFR; Ceaikovski; 
Ciprian Porumbescu; Constantin Brancoveanu; Constantin Dobrogeanu 
Gherea; Constitutiei; Corneliu Coposu; Dimitrie Cantemir; Emil Zola; 
Gheorghe Baritiu; Horea; I. C. Bratianu; Ioan Ciordas; Ion Ilariu; Jean Calvin; 
József Attila; Kossuth Lajos; Lacrimioarei; Liszt Ferencz; Mihail 
Kogalniceanu; Mircea Eliade; Pacii; Piata Haiducilor; Piata Libertatii; Pta. 8 
Martie; Radnóti Miklós; Samuil Micu; Stefan cel Mare; Stefan Octavian Iosif; 
Széll Kálmán; Teodor Nes; Vasile Alecsandri; Vasile Lucaciu; Via Csutakos; 
Victor Babes 1 

Batăr 5

Ciumeghiu 5

Ghiorac 5

Mădăras 5

Tulca 2

Arpăşel 1

Cefa 1

Ianoşda 1

Cluj -Napoca 1

Tăut 1

Urviş 1

Altă localitate, care:



Studiu de trafic 
Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 2017 – 2032, Municipiul Salonta 

 
Recensământul efectuat are la bază clasificarea CESTRIN pentru cele 11 categorii de 

vehicule: 
1. biciclete, motociclete 
2. autoturisme 
3. microbuze 
4. autocamionete 
5. autocamioane si derivate cu 2 osii 
6. autocamioane si derivate cu 3 sau 4 osii 
7. autovehicule articulate 
8. autobuze 
9. tractoare cu sau fără remorcă 
10. autocamioane cu 2,3 sau 4 osii cu remorca (trenuri rutiere) 
11. vehicule cu tracțiune animală 

 
Având în vedere răspunsurile la întrebarea ”La nivelul gospodăriei din care fac parte 

respondenţii sunt prezente bicicleta şi autoturismul?” coroborate cu datele rezultate din 
contorizarea mijloacelor de transport, 

 
DACĂ DA, CÂTE? (%) 1 2 3 4 5 6 7 13 

autoturism personal 31.4 10.8 1.8 .2         

autoturism de serviciu/ închiriat 2.9               

motocicletă sau moped 7.2 .5             

bicicletă  10.5 20.5 13.0 6.5 .7 .5 .4 .2 

alte mijloace (de exemplu, căruţă) .4 .7 .2           

vehicule pentru persoane cu deficienţe 
locomotorii 

.9               

persoane cu deficienţe locomotorii 1.8               

 
 
concluzionăm că din categoriile de vehicule, categoriile de trafic 3, 8, 9 și 11 au o 

mică influență, ele reprezentând un trafic redus, cu caracter local, de cele mai multe ori pe 
distanțe scurte.  

 
Pe graful rețelei de circulație au fost identificate fluxurile  maxime pentru deplasările 

ce se produc la diferite ore din zi. 
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Studiu de trafic 
Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 2017 – 2032, Municipiul Salonta 

 
 

 
Trafic înregistrat la diferite intervale de timp, municipiul Salonta 

 
Din analiza fluxurilor de circulație se remarcă faptul că cele mai mari valori se 

înregistrează pe următoarele bare:  
1. Strada Republicii de la intersecția cu Petofi Sandor spre gară – cu valori 

care depășesc 220 vehicule/ sens (media zilnica orara – vehicule etalon); 
2. Strada Aradului – cu valori care depășesc 850 vehicule/sens (media 

zilnica orara – vehicule etalon);  
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3. Strada Oradiei – cu valori care depășesc 700 vehicule/ sens(media zilnica 
orara – vehicule etalon); 

4. Strada Kulin – cu valori care depășesc 290 vehicule/ sens(media zilnica 
orara – vehicule etalon); 

Lipsa centurii ocolitoare a municipiului face ca traficul de tranzit să se desfășoare în 
totalitate pe arterele municipiului, cu efecte negative asupra infrastructurii rutiere, asupra 
mediului (poluare fonică şi noxe) etc. 
 
 
Centralizat, în urma recensământului de trafic se constată următoarele valori: 

- VEHICULE FIZICE: 
 LDV - Vehicule cu tonaj ușor 
 HDV - Vehicule de tonaj greu 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 DN79- str Oradiei -> intersectie Petofi Sandor
LDV HDV

IMZO 558 122

Trafic mediu zilnic 3906 1220

MZO 163 51

2 DN79 - str Aradului -> intersectie Regele Ferdinand
LDV HDV

IMZO 718 221

Trafic mediu zilnic 5026 2210

MZO 209 92

3 Str Kulin -> intersectie Arany Janos
LDV HDV

IMZO 407 22

Trafic mediu zilnic 2849 220

MZO 119 9

7. Str Josif Vulcan - intersectie Str Tincii
LDV HDV

IMZO 153 14

Trafic mediu zilnic 1071 140

MZO 45 6
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VEHICULE ETALON: 
 

1 DN79- str Oradiei -> intersectie Petofi Sandor 

VEHICULE ETALON AMBELE SENSURI 

IMZO       1231 
 

2 DN79 - str Aradului -> intersectie Regele Ferdinand 

VEHICULE ETALON AMBELE SENSURI 

IMZO       1769 
 

8. Str Rakoczi Ferenc - intersectie str Oradiei
LDV HDV

IMZO 187 8

Trafic mediu zilnic 1309 80

MZO 55 3

9. Str. Republicii - intersectie Petofi Sandor
LDV HDV

IMZO 295 8

Trafic mediu zilnic 2065 80

MZO 86 3

10. Str. Crisan - intersectie Str Tincii
LDV HDV

IMZO 146 24

Trafic mediu zilnic 1022 240

MZO 43 10

11. Str Haiducilor (zona pietei)
LDV HDV

IMZO 255 1

Trafic mediu zilnic 1785 10

MZO 74 0,5
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3 Str Kulin -> intersectie Arany Janos 

VEHICULE ETALON AMBELE SENSURI 

IMZO       596 
 

7. Str Josif Vulcan - intersectie Str Tincii 

VEHICULE ETALON AMBELE SENSURI 

IMZO       223 
 

8. Str Rakoczi Ferenc - intersectie str Oradiei 

VEHICULE ETALON AMBELE SENSURI 

IMZO       251 
 

9. Str. Republicii - intersectie Petofi Sandor 

VEHICULE ETALON AMBELE SENSURI 

IMZO       361 
 

10. Str. Crisan - intersectie Str Tincii 

VEHICULE ETALON AMBELE SENSURI 

IMZO       221 
 

11. Str Haiducilor (zona pietei) 

VEHICULE ETALON AMBELE SENSURI 

IMZO       342 
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3.2.  Date socio – economice 
  
În conformitate cu informațiile înregistrate la Recensământul Populației și al 

Locuințelor 2011,  densitatea demografică înregistrată în 2011 a fost de 2,119 loc./km². 
 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică (iulie 2017) – Baza de date Tempo online 

 
În graficul de mai sus este evidenţiată scăderea volumului populaţiei din ultimii 20 

ani, în conformitate cu tendinţa , de la 21.075 persoane în 1992 la 19.300 persoane în anul 
2016, cu aproximativ 8,42% (scăderea populaţiei, pentru aceeaşi perioadă de referinţă, la 
nivel judeţean a fost de 5,24%).  

 

4. CONSTRUCȚIA MODELULUI DE TRAFIC 

4.1. Zonificarea teritoriului 
 
 Pentru zonificarea teritoriului  de studiu s-a pornit de la Planul de Urbanism General al 
Municipiului Salonta și s-au stabilit zone omogene din punct de vedere al funcționalității 
acestora. 
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Zonificarea municipiului Salonta 

 

4.2. Graful rețea 
 
 Rețeaua stradală pe care se desfășoară principalii curenți de circulație origine – 
destinație s-a transpus sub forma unui graf în care intersecțiile sunt simbolizate prin nodurile 
grafului, iar străzile sunt modelate ca bare de legătură  între noduri. Pentru fiecare bară a 
grafului, în modelul de trafic, s-au introduc caracteristicile  sale (număr de benzi, capacitatea 
de circulație, viteza). 
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Rețea stradală în Municipiul Salonta 
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Sensuri de circulație în Municipiul Salonta (existente) 

 

4.3. Modelarea cererii de deplasare 
 

Estimarea volumelor de trafic începe cu generarea  producțiilor și atracțiilor specifice 
fiecărei zone de trafic deoarece fiecare zonă a orașului, în funcție de instituțiile și obiectivele 
sale (parcuri, terenuri de sport, piață, ștrand, etc.) va atrage mai multe sau mai puține 
persoane. Această estimare are la bază informațiile socio - economice analizate.  

Modelul pentru călătoriile produse într-o zonă, indiferent  de destinația acestora, este 
influențat de următorii factori: 

1. caracteristicile populației: venit, structura familială, deținerea de autovehicule 
2. caracteristicile teritoriului: modul de ocupare al zonelor, prețul terenurilor, 

densitatea rezidențială, rata de urbanizare 
3. accesibilitatea infrastructurii rutiere: calitatea și densitatea străzilor. 
Modelul pentru călătoriile atrase într-o zonă, este influențat de următorii factori: 
1. numărul de angajați; 
2. caracteristicile teritoriului: suprafața ocupată, tipuri de industrii, facilități 

educaționale, instituții publice, sectoare de servicii/comerț, zone de recreere 
3. accesibilitatea infrastructurii rutiere: calitatea și densitatea străzilor. 
Pentru finalizarea modelului se impune distribuirea călătoriilor spre zonele de atracție. 

Modelul de distribuție se ocupă de împărțirea  călătoriilor generate într-o zonă, spre toate 
destinațiile, și de împărțire a călătoriilor  cu o anumită destinație dinspre toate originile 
posibile. În urma acestui proces rezultă o matrice  cu dimensiunile (NxN), unde N este 
numărul total al zonelor. Această matrice, denumită matrice  origine – destinație ( sau matrice 
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OD), reprezintă elementul cheie  în finalizarea  modelului pentru anul de bază și descrie  
complet necesarul  și modul de distribuire al călătoriilor în zonele  de trafic. Pentru anul de 
bază a fost creată o matrice  de călătorii aferentă anul 2017. 

 

 
 
Prin identificarea ”polilor de atracție” ai municipiului se pun în evidenţă şi direcţiile 

necesare de urmat pentru dezvoltarea căilor de circulaţie. Acţiunile ce se întreprind cu privire 
la reţeaua de drumuri şi străzi se bazează pe o cât mai bună cunoaştere a volumului şi 
caracteristicilor traficului rutier şi a necesităţilor de transport în comun. 

 



Studiu de trafic 
Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 2017 – 2032, Municipiul Salonta 

 
Poli de atracție ocazionali în Municipiul Salonta 

 

5. PROGNOZA TRAFICULUI. Evoluția traficului. Desfășurarea   circulației la 
nivelul anului 2032  - varianța cu și fără modernizare 
 

 
 
Traficul rutier în România pe ansamblul rețelei de drumuri naționale și autostrăzi a 

crescut de la o valoare MZA de 3077, în 1990 la 5441 în 2010 (Figura 3.1). Imediat după 
1990, când au fost anulate restricțiile referitoare la utilizarea drumurilor pentru transportul de 
mărfuri pe distanțe mai mari de 50 km și combustibilul și autoturismele au devenit mai 
accesibile, s-a produs o creștere rapidă a traficului. 
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Între 1995 și 2000 s-a înregistrat o stagnare a traficului rutier mediu. Această stagnare 
s-a înregistrat datorită creșterii motorizării, în ciuda scăderii PIB-ului. În perioada următoare, 
din 2000 până în 2005 s-a produs însă o creștere importantă, bazată pe creșterea mare a PIB. 
Traficul rutier de pe drumurile naționale și autostrăzi a înregistrat o creștere medie de 1.89% 
pe an între 1990 și 2000, și de 3.91% pe an din 2000 până în 2010. Conform datelor primite 
de la CESTRIN se estimează că traficul rutier va crește cu o rată similară, ajungând la o 
medie pe rețea de 8030 vehicule fizice (MZA) în 2020. 
 

 
Evoluția traficului mediu pe rețeaua de drumuri publice ȋn perioada 1990 – 2035, conform datelor furnizate de CESTRIN. 

 
 

 
Diagrama traficului de penetrație – 2017, Municipiul Salonta 
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Origine – Destinație – Tranzit, ora 7.30, Municipiul Salonta 
 

 
 

Origine – Destinație – Tranzit, ora 15.30, Municipiul Salonta 
 
Situația actuală (nr. vehicule efective – fizice) – puncte recenzate: 
 
An Biciclete LDV - Vehicule cu tonaj ușor HDV - Vehicule de tonaj greu 
2017 963 7995 1414 
 

 
Desfășurarea circulației la nivelul anului de perspectiva – 2032 – varianta fără 

modernizare  (nr. vehicule efective – fizice) – puncte recenzate 
 

Scenariul fără 
proiect – „a face 
minimum” 

LDV - Vehicule cu tonaj 
ușor 

HDV - Vehicule de 
tonaj greu 

Biciclete 

An 
2020 

An 
2025 

An 
2032 

An 
2020 

An 
2025 

An 
2032 

An 
2020 

An 
2025 

An 2032 

Varianta 
pesimistă 

11247 16629 20308 1849 2394 2742 770 607 539 

Varianta medie 10208 15113 18468 1681 2179 2488 857 674 597 
Varianta 
optimistă 

9977 14795 18070 1653 2137 2442 867 684 607 
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Desfășurarea circulației la nivelul anului de perspectiva – 2032 – varianta cu 
modernizare (nr. vehicule efective – fizice) – puncte recenzate 

 
Scenariul cu 
proiect – „a face 
ceva” 

LDV - Vehicule cu 
tonaj ușor 

HDV - Vehicule de 
tonaj greu 

Biciclete 

An 
2020 

An 
2025 

An 
2032 

An 
2020 

An 
2025 

An 
2032 

An 
2020 

An 
2025 

An 2032 

Varianta 
pesimistă 

9577 14229 17352 1582 2049 2343 1002 1079 1117 

Varianta medie 9488 14069 17186 1565 2025 2315 1030 1175 1262 
Varianta 
optimistă 

9177 13598 16628 1512 1964 2244 1059 1281 1406 

 
Conform prognozelor de trafic, străzile se vor încadra în clasa de trafic „ușor” – intensitatea 
traficului „mediu”. 
 

 
Clasa tehnică a sectorului de drum 

6. FLUXURI DE TRAFIC  
 

Fluxurile de trafic au fost simulate astfel încât să reflecte orele de vârf din cursul celor 
mai aglomerate zile ale săptămânii. Aceasta a fost determinată în baza măsurătorilor cu 
contori permanenți  - Posturi de recensământ:  

 
Punctele  de măsurare pentru autoturisme:  
 
1 DN79- str. Oradiei -> intersecție Petofi Sandor 
2 DN79 – str. Aradului -> intersecție Regele Ferdinand 
3 Str. Kulin -> intersecție Arany Janos 
4. DN 79 – Str. Oradiei intrare în Oraș 
5. DN 79 – Str. Aradului intersecție Str. Sarcadului 
6. Str. Sarcadului 
7. Str. Iosif Vulcan - intersecție Str Tincii 
8. Str Rakoczi Ferenc - intersecție str Oradiei 
9. Str. Republicii - intersecție Petofi Sandor 
10. Str. Crișan - intersecție Str Tincii 
11. Str. Haiducilor (zona pieței) 

etalon 
(autoturisme)

efective (fizice)
etalon 

(autoturisme)
Efective 
(fizice)

0 1 2 3 4 5

I foarte intens > 21.000 > 16.000 > 3.000 > 2.200
II intens 11.001 - 21.000 8.001 - 16.000 1.401 - 3.000 1.000 - 2.200
III mediu 4.501 - 11.000 3.501 - 8.000 550 - 1.400 400 - 1.000
IV redus 1.000 - 4.500 750 - 3.500 100 - 550 75 - 400
V foarte redus < 1.000 < 750 < 100 < 75

Clasa tehnica a 
drumului public

Caracteristicile traficului

Intensitatea medie zilnica anuala Intensitatea orara de calcul

Exprimata in numar de vehicule

Denumirea intensitatii 
traficului
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Puncte de măsurare pentru pietoni: 
1 DN79- str. Oradiei -> intersecție Petofi Sandor 
2 DN79 – str. Aradului -> intersecție Regele Ferdinand 
3. Sensul giratoriu (stânga / dreapta) 
4. Str. Republicii în fața Primăriei 
5. Str. Regele Ferdinand 
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Puncte de recenzare – autoturisme, pietoni și mixte în Municipiul Salonta 

7. CONCLUZII 
 
 Lipsa unor intervenții clare în sistemul rutier al Municipiului Salonta va genera și pe 
viitor o pierdere de timp și carburanți pentru participanții la trafic, dar ce este cel mai 
îngrijorător este că în zona centrală, au fost semnalate de către Serviciul rutier al Poliției 
Române, cele mai multe accidente grave în care au fost implicați pietoni sau bicicliști. 
 Astfel, rezumatul problemelor  identificate precum și a măsurilor ce se impun, este 
următorul: 
 

CAUZE EFECTE 
Traficul greu în zona centrală a orașului Viteză scăzută de deplasare 
Lipsa semaforizării inteligente pe arterele 
principale  

Creșterea emisiei de CO2 prin creșterea 
timpului de staționare la toate trecerile de 
pietoni amplasate pe artele principale 

Lipsa unui circuit coerent al pistelor de 
biciclete 

Înlocuirea bicicletelor cu mașini pentru a 
efectua deplasarea prin oraș 

Lipsa de coerența parcărilor/parcarea 
mașinilor pe prima bandă/pe zona de 
protecție 

Viteza scăzută de deplasare 
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EFECTE METODE DE REMEDIERE 
MĂSURI CONCRETE 

Viteza scăzută de deplasare din cauza 
traficului greu care tranzitează zona centrală a 
orașului 

Dezvoltarea căilor alternative pentru 
transportul de marfă 

- Centură de ocolire – varianta propusă de 
Consiliul Județean Bihor 
- Interzicerea accesului traficului greu în 
centrul orașului 

Viteză scăzută de deplasare din cauza calității 
și organizării drumurilor  

Reabilitarea infrastructurii rutiere - Modernizarea infrastructurii rutiere și a 
trotuarelor, cu prioritate pe arterele principale 
-  De înlocuit indicatoarele rutiere deteriorate 
- De realizat alveole în fața Școlilor 
- De realizat denivelări pentru limitarea 
vitezei (platforme de viteză, treceri de pietoni, 
înălțare în fața principalelor instituții, 
pavaje/suprafețe texturate) 
- Îmbunătățirea sistemului de iluminat pe 
arterele principale 
- Realizarea de garduri, glisiere, bariere, 
stâlpișori pentru canalizarea traficului de 
vehicule și pietoni în zona punctelor 
periculoase identificate (intersecții, treceri de 
pietoni), în zona instituțiilor și locurilor de 
cult  

Viteza scăzută de deplasare din cauza 
mașinilor parcate pe prima bandă/ pe zona de 
protecție 

Reorganizarea tramei stradale, amenajarea 
unor parcări, implementarea unui sistem 
informatic pentru plata parcării 

- Realizare de parcări noi în locațiile: Str. 
Republicii în apropierea Gării, în curtea 
Primăriei, în zona industrială pe strada Josif 
Vulcan, în apropierea Cimitirului pe strada 
Aradului, în zona Stadionului și a Spitalului 
pe străzile Sportului și Haiducilor 
- Reglarea aprovizionării magazinelor între 
anumite intervale orare și zile (cu impunerea 
regulilor posesorilor de magazine) 
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EFECTE METODE DE REMEDIERE 
MĂSURI CONCRETE 

- Realizarea de acțiuni de verificare a 
parcărilor în zonele nepermise și deblocarea 
intrărilor 

Viteză scăzută de deplasare din cauza lipsei 
unui flux direcțional corerent 

 - Pe străzile din trama stradală majoră din 
zona centrală perpendiculare pe DN 79 se 
propune indicatorul obligatoriul la dreapta 
- Amenajare intersecții cu bandă pentru 
autovehiculele care virează la dreapta 
- Amenajare intersecții cu bandă pentru 
autovehiculele care virează la stânga 
- Sens giratoriu intersecție Str Aradului / Str. 
Republicii / Str. Petofi Sandor / Str. Moricz 
Zsigismund 
- Realizarea de sensuri unice pe străzile cu 
lățime mai mică de 6 m 
- Introducerea la intrări/ieși și în centru a 
panourilor informative cu privire la spațiile de 
parcare și semnalizării de orientare generală 

Accesibilitate scăzută a transportului în 
comun 

Reorganizarea sistemului de transport în 
comun 

- Amenajarea stațiilor destinate transportului 
în comun privat existent cu refugiu 
- Creșterea numărului de mijloace de 
transport în comun prin achiziția de bus-uri 
electrice 
- Implementarea unui sistem standardizat de 
informare în stații 
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EFECTE METODE DE REMEDIERE 
MĂSURI CONCRETE 

Profilul îngust al străzilor  Introducerea de sensuri unice, crearea de 
”Shared spaces” sau realizarea unor noi căi de 
acces 

- Crearea unui sistem de management 
inteligent al traficului 
- Realizare cale de acces prin deschiderea str. 
Aurel Lazar spre str. Kulin Gyorgy 
- Realizare cale de acces dinspre străzile 
Bartok Bela și Ady Endre spre str. Republicii 
prin traversarea imobilului proprietatea SC 
Prodaliment 
- Realizare cale de acces dinspre strada 
Nicolae Bălcescu spre str. Cantacuzino 
- Realizare cale de acces dinspre strada Petre 
Păulescu spre strada 1 Decembrie (prin curtea 
Primăriei);  
- Realizare cale de acces dinspre strada 
Bartok Bella spre DN79 – str. Oradiei 
- Realizare stradă prin Via Csutakos pentru a 
realiza legatura dintre str. Regele Ferdinand 
cu zona gara CFR 
- Exproprieri terenuri zona „între vii” în 
vederea realizării de noi străzi 
- Realizare sensuri unice pe toate străzile ce 
au o lățime mai mică de 6 m, respectiv:  
Octavian Goga, Păcii, Dozsa Gyorgy, Mihai 
Eminescu, Jokai Mor, Kisfaudy Karoly, Bem 
Jozsef, Bihorului, Hunady Janos, Tudor 
Vladimirescu, Zilahy Lajos, Bolyai Janos, 
Ștefan Octavian Iosif, Bercseni Miklos, Mihai 
Viteazul, Vasile Alecsandri, Arany Janos, 
Bocskai Iștvan, Louis Eyraud, Horea. 
- Modernizarea funcțională și estetică a 
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EFECTE METODE DE REMEDIERE 
MĂSURI CONCRETE 

spațiilor publice (spații partajate – în 
conformitate cu modelul „Shared-space”) în 
zona Parcului Central. 
 

Incompletitudinea infrastructurii velo  Construirea secțiunilor care să genereze un 
circuit eficient și corespunzător, 
implementarea sistemului Bike&Ride, Bike 
sharing 

- Realizarea de noi piste de biciclete pe 
străzile: str. Toldi Miklos, str. Crișan; str. 
Batthyanyi Lajos; str. Csokonai; str. George 
Coșbuc; str. Nicolaus Olahus; malul 
Culișerului; str. Kalvin; str. Rakoczi; str. 
Mărășești; str. Ion Creangă; str. Bartok Bella; 
DN 79; DJ 795. 
- Realizare rastel biciclete în zona centrala / 
fiecare parc / primărie, la intrare/ieșire din 
oraș și în zona industrială 
- Realizare stație de închiriat biciclete în zona 
centrala / fiecare parc, la intrare/ieșire din 
oraș și în zona industrială 
- Realizare stație de compresor pentru 
biciclete în zona centrală (lângă parcul 
central) și în zona industrială 

Lipsa facilităților intermodale Amenajare terminal intermodal care să 
permită transbordarea facilă între diferite 
forme de transport (tren, microbus, mașină, 
bicicletă) 

- Realizare terminal intermodal în zona Gării 
pe str. Republicii – Gară. 
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Creșterea emisiei de CO2 prin creșterea 
timpului de staționare la toate trecerile de 
pietoni amplasate pe artele principale 

Semaforizarea inteligentă a trecerilor de 
pietoni 
Realizarea de pasarele pietonale 
Modernizarea trecerilor de pietoni 

- Realizare pasarelă pietonală peste calea 
ferată la intersecția str. Vasile Lucaciu cu str. 
Regele Ferdinand 
- Modernizare treceri de pietoni și trotuare 
- Modernizare treceri de pietoni și trotuare – 
realizare rampe pentru persoanele cu 
dizabilități 
- Modernizare / realizare rute de acces 
pietonale în zona de centru a orașului 
- Modernizare treceri de pietoni - pavaj tactil 
pentru persoanele cu dizabilități 
- Modernizare treceri de pietoni – sistem de 
avertizare sonoră pentru persoanele cu 
dizabilități 
- Modernizare treceri de pietoni – sistem de 
iluminare pe timp de noapte (lămpi cu lumină 
intermitentă, semnalizare luminoasă de 
atenționare cu flash) 
- Semaforizare inteligentă: pe DN 79 în față 
primăriei (Str. Republicii intersecție cu str. 
Corneliu Coposu); pe str. Republicii în fața 
Bisericii Catolice; pe DN 79 intersecție cu str. 
Republicii cu Str. Aradului. 

Mediu urban puțin atractiv  pentru recreere și 
promenadă ca urmare a lipsei unui spațiu 
pietonal central 

Reconfigurarea spațiului urban central - Demolare garaje / barăci realizate fără 
autorizație de construire. Propunere realizare 
spațiu verde / parcări / trotuare / piste de 
biciclete, după caz 
- Amenajarea unei piațete în parcul din 
centrul orașului 
- Reabilitarea parcului din zona centrală a 
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orașului 
Realizare zonă de agrement și tranzit pietonal 
în parcul din centrul orașului 
Crearea de spații verzi cu locuri de joacă în 
zonele de blocuri 
Crearea de perdele verzi 

Poluarea olfactivă Colectarea selectivă a gunoaielor Crearea de zone pentru colectarea selectivă a 
gunoaielor 

Lipsa facilităților  pentru încărcare  vehicule 
electrice  

Amenajarea punctelor de încărcare pentru 
autovehicule electrice 

- Realizare trei stații de alimentare cu energie 
electrică pentru autovehicule (strada Aradului 
și strada Republicii) 
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Anexe 
 
Coeficienții medii de evoluție a traficului în perioada 2010-2035 (ipoteza medie/probabilă) – Rețeaua de drumuri publice (CESTRIN 2010) 
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Fig. Propuneri construire Rastele pentru biciclete si Stații de închiriere biciclete 
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Fig. Propunere realizare infrastructură rutieră nou creată 
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Fig. Propunere realizare infrastructură rutieră nou creată 
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Fig. Exemplu zonificare – Piste de biciclete existente / propuse 
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Fig. Propunere modelare stradă cu sens unic 
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Fig. Propunere modelare stradă cu dublu sens 
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Fig. Gara 
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Fig. Exemplu zonificare – Garduri, glisiere, bariere pentru canalizarea traficului de pietoni 
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Fig. Stații micobus (tranzit)  
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Fig. Exemplu zonificare – Parcări existente / Parcări propuse 
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Fig. Exemplu zonificare – Platforme pentru colectarea selectivă a deșeurilor 
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Fig. Exemplu zonificare – Terminal intermodal 
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Fig. Exemplu zonificare – Restricții de circulație 
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Fig. Exemplu zonificare – Zone verzi 
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Fig. Exemplu zonificare – Stații taxi 
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Fig. Exemplu zonificare – Treceri de pietoni 



Studiu de trafic 
Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 2017 – 2032, Municipiul Salonta 

 
 

Fig. Exemplu zonificare – Semaforizare – varianta 1 
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Fig. Exemplu zonificare – Semaforizare varianta 2 + Sens giratoriu nou 
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Fig. Exemplu zonificare – Reglementarea perioadei de aprovizionare a magazinelor 
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Propuneri sensuri unice pe străzile cu lățime existentă mai mica de 6 m 

 




