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Scenariul propus 2030 “A face ceva”

3. Transport de marfă
3.1. Reglementare logistică de aprovizionare

3.2. Realizare centre de distribuție a marfurilor în vederea reducerii volumelor
traficului de mărfuri în zona centrală și în cartierele rezidențiale

3.3. Amenajare parcare pentru vehciuele de marfă cu MTMA mai mică de 3,5 tone 

3.4. Amenajare parcare pentru vehciuele de marfă cu MTMA mai mică de 7,5 tone 

3.5. Amenajare parcare pentru vehicule de marfă

4. Mijloace alternative de mobilitate
4.1. Extindere piste de biciclete pe direcția Est-Vest între zona centrală și
cartierul Bereasca până la Centura Est

4.2. Completare rețea ciclabilă în zona de est între Cartierul Mihai Bravu și
cartierul Gh. Doja

4.3. Piste pentru biciclete în zona de nord a Municipiului Ploiești
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4. Mijloace alternative de mobilitate
4.4. Dezvoltarea reţelei de piste dedicate circulaţiei bicicletelor în Municipiul
Ploiești

4.5. Dezvoltare sistem de închiriere biciclete (bike-sharing) 

4.6. Realizare terminale Bike&Ride

4.7. Realizare parcări pentru biciclete în zona punctelor de interes

4.8. Realizare studiu de oportunitate privind construirea unui pasaj pietonal și
ciclabil între Gara de Vest și Parcul Municipal Vest

4.9. Extindere areal cu prioritate pentru pietoni (şi biciclişti) în zona centrală a 
Municipiului Ploieşti - Concept zona central

4.10. Reorganizare circulație în cartiere și crearea unor areale cu prioritate
pentru deplasările nemotorizat (pietoni şi biciclişti)

4.11. Program multianual de modernizare a trotuarelor din municipiul Ploiești

4.12. Reabilitare şi modernizare pasaje pietonale subterane Bulevardul Bucureşti
1 şi Bulevardul Bucureşti 2
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4. Mijloace alternative de mobilitate

4.13. Accesibilizare spații publice pentru persoanele cu mobilitate redusă

4.14. Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării autovehiculelor electrice și
hibride, respectiv a bicicletelor electrice

4.15. Derularea de campanii de informare publică pentru promovarea conceptului
"car pooling" (partajare a autoturismelor)

4.16. Adaptarea regulamentului de acordare a licențelor de taxi în acord cu 
nevoile persoanelor cu dizabilități și cu obiectivele de reducere a impactului
asupra mediului

4.17. Adaptarea regulamentelor aferente serviciilor de utilități publice în acord
cu obiectivele de reducere a impactului asupra mediului

4.18. Achiziție de mijloace de transport electrice în parcul de autovehicule
gestionat de autoritatea publică locală
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5.1. Dezvoltare și actualizare sistem de management al traficului

5.2. Semnalizare rutieră orizontală și verticală

5.3. Semnalizare de orientare și informare

5.4. Reorganizarea circulației pe șoseaua Nordului și șoseaua Vestului

5.5. Reorganizarea circulației pe Bulevardul Republicii

5.6. Reorganizarea circulației pe Str. Podu Înalt și Str. Torcatori

5.7. Reorganizarea circulației pe Bulevardul București

5.8 Reorganizarea circulației pe Str. Malu Roșu și Str. Elena Doamna

5.9. Reorganizarea circulației pe Str. Democrației

5.10. Reorganizarea circulației pe Str. Rudului

5.11. Realizare aplicație informatică care să ofere informații în timp real cu 
privire la problemele de trafic

5. Managementul traficului
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5. Managementul traficului
5.12. Realizare parcări colective de tip Park&Ride

5.13. Realizare parcări colective

5.14.  Amenajare parcări de reședință și reabilitarea celor existente

5.15. Elaborare politică de parcare la nivel urban

5.16. Elaborare și implementare de reglementări privind introducerea de restricții
ale vitezei de circulație în zonele vulnerabile

5.17. Elaborare și impletare reglementări privind programul de realizare a 
serviciilor de utilități publice

5.18. Derulare campanii de educație rutieră adresate tinerilor

5.19. Derulare campanii de educație rutieră adresate tuturor categoriilor de 
participanți la trafic (conducători auto, pietoni, bicicliști)

5.20. Dezvoltare aplicație mobilă pentru parcare în municipiul Ploiești

5.21. Completare nod rutier DN 72/ Centura de Vest



www.poca.ro

Scenariul propus 2030 “A face ceva”

7. Structură intermodală și operațiuni urbanistice necesare
7.1. Realizare terminale intermodale de transport public 

7.2. Realizare terminale Bike&Ride

7.3. Realizare parcări colective de tip Park&Ride 

8. 8. Aspecte instituționale
8.1. Asigurarea funcționării structurii interne având responsabilități de 
monitorizare a implementării PMUD

8.2. Incheierea unui contract de servicii publice conform Regulamentului CE 1370 
pentru transportul public de călători

6. Zone cu nivel ridicat de complexitate
6.1. Extinderea arealului cu prioritate pentru pietoni (şi biciclişti) în zona centrală a 
Municipiului Ploieşti - Concept zona centrală

6.2. Realizare parcări colective
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