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I. P.M.U. - componenta de nivel strategic  

 

În vederea elaborării Planului de Mobilitate Durabilă a Municipiului Marghita, activitatea a debutat 

cu stabilirea echipei implicate în realizarea şi validarea analizelor şi măsurilor stabilite, astfel: 

Nr. crt. Denumire entitate  Reprezentanţi/ Experţi 

implicaţi 

Responsabilităţi principale 

1.  S.C. SPES INVEST 

S.R.L. 

Director general Codruţa 

Mihaela Meşter  

Director adjunct Radu 

Chinde 

Director regional proiecte 

Lucia Ştef 

Coordonarea generală a elaborării 

planului de mobilitate urbană 

Planificarea, coordonarea şi 

monitorizarea activităţilor 

Colectarea, verificarea şi agregarea 

informaţiilor în vederea elaborării 

planului de mobilitate urbană 

2.  S.C. PRO EX CO 

S.R.L. 

Inginer drumuri şi poduri 

Eugen Moca 

Implicarea în activitatea de analiză 

şi prognoza a mobilităţii la urbane   

3.  S.C. PRO EX CO 
S.R.L. 

Inginer drumuri şi poduri 
Cosmin Vaida 

Implicarea în activitatea de analiză 
şi prognoza a mobilităţii la urbane   

4.  PRIMĂRIA 

MUNICIPIULUI 

MARGHITA 

Primar Zoltan Pocsaly 

Consilier afaceri europene - 
Mierea Lia 
Inspector afaceri europene - 
Lupău Leontin 
Director adjunct direcția 
tehnică - Bisa Eva 
Șef birou administrarea 
domeniului public și privat și 
transport public local - Liviu 
Groze 
Inspector birou 
administrarea domeniului 
public și privat și transport 
public local - Molnar 
Marius 
Inspector compartimentul 

urbanism protecția mediului  

cadastru funciar - 

Stoianovici Silvian 

Furnizare de informaţii necesare 

pentru analiza de bază 

Implicare în organizarea activităţilor 

de consultare şi validare a analizelor  

5.  POLIŢIA 

MARGHITA – 

BIROU POLIŢIE 

RUTIERĂ 

Şef serviciu comandant 

Stelian  Borza  

Adjunct şef poliţie Cristian 

Şipoş 

Furnizare de informaţii necesare 

pentru analiza de bază 

Implicare în desfăşurarea activităţii 

realizate în trafic (anchete origine - 

destinaţie) 

Validarea măsurilor  

6.  POLIŢIA 

MARGHITA – 

BIROU POLIŢIA 

Şef serviciu Mihai-Sorin 

Ardelean 

Furnizare de informaţii necesare 

pentru analiza de bază 

Implicare în desfăşurarea activităţii 
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LOCALĂ realizate în trafic (anchete origine – 

destinaţie, volume de trafic) 

Validarea măsurilor 

7.  LICEUL 

TEHNOLOGIC 

HOREA 

MARGHITA 

Director Remus Mircea 

Sabău 

Director adjunct Angela 

Luminiţa Durnea 

Furnizare de informaţii necesare 

pentru analiza de bază 

Validarea măsurilor 

8.  LICEUL TEORETIC 

HORVÁTH JÁNOS 

Director Gabriella Nagy 

Reprezentant profesor 

Paraschiva Bondar 

Furnizare de informaţii necesare 

pentru analiza de bază 

Validarea măsurilor 

9.  COLEGIUL 

NAŢIONAL 

„OCTAVIAN 

GOGA” 

MARGHITA 

Director Marcel Emil Sas 

Adăscăliţii 

Furnizare de informaţii necesare 

pentru analiza de bază 

Validarea măsurilor 

10.  ALŢI FACTORI 

INTERESAŢI 

Alte entităţi/Reprezentanţi ai 

societăţii civile/Membrii ai 

comunităţii 

Furnizare de informaţii necesare 

pentru analiza de bază 

Validarea măsurilor 

 

Managerul de proiect desemnat, a cărui responsabilitate principală este gestionarea 

comunicării între entităţile implicate în realizarea activităţii, a fost Codruţa Mihaela Meşter, 

reprezentant S.C. SPES INVEST S.R.L., cu experienţă vastă în gestionarea proiectelor, la nivelul cărora 

sunt implicate echipe mixte.  

 

1. introducere 

 

1.1. scopul şi rolul documentaţiei 

 

Planificarea strategică urmăreşte, în general, procesul prin intermediul căruia este 

ghidată dezvoltarea socio-economică a contextului de referinţă cu accent pe identificarea şi exploatarea 

oportunităţilor, în condiţii de eliminare/minimizare a riscurilor asociate ameninţărilor, într-o perioadă 

lungă de timp.     

Dezvoltarea durabilă, conceptualizată de către Comisia Mondială pentru Mediu şi 

Dezvoltare din cadrul Naţiunilor Unite ca fiind „dezvoltarea care răspunde nevoilor din prezent, fără a 

compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor nevoi”, vizează dezvoltarea 

economică, socială şi de mediu. În vederea atingerii acestui deziderat, se impune elaborarea de 

documente strategice suport pentru promovarea dezvoltării urbane – transport urban sustenabil cu 

implicaţii asupra dezvoltării socio-economice, în condiţiile diminuării impactului asupra mediului. 

Relevanţa elaborării planului de mobilitate urbană este stipulată în legea 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de 

urbanism, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv prin ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi 

de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, care prevede conţinutul cadrul al planului de 

mobilitate urbană. 
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Elaborarea planului de mobilitate urbană reprezintă un demers strategic al Autorităţii 

Locale pentru gestionarea nevoilor de trafic ale Municipiului Marghita, inclusiv în vederea facilitării 

atragerii de resurse financiare pentru gestionarea nevoilor de transport urban (spre exemplu, Programul 

Operaţional Regional 2014 - 2020). 

Municipiul Marghita, din punct de vedere al localizării geografice, este situat în partea 

nordică a judeţului Bihor, în regiunea de dezvoltare Nord – Vest. Volumul demografic al Municipiului 

Marghita este semnificativ pentru judeţul Bihor, cu o populaţie totală de 15.770 de locuitori, înregistrată 

la Recensământul Populaţiei  şi Locuinţelor 2011, situându-se pe locul 3 (după Municipiul Oradea şi 

Municipiul Salonta).  

La nivelul municipiului există o structură multietnică formată din români (51.7%), 

maghiari (44.1%), romi (3.5%), slovaci (0.5%) şi alte naţionalităţi (0.2%). Teritoriul administrativ al 

Municipiului Marghita se întinde pe o suprafaţă de 8372 ha, mărginit de comunele Viişoara, Abram, 

Tăuteu, Abrămuţ, Buduslău, Sălacea şi o mică parte a judeţului Satu Mare, în culoarul depresionar axat 

pe cursul râului Barcău. Structura teritoriului administrativ cuprinde 864 ha intravilan şi 7509 ha 

extravilan, din care 2242 ha păduri.  

  

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

 

Teritoriul administrativ al municipiului Marghita cuprinde localităţile Cheţ, cu o suprafaţă 

de 2381 ha - situată la o distanţă 12 km faţă de municipiu,  şi Ghenetea,  cu o suprafaţă de 2110 ha - 

situată la o distanţă de 7 km faţă de municipiu.  
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Sursa: Prelucrare Google maps 

 

Cele mai importante structuri de transport care intersectează Municipiul Marghita sunt 

drumul naţional 19 B (leagă oraşul Săcuieni de Şimleul Silvaniei) şi drumul judeţean 191 (leagă 

Marghita de Tăşnad).  

Mobilitatea teritorială influenţează toate dimensiunile comunităţilor, de la calitatea vieţii 

membrilor comunităţii, la activitatea economică desfăşurată, însă are şi implicaţii asupra economiei 

regionale şi naţionale; Municipiul Marghita este unul dintre polii de dezvoltare a judeţului Bihor, implicit a 

regiunii Nord-Vest. Impactul aşteptat al planului de mobilitate vizează creşterea accesibilităţii 

participanţilor la trafic la destinaţiile de referinţă, îmbunătăţirea siguranţei tuturor participanţilor la trafic, 

creşterea eficienţei infrastructurii de transport în gestionarea călătoriilor, reducerea impactului mobilităţii 

asupra calităţii mediului urban cu implicaţii asupra calităţii mediului înconjurător şi  a vieţii tuturor 

indivizilor.   

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii asigură suportul necesar pentru dezvoltarea 

economică – reducerea costurilor cu mobilitatea, dezvoltarea afacerilor, inclusiv prin atragerea de 

investitori; socială – îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă: creşterea satisfacţiei cu viaţa, creşterea 

atractivităţii urbane, reducerea consumului de resurse (reducerea costului asociat mobilităţii) şi 

protejarea mediului prin reducerea impactului transportului asupra acestuia; teritorială – creşterea 

mobilităţii.  

Analiza situaţiei existente pentru anul de bază, 2016, a fost realizată în perioada aprilie-

iulie 2016, fiind derulate activităţi de identificare a caracteristicilor demografice, economice şi de 

circulaţie la nivelul teritoriului de referinţă. Perioada de referinţă a planificării strategice a mobilităţii la 

nivelul Municipiului Marghita este anul 2030. 

 

1.2. încadrarea în prevederile documentelor de planificare spaţială 

 

Documentele de referinţă pentru planificarea spaţială, în vederea elaborării planului de 

mobilitate urbană a Municipiului Marghita, orizontul de timp 2016-2030, sunt: planul de amenajare a 

teritoriului naţional, planul de amenajare a teritoriului zonal, planul de amenajare a teritoriului judeţean, 

planul urbanistic general, planurile urbanistice zonale şi planurile urbanistice de detaliu. 
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La nivelul municipiului, infrastructura de transport permite realizarea de conexiuni 

rutiere cu Săcuieni (DN19B), Valea lui Mihai (DJ 191F), Oradea (Săcuieni – Oradea, E671), Tăşnad 

(DJ191), Nuşfalău (DN1h). De asemenea, infrastructura feroviară1 conectează municipiul, în interiorul 

judeţului, la Săcuieni, respectiv la Sărmăşag (Sălaj) – linia neinteroperabilă cu Săcuieni face legătura cu 

Oradea sau Valea lui Mihai, iar linia neinteroperabilă cu Sărmăşag face legătura cu oraşul Carei şi Baia- 

Mare/Cluj-Napoca. La nivelul municipiului nu există transport public, conexiunea oraşului cu alte 

localităţi fiind asigurată prin intermediului transportului privat (autobuze şi microbuze), în conformitate cu 

informaţiile prezentate în secţiune de mai jos. 

 

1.3. încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale 

 

În conformitate cu Master Plan General de Transport al României, la nivel naţional şi 

regional, prin analogie, la elaborarea planului de mobilitate urbană se au în vedere factorii economici de 

creştere pentru zona analizată: evoluţiile demografice, creşterea activităţii economice, creşterea 

populaţiei active sau creşterea gradului de motorizare.  

Managementul sistemului de transport  contribuie  la dezvoltarea durabilă prin reducerea 

consumului de energie, reducerea zgomotului şi emisiilor de CO2, eficientizarea costurilor asociate 

transportului (persoane, mărfuri),  securitate, creşterea confortului şi calităţii vieţii persoanelor (pasageri 

sau locuitori), atragerea de resurse financiare (de orice natură) pentru nevoile identificate.  

Elaborarea planului de mobilitate urbană se realizează în acord cu documentele strategice 

naţionale şi europene: Planul naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice (secţiunea 

Măsuri de eficienţă energetică în transport); Planul de amenajare a Teritoriului Naţional (Secţiunea 

Reţele de transport - Reţele cheie de transport feroviar şi rutier – este menţionată reţeaua „Borş—

Marghita—Zalău”); Legea 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de 

transport de interes naţional şi european (urmărirea proiectelor care au drept scop: asigurarea 

coeziunii, intercomunicării şi interoperabilităţii în cadrul reţelei naţionale; accesul la reţea; asigurarea 

accesului interconectării şi interoperabilităţii reţelei naţionale la reţeaua transeuropeană de transport), 

Strategia Europa 2020 (priorităţi tematice de referinţă: creştere economică durabilă – eficientizarea 

utilizării resurselor; creştere favorabilă incluziunii – coeziune economică, socială şi teritorială), Strategia 

UE privind adaptarea la schimbările climatice, Strategia pentru transport durabil (perioada de 

referinţă 2007 - 2030).  

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-

2030 evidenţiază un set de provocări cruciale care vizează, în mod direct, domeniul mobilităţii teritoriale, 

respectiv indirect, aspecte referitoare la mediu – provocări cruciale: 1.1. schimbările climatice şi energia 

curată (creşterea eficienţei energetice - un consum minim de 10% de biocarburant din consumul total în 

domeniul transporturilor); 1.2. transportul durabil – obiectiv general: „Asigurarea ca sistemele de 

transport să satisfacă nevoile economice, sociale şi de mediu ale societăţii, reducând, în acelaşi timp, la 

minimum impactul lor nedorit asupra economiei, societăţii şi mediului ” – obiectiv naţional „Promovarea 

unui sistem de transporturi în România care să faciliteze mişcarea în siguranţă, rapidă şi 

eficientă a persoanelor şi mărfurilor la nivel naţional şi internaţional, în conformitate cu 

standardele europene” – acţiuni specifice care corelează cu planul de mobilitate urbană:  

„modernizarea infrastructurilor de transport rutier, feroviar, naval şi aerian”. 
                                                           
1 În conformitate cu informaţiile publicate de către CFR SA la http://www.cfr.ro/files/ddr/Anexa%201a%20-
%20Harta%20generala%20retea%20CFR.pdf 
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Planul de dezvoltare a regiunii Nord - Vest 2014 – 2020 identifică necesitatea dezvoltării 

unui parc industrial în Municipiul Marghita (Portofoliul de proiecte propuse: „5.Construirea de parcuri 

industriale în zonele Beiuş, Tileagd, Marghita”); dezvoltarea economică propusă implică existenţa unei 

infrastructuri rutiere şi un management de trafic adecvat, în condiţiile în care se aşteaptă mobilizarea 

unui volum crescut de resurse şi bunuri (realizarea de construcţii, resurse umane, transport de marfă 

etc.). 

Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bihor 2014-2020 prevede necesitatea 

dezvoltării economice în municipiul Marghita (iniţiative strategice – „5. Diversificare şi consolidarea 

bazei economice în microregiunea Valea Ierului (Marghita – Valea lui Mihai - Săcuieni)”) prin 

propunerile de proiect/acţiuni strategice care vizează: 

1. „Modernizarea DJ 191 Marghita – Tăşnad” (proiect implementat); 

2. „Construirea unui parc industrial la Marghita”, 

3. „Construirea centurii oraşului Marghita”,  

4.  „Amenajări de poduri şi lucrări de consolidare alunecări de teren pe traseul Beiuş – 

Aleşd - Marghita” (2015 - 2016),  

5. „Reabilitare şi modernizare tronson Săcuieni-Suplacu de Barcău-Marghita (DN19B)” 

(2015-2020). 

Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Marghita 2014 – 2020, prin analizele 

realizate în cursul anului 2014, propune un portofoliu de proiecte asociate nevoilor de dezvoltare 

identificate pentru municipiu în perioada de referinţă, în lista de mai jos au fost selectate cele care 

vizează îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de transport, inclusiv a  siguranţei rutiere: 

1. „Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere şi pietonale din municipiul 

Marghita” 

2. „Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere şi pietonale din satele Cheţ şi 

Ghenetea” 

3. „Dezvoltarea infrastructurii velo” 

4. „Regândirea sistematizării rutiere şi reorganizarea parcajelor existente” 

5. „Elaborare studiu de oportunitate în vederea construirii centurii de ocolire a 

localităţii şi a penetraţiilor aferente” 

6. „Modernizarea şi extinderea sistemului public de iluminat şi reabilitarea 

instalaţiilor electrice, inclusiv în satele aparţinătoare” 

 

Planul Urbanistic General al Municipiului Marghita 2011 prevede necesitatea realizării 

unor „amenajări, modernizări de bază de PUD sau PUZ cu avizul forurilor competente, respectiv 

drumurile să fie întreţinute pentru a sigura intervenţia pompierilor în caz de incendiu” la nivelul 

unităţilor teritoriale de referinţă stabilite. 

Documentele strategice la care s-a făcut referire justifică oportunitatea elaborării unei 

strategii de mobilitate durabilă ca suport pentru dezvoltarea economică, socială şi de mediu prin  

scăderea timpului alocat pentru realizarea călătoriilor şi transporturilor de marfă, creşterea securităţii 

participanţilor la trafic, scăderea gradului de poluare, scăderea consumului de energie, creşterea 

accesibilităţii pentru persoanele cu mobilitate redusă. 
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1.4. preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică, socială şi de cadru natural din 

documentele de planificare ale UAT-urilor 

 

În acord cu informaţiile menţionate în secţiunile de mai sus, necesitatea elaborării şi 

implementării planului de mobilitate urbană pentru Municipiul Marghita  rezultă din documentele 

strategice şi legislative şi are implicaţii asupra dezvoltării socio-economice a municipiului şi regiunii 

Nord-Vest.  

Analiza documentelor strategice evidenţiază necesitatea modernizării infrastructurii de 

transport în vederea creşterii mobilităţii teritoriale, creşterii siguranţei în trafic, reducerii impactului 

asupra mediului, ca premisă a sprijinirii obiectivelor naţionale cu privire la mobilitatea vehiculelor, 

mărfurilor şi pietonilor şi eficientizarea consumului de energie. 

 

2. analiza situaţiei existente 

 

2.1. contextul socioeconomic cu identificarea densităţilor de populaţie şi a activităţilor economice 

 

Judeţul Bihor aduce un aport considerabil volumului demografic din regiunea Nord – Vest, 

reprezentând peste 20% din populaţia înregistrată la nivelul regiunii, iar la nivelul Municipiului Marghita 

au fost înregistrate, în anul 2015, 18.366 persoane. 

 2012 2013 2014 2015 

REGIUNEA NORD - VEST 2598877 2594823 2590220 2585543 

BIHOR 575731 575270 573691 571955 

MUNICIPIUL MARGHITA 18757 18596 18462 18366 

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

 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor 

 

Recensământul populaţiei şi locuirii a înregistrat în Municipiul Marghita 15.770 de 

persoane. Cea mai mare parte a populaţiei municipiului este înregistrată în oraşul Marghita, urmată de 

localitatea Cheţ şi Ghenetea. Prin raportare la situaţia înregistrată la recensămintele anterioare (1992 şi 
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2002), evoluţia demografică a Municipiului Marghita se înscrie în trendul naţional de scădere. Astfel, cea 

mai mare parte a populaţiei s-a încadrat în categoria 25 – 54 ani, urmată de categoria peste 54 ani.    

 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică – Secţiunea Recensăminte 

 

Trendul descendent este confirmat şi de evoluţia populaţiei înregistrate la 1 ianuarie, 

intervalul de referinţă 1992-2016, conform graficului de mai jos, în ianuarie 2016 fiind raportate mai 

puţine persoane, indiferent de genul acestora, comparativ cu anii 2014 – 2015.  

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

  

Repartiţia pe gen a populaţiei totale a municipiului în 2011 ne indică o proporţie mai mare a 

populaţiei feminine, dacă luăm în considerare şi categoria de vârstă, populaţia masculină este 

superioară pentru persoanele cu vârste cuprinse între 0-24 ani, respectiv pentru populaţia feminină 

pentru persoanele peste 25 de ani. 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică – Secţiunea Recensăminte 

 

La 1 ianuarie 2016, în Municipiul Marghita, cea mai mare parte a populaţiei se încadra în 

categoriile 25-54 ani şi peste 54 de ani cu populaţie feminină mai mare, iar populaţia masculină  

prezintă valori superioare pentru categoriile 0-14 ani, respectiv 15-24 ani. 

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

 

Variaţiile volumului demografic sunt influenţate de evoluţiile natalităţii şi mortalităţii, 

încadrându-se în tendinţele naţionale – rata natalităţii este în scădere iar rata mortalităţii este în creştere 

– variaţiile ratei natalităţii sunt cantitativ mai reprezentative comparativ cu cele ale mortalităţii. 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică – Baza de date Tempo online 

 

În Municipiul Marghita, comparativ cu anul 1992, sporul natural prezintă variaţii de aproape 

4 puncte procentuale, scăzând de la 2.34 la -2.06. La nivel naţional, prognozele demografice realizate 

de către Organizaţia Naţiunilor Unite sunt pesimiste, estimează că în 2025 populaţia urmează să scadă 

la 20.771 mii locuitori iar în 2050 la 17.809 mii locutori. 

 

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

 

O parte a fluxurilor demografice sunt explicate şi de către mobilitatea populaţiei cu privire 

la stabilirile şi plecările de reşedinţă şi domiciliu – din tabelele de mai jos se poate observa că volumul 

plecărilor este semnificativ mai mare comparativ cu volumul sosirilor, pentru perioada analizată.  
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică – Baza de date Tempo online 

 

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

 

Toate prognozele demografice realizate ulterior Recensământului Populaţiei şi  Locuirii 

2011 sunt pesimiste, trendul descendent înregistrat în ultimii ani reprezintă un punct de referinţă pentru 

estimările pe termen lung. 

La nivel regional se estimează că populaţia urmează să scadă cu 5,4% până în anul 2030, 

respectiv cu 16,3% până în 20502; aceste prognoze au în vedere inclusiv migraţia internă a locuitorilor.  

 

Dacă aplicăm indicii de scădere estimaţi,  rezultă pentru Municipiul Marghita următoarele 

valori: 

                                                           
2 Conform prognozelor realizate de către prof. Vasile Gheţău, pe baza datelor de la RPL 2011, articol consultat la: 
http://www.zf.ro/zf-24/noi-previziuni-demografice-din-ce-regiuni-ale-tarii-vor-disparea-cei-mai-multi-locuitori-pana-in-anul-
2050-si-cat-de-mult-va-imbatrani-populatia-13207746 
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Nr. crt. Populaţie înregistrată la RPL 2011 Prognoză conform indicilor 

estimaţi 

2011 15770 Nu este cazul 

2030 Nu este cazul 14918 

2050 Nu este cazul 13199 

  

Populaţia Municipiului Marghita, estimată conform tabelului de mai sus, urmează să scadă 

la 14918 persoane în 20130 şi la 13199 persoane în 2050. 

Cea mai mare parte a populaţiei este absolventă de studii secundare, conform RPL 2011, 

urmată de absolvenţii de studii superioare şi învăţământ primar. 

  

Structura populaţiei Municipiului Marghita pe nivele de şcolarizare (conform RPL 

2011)  

 
superior 

post-liceal şi 

de maiştri 
secundar primar 

fără şcoală 

absolvită 

MUNICIPIUL 

MARGHITA 1873 499 9777 1416 526 

MARGHITA 1853 483 8720 1084 346 

CHET 9 3 589 237 167 

GHENETEA 11 13 468 95 13 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor 

 

În anul 2011 cea mai mare parte a populaţiei a fost reprezentată de populaţia inactivă – 

preponderent constând în pensionari şi elevi/studenţi. Populaţia ocupată reprezenta peste 40 de 

procente din populaţia totală iar şomerii reprezentau 3,8 procente. 

Structura ocupării populaţiei Municipiului Marghita (conform RPL 2011) 

  

  

populaţie activă populaţie inactivă 

ocupată şomeri 

elevi/ 

studenţi pensionari casnice 

persoane 

întreţinute 

alte 

situaţii  

MUNICIPIUL 

MARGHITA 6413 601 2356 4064 586 1483 267 

MARGHITA 5718 536 2003 3774 472 1153 215 

CHEȚ 415 34 239 138 79 294 47 

GHENETEA 280 31 114 152 35 35 5 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor 

 

În anul 2015, la nivelul Municipiului Marghita, au desfăşurat activitate economică 1014 

entităţi – din tabelul de mai jos, se poate observa că serviciile şi comerţul reprezintă cea mai mare 

pondere în totalul activităţilor desfăşurate.  
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Structura activităţilor economice desfăşurate de agenţii economici, în anul 2015, 

din Municipiul Marghita 

 Valori absolute Valori relative 

Agricultură şi silvicultură 60 5,92 

Producţie 88 8,68 

Comerţ 300 29,59 

Servicii 467 46,06 

Construcţii  99 9,76 

Total  1014 100 

Sursa: prelucrări după datele furnizate de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Bihor 

 

Cele mai importante probleme3 ale Municipiului Marghita, în opinia respondenţilor, 

sunt reflectate în tabelul de mai jos – cele mai importante 3 probleme fiind legate de calitatea 

mediului, nivelul de dezvoltare economică şi infrastructura de transport. 

 

CARE CONSIDERAŢI CĂ SUNT CELE MAI IMPORTANTE  PROBLEME ALE MUNICIPIULUI 

MARGHITA? 

 

IMPORTANŢĂ 

RIDICATĂ ŞI 

FOARTE RIDICATĂ 

IMPORTANŢĂ 

MEDIE 

IMPORTANŢĂ 

SCĂZUTĂ ŞI 

FOARTE SCĂZUTĂ 

Nu pot fi identificate probleme 

semnificative 17,35 14,18 40,33 

Aglomeraţie şi circulaţie rutieră 18,62 11,81 15,69 

Infrastructura de utilităţi (canalizare, 

alimentare cu apă, alimentare cu gaz) 23,77 27,18 29,00 

Calitatea serviciilor oferite de 

administraţia publică 26,15 29,64 25,83 

Posibilităţile de recreere şi petrecere a 

timpului liber 28,68 19,97 32,25 

Siguranţa şi ordinea publică  28,92 17,04 34,55 

Calitatea infrastructurii de locuit (aspect 

sau termoizolare) 31,46 23,30 26,55 

Infrastructura de transport (străzi, alei, 

trotuare, poduri, parcări) 38,43 25,67 19,49 

Nivelul de dezvoltare economică 41,05 24,41 19,33 

Curăţenia şi calitatea mediului 42,31 25,67 16,80 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

                                                           
3În perioada aprilie – iunie 2016 a fost realizată o analiză (1262 chestionare) în vederea identificării dificultăţilor pe care le 
întâmpină locuitorii oraşului şi persoanele care locuiesc în zona de influenţă în traficul din municipiu şi soluţiilor de trafic, în 
vederea creşterii mobilităţii Anexa nr. 3 Caracteristici ale anchetei pe bază de chestionar 
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Indiferent de nivelul categoria de vârstă sau rezidenţa/domiciliu, nivelul de 

dezvoltare economică reprezintă o problemă importantă a municipiului; persoanele din 

categoria 20-45 ani, din municipiul, într-o proporţie mai mare consideră că nivelul de dezvoltare 

economică reprezintă o problemă importantă a municipiului.   

 

CARE CONSIDERAŢI CĂ SUNT CELE MAI IMPORTANTE  PROBLEME ALE 

MUNICIPIULUI MARGHITA? 

Nivelul de dezvoltare economică 

  

importanţă ridicată 

şi foarte ridicată 

importanţă 

medie 

importanţă scăzută 

şi foarte scăzută 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 43,8 30,6 25,6 

20 - 35 ani 69,7 15,2 15,2 

36 - 45 ani 63,8 24,4 11,8 

46 - 55 ani 72,0 14,0 14,0 

peste 55 ani 64,0 28,0 8,0 

Total 53,4 26,6 19,9 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 40,5 32,4 27,0 

20 - 35 ani 41,7 25,0 33,3 

36 - 45 ani 46,6 31,8 21,6 

46 - 55 ani 56,5 13,0 30,4 

peste 55 ani 50,0 50,0  

Total 42,4 31,3 26,3 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Calitatea infrastructurii de locuit nu este o problemă foarte importantă, în special, pentru 

persoanele din categoria 13 – 19 ani (cei mai mulţi având 17 şi 18 ani), comparativ cu restul categoriilor. 

CARE CONSIDERAŢI CĂ SUNT CELE MAI IMPORTANTE  PROBLEME ALE 

MUNICIPIULUI MARGHITA? 

Calitatea infrastructurii de locuit (aspect sau termoizolare) 

  

importanţă ridicată 

şi foarte ridicată 

importanţă 

medie 

importanţă scăzută şi 

foarte scăzută 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 33,2 28,7 38,1 

20 - 35 ani 62,5 15,6 21,9 

36 - 45 ani 36,9 35,2 27,9 

46 - 55 ani 56,5 28,3 15,2 

peste 55 ani 56,5 17,4 26,1 

Total 38,9 28,9 32,3 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 39,7 27,2 33,1 

20 - 35 ani 16,7 25,0 58,3 

36 - 45 ani 34,5 34,5 31,0 

46 - 55 ani 36,4 31,8 31,8 

peste 55 ani 100,0   

Total 37,9 28,8 33,3 
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Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

În ceea ce priveşte evaluarea calităţii serviciilor oferite de către administraţia publică, elevii 

acordă o importanţă medie acestui aspect, iar persoanele peste 20 de ani (cu excepţia categoriei 46-55 

ani) acordă o importanţă scăzută şi foarte importantă. 

 

CARE CONSIDERAŢI CĂ SUNT CELE MAI IMPORTANTE  PROBLEME ALE 

MUNICIPIULUI MARGHITA? 

 

Calitatea serviciilor oferite de administraţia publică 

  

importanţă ridicată 

şi foarte ridicată 

importanţă 

medie 

importanţă scăzută 

şi foarte scăzută 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 30,4 41,1 28,5 

20 - 35 ani 32,1 28,6 39,3 

36 - 45 ani 31,9 30,3 37,8 

46 - 55 ani 39,1 32,6 28,3 

peste 55 ani 23,8 28,6 47,6 

Total 31,3 36,8 31,9 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 32,0 36,5 31,5 

20 - 35 ani 41,7 16,7 41,7 

36 - 45 ani 30,9 33,3 35,8 

46 - 55 ani 33,3 42,9 23,8 

peste 55 ani 100,0   

Total 32,3 35,6 32,1 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

 

Infrastructura de utilităţi reprezintă o problemă ridicată şi foarte importantă a municipiului 

pentru locuitorii acestuia din categoria 36-45 de ani şi peste 55 ani, respectiv, în opinia persoanelor 

peste 55 ani din alte localităţi.  

CARE CONSIDERAŢI CĂ SUNT CELE MAI IMPORTANTE  PROBLEME ALE 

MUNICIPIULUI MARGHITA? 

 

Infrastructura de utilităţi (canalizare, alimentare cu apă, alimentare cu gaz) 

  

importanţă ridicată 

şi foarte ridicată 

importanţă 

medie 

importanţă scăzută 

şi foarte scăzută 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 28,3 36,5 35,2 

20 - 35 ani 32,1 35,7 32,1 

36 - 45 ani 37,7 28,1 34,2 

46 - 55 ani 36,4 25,0 38,6 

peste 55 ani 52,4 33,3 14,3 

Total 32,3 33,5 34,2 

Alte 13 - 19 ani 28,5 33,4 38,1 
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localităţi 20 - 35 ani 18,2 18,2 63,6 

36 - 45 ani 21,1 42,1 36,8 

46 - 55 ani 30,4 30,4 39,1 

peste 55 ani 100,0   

Total 27,4 34,2 38,4 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Persoanele până în 35 ani din municipiu consideră că posibilităţile de recreere şi petrecere 

a timpului liber sunt o problemă importantă a municipiului, comparativ cu alte categorii de vârstă şi 

respondenţii din alte localităţi. 

 

CARE CONSIDERAŢI CĂ SUNT CELE MAI IMPORTANTE  PROBLEME ALE 

MUNICIPIULUI MARGHITA? 

 

Posibilităţile de recreere şi petrecere a timpului liber 

  

importanţă ridicată 

şi foarte ridicată 

importanţă 

medie 

importanţă scăzută 

şi foarte scăzută 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 41,4 23,8 34,8 

20 - 35 ani 57,6 18,2 24,2 

36 - 45 ani 31,4 30,6 38,0 

46 - 55 ani 26,7 24,4 48,9 

peste 55 ani 19,0 28,6 52,4 

Total 37,9 25,3 36,8 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 33,6 22,6 43,8 

20 - 35 ani 33,3 25,0 41,7 

36 - 45 ani 31,6 29,1 39,2 

46 - 55 ani 21,7 21,7 56,5 

peste 55 ani  100,0  

Total 32,6 23,6 43,7 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

2.2. reţeaua stradală 

 

Traficul rutier din Municipiul Marghita este apreciat ca fiind aglomerat doar în anumite 

momente, de către cei mai mulţi dintre respondenţi, aproape 10% dintre aceştia apreciază traficul rutier 

ca fiind foarte aglomerat, nefiind înregistrate diferenţe semnificative în funcţie de rezidenţa/domiciliul 

respondenţilor. 
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Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Aglomerarea traficului în zona centrală reprezintă însă o problemă a oraşului Marghita în 

opinia tuturor respondenţilor, indiferent de categoria de vârstă sau rezidenţa/domiciliul.   

 

Aglomerarea traficului din zona centrală a oraşului este cea mai importanţă problemă a 

acestui oraş 

  dezacord nici acord, nici dezacord acord 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 24,2 23,2 52,6 

20 - 35 ani 32,4 20,6 47,1 

36 - 45 ani 22,0 15,4 62,6 

46 - 55 ani 20,5 27,3 52,3 

peste 55 ani 35,0 10,0 55,0 

Total 24,3 21,2 54,6 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 18,5 23,9 57,6 

20 - 35 ani 14,3 14,3 71,4 

36 - 45 ani 12,4 20,2 67,4 

46 - 55 ani 6,9 31,0 62,1 

peste 55 ani 50,0  50,0 

Total 16,8 23,4 59,8 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Cele mai aglomerate zone din municipiu au fost indicate centrul, Republicii, N. Bălcescu 

sau zona celor două pieţe.  

CARE CONSIDERAȚI A FI ZONELE CELE MAI AGLOMERATE DIN MUNICIPIUL 

MARGHITA DIN PUNCT DE VEDERE AL CIRCULAȚIEI RUTIERE? 

Valori nominale 

Centrul 649 

Republicii 161 

2,54 

4,52 

9,11 

16,96 

64,98 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

neaglomerat

nu ştiu/nu răspund

foarte aglomerat

aglomerat

în unele momente aglomerat, în
alte momente mai pucin aglomerat

În general,  cum apreciaţi traficul rutier din Municipiul 
Marghita? 
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N. Bălcescu 65 

Principală (Republicii) 35 

Zona pieţelor (Bălcescu, Litoralului) 28 

I.L. Caragiale 13 

Alte zone (1 menţiune: ANL, Garoafei, Înfrăţirii, Oncea etc.) 13 

Ieşirea/intrarea din oraş (înspre/dinspre Chiribiş) 8 

Drumul principal (DN19B) 6 

1 Decembrie 5 

Sensul giratoriu (Arany Janos, Caragiale, Republicii) 5 

Eroilor (spital) 4 

Independenţei 4 

Peste tot 4 

T. Vladimirescu 4 

Lapis 2 

Litoralului 2 

TOTAL răspunsuri valide 1008 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

În opinia respondenţilor din Municipiul Marghita, aglomeraţia şi circulaţia rutieră nu 

reprezintă o problemă importantă, comparativ cu respondenţii din zona de influenţă a municipiului care 

au acordat acestei probleme o importanţă ridicată şi foarte ridicată.  

 

CARE CONSIDERAŢI CĂ SUNT CELE MAI IMPORTANTE  PROBLEME ALE 

MUNICIPIULUI MARGHITA? 

Aglomeraţie şi circulaţie rutieră 

  

importanţă ridicată 

şi foarte ridicată 

importanţă 

medie 

importanţă scăzută 

şi foarte scăzută 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 31,7 28,0 40,4 

20 - 35 ani 31,8 18,2 50,0 

36 - 45 ani 35,9 28,2 35,9 

46 - 55 ani 45,2 25,8 29,0 

peste 55 ani 20,0 26,7 53,3 

Total 33,6 27,0 39,4 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 44,3 26,0 29,7 

20 - 35 ani 55,6 22,2 22,2 

36 - 45 ani 61,2 12,2 26,5 

46 - 55 ani 43,8 37,5 18,8 

Total 47,7 24,1 28,2 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Infrastructura de transport reprezintă este o problemă importantă şi foarte importantă a 

municipiului, luând în considerare opinia majorităţii celor incluşi în analiză. 

 



20 
 

CARE CONSIDERAŢI CĂ SUNT CELE MAI IMPORTANTE  PROBLEME ALE 

MUNICIPIULUI MARGHITA? 

Infrastructura de transport (străzi, alei, trotuare, poduri, parcări) 

  

importanţă ridicată 

şi foarte ridicată 

importanţă 

medie 

importanţă scăzută şi 

foarte scăzută 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 46,5 32,3 21,2 

20 - 35 ani 61,3 32,3 6,5 

36 - 45 ani 44,6 29,8 25,6 

46 - 55 ani 33,3 42,2 24,4 

peste 55 ani 39,1 34,8 26,1 

Total 45,5 32,6 21,8 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 46,3 28,6 25,1 

20 - 35 ani 41,7 33,3 25,0 

36 - 45 ani 50,0 27,3 22,7 

46 - 55 ani 50,0 23,1 26,9 

peste 55 ani 100,0   

Total 47,2 28,1 24,7 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Cea mai mare parte a respondenţilor care au domiciliul sau rezidenţa în oraşul Marghita, 

luând în considerare originea de deplasare cartierul de locuire, se poate observa o asociere între 

cartierul de locuire şi cartierul de destinaţie, iar pentru destinaţiile mixte – cele mai multe deplasări se 

fac înspre cartierul Republicii. 

Persoanele cu rezidenţa sau domiciliul în oraşul Marghita se deplasează în principal spre 

cartierele Republicii, Caragiale, ANL sau Oncea. Persoanele care locuiesc în Cheţ înspre Republicii, 

Caragiale sau Oncea, iar respondenţii  din Ghenetea înspre ANL, Republicii şi Lapiş. Persoanele cu 

domiciliul sau rezidenţa în localităţile din zona de influenţă a municipiului se deplasează înspre 

cartierele Republicii, Caragiale sau ANL.  

Luând în considerare toate persoanele incluse în eşantion, din total răspunsuri valide, 

deplasările, cele mai frecvente, sunt înspre cartierele Republicii, Caragiale şi ANL.   

 

În prezent, în cea mai mare parte a timpului, locuiţi în: 
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Marghita Cheţ Ghenetea Altă 

localitate Total 

ANL 10,78 9,09 31,58 11,03 11,26 

Caragiale 13,33 18,18 5,26 25,90 18,49 

Crinului 5,49 

  

1,28 3,51 

Eroilor 5,10 

 

10,53 2,05 3,83 

Garoafei 1,37 

  

3,59 2,23 

Independenţei 5,49 4,55 5,26 2,31 4,14 

Înfrăţirii 7,45 

 

5,26 2,05 4,99 

Lapiş 3,92 

 

10,53 2,31 3,29 

Oncea 10,20 13,64 5,26 0,77 6,27 
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Republicii 29,61 40,91 10,53 44,10 35,49 

Tineretului 4,90 4,55 5,26 2,82 4,04 

Alt cartier 2,35 9,09 10,53 1,79 2,44 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Majoritatea persoanelor incluse în analiză  se deplasează zilnic pe o distanţă de peste 6000m, urmaţi 

de cei între 1000-3000m şi cei care se deplasează pe distanţe cuprinse între 500-1000m. 

 
Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Cea mai  mare parte a rezidenţilor din municipiu implicaţi în analiză se deplasează pe 

distanţe cuprinse între 1000-3000 m, respectiv între „500-1000m” şi „peste 6000m”. Rezidenţii 

localităţilor limitrofe, incluşi în eşantion, se deplasează pe distanţe de peste 6000m, cea mai mare parte 

persoane din categoria de vârstă 13-35 ani.  

 

Pe ce distanta apreciaţi că trebuie să vă deplasaţi zilnic (dus - întors)? 

 Municipiul Marghita Alte localităţi 

sub 500 m 10,6% 6,5% 

500 - 1000 m 21,6% 9,4% 

1000 - 3000 m 29,1% 14,1% 

3000-6000 m 17,5% 12,1% 

peste 6000 m 21,3% 57,9% 

Total  100,0% 100,0% 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Zilnic, cele mai multe persoane se deplasează pe jos, urmaţi de cei care utilizează 

mijloacele de transport comun privat şi cele care folosesc autovehiculul. 

 

8,32 

14,26 

14,90 

20,76 

37,72 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

sub 500 m

3000-6000 m

500 - 1000 m

1000 - 3000 m

peste 6000 m

Pe ce distanţă apreciaţi că trebuie să vă 
deplasaţi zilnic (dus-intors)? 
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CARE ESTE FRECVENŢA UTILIZĂRII URMĂTOARELOR MODALITĂŢI DE DEPLASARE: 

  
ZILNIC 

2 – 3 ORI PE 

SĂPTĂMÂNĂ 

O DATĂ PE 

SĂPTĂMÂNĂ 

DE CĂTEVA 

ORI PE LUNĂ 

NU ESTE 

CAZUL 

Taxi 2,69 4,04 6,18 17,35 39,94 

Motocicletă sau moped 2,93 2,54 0,95 1,90 58,80 

Autovehicul de serviciu/ 

închiriat 
4,36 1,58 1,27 1,66 59,03 

Tren 5,94 1,90 1,51 7,84 52,06 

Bicicletă  10,94 12,68 6,02 12,44 30,74 

Autovehicul personal 31,06 19,02 4,52 6,81 21,87 

Autobuz sau alt mijloc de 

transport în comun (navetă) 
39,86 4,12 1,82 4,75 29,24 

Mersul pe jos (cu excepţia 

plimbărilor) 
42,71 11,09 4,12 4,60 15,61 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Spre serviciu/şcoală sau facultate se utilizează transportul în comun privat, autovehiculul 

personal, mersul pe jos sau bicicleta, cel mai des.  

Autovehiculul personal se utilizează pentru deplasările care au destinaţia de 

serviciu/şcoală/facultate sau cumpărături; autobuzul sau mijloacele de transport în comun privat pentru 

serviciu/şcoală/facultate; taxi pentru realizarea cumpărăturilor; bicicletă pentru alte destinaţii decât cele 

menţionate şi pentru deplasarea la serviciu/şcoală/facultate; mersul pe jos pentru deplasarea între 

serviciu/şcoală/facultate şi cumpărături. 

 

ÎN PRINCIPAL, CARE ESTE DESTINAŢIA PE CARE O VIZAŢI ATUNCI CÂND VĂ DEPLASAŢI CU: 

 

SERVICIU/ 

ŞCOALĂ/ 

FACULTATE 

ÎNSOŢIREA 

UNUI COPIL/ 

COPIILOR CUMPĂRĂTURI 

ALTĂ 

DESTINAŢIE, 

CARE: 

NU 

ESTE 

CAZUL 

1. Autovehicul personal 28,68 2,69 22,11 6,34 22,11 

2. Autovehicul de serviciu/ 

închiriat 
4,36 1,27 1,27 1,03 57,84 

3. Autobuz sau alt mijloc 

de transport în comun 

(navetă) 

42,39 1,58 2,85 3,01 27,34 

4.Taxi 4,44 1,03 10,62 9,35 40,97 

5. Motocicletă sau moped 2,46 0,63 1,03 2,69 58,16 

6. Bicicletă  12,52 1,66 9,27 13,00 32,81 

7. Mersul pe jos (cu 

excepţia plimbărilor) 
19,26 3,41 11,01 5,55 18,70 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 
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Principale probleme ale traficului din Municipiul Marghita sunt lipsa parcărilor; aglomerarea 

din zona centrală; lipsa pistelor pentru biciclete şi a rastelurilor; marcarea necorespunzătoare a 

parcărilor sau parcarea pe carosabil; lipsa unor sensuri giratorii care ar putea fluidiza traficul şi  calitatea 

infrastructurii rutiere. 

 
Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Diferenţele în ceea ce priveşte necesitatea realizării unor sensuri giratorii care ar putea 

fluidiza traficul rutier din municipiu se pot observa la nivelul categoriei de vârstă 13-19 ani – tinerii din 

Marghita văd o soluţie în realizarea unor sensuri giratorii, ceilalţi, în cea mai mare parte nu văd o soluţie 

în realizarea de sensuri giratorii pentru fluidizarea traficului. 

Principalele probleme ale traficului în municipiul Marghita sunt: 
 

Lipsa unor sensuri giratorii care ar putea fluidiza traficul 

  

importanţă ridicată 

şi foarte ridicată 

importanţă 

medie 

importanţă scăzută 

şi foarte scăzută 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 38,0 22,7 39,3 

20 - 35 ani 23,1 30,8 46,2 

36 - 45 ani 30,2 27,4 42,5 

46 - 55 ani 31,6 26,3 42,1 

peste 55 ani 36,8 26,3 36,8 

Total 35,0 24,5 40,4 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 42,8 22,5 34,7 

20 - 35 ani 28,6 21,4 50,0 

36 - 45 ani 33,3 21,8 44,9 

13,00 

17,75 

19,65 

21,16 

28,05 

29,87 

34,07 

40,25 

44,14 

61,17 

23,85 

16,09 

22,11 

17,59 

28,21 

18,70 

25,83 

19,10 

22,90 

15,13 

42,63 

45,17 

39,06 

42,39 

25,67 

30,90 

23,14 

26,07 

17,19 

12,12 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pe timp de noapte, iluminatul stradal

Vizibilitatea redusă a semnelor de circulaţie pe timp de
noapte

Lipsa unor legături de transport în comun care permit
traversarea municipiului

Lipsa transportului public

Calitatea infrastructurii rutiere

Lipsa unor sensuri giratorii care ar putea fluidiza traficul

Marcarea necorespunzătoare a parcărilor sau parcarea pe
carosabil

Lipsa pistelor pentru biciclete şi a rastelurilor

Aglomerarea din zona centrală

Lipsa parcărilor

Principalele probleme ale traficului în municipiul Marghita 
sunt: 

importanţă ridicată şi foarte ridicată importanţă medie importanţă scăzută şi foarte scazută
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46 - 55 ani 28,6 19,0 52,4 

peste 55 ani 100,0   

Total 40,2 22,4 37,5 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Fără diferenţe în ceea ce priveşte categoria de vârstă sau rezidenţa/domiciliul, toţi 

respondenţii apreciază că aglomerarea din zona centrală reprezintă o problemă de importanţă ridicată şi 

foarte ridicată a municipiului Marghita.  

Principalele probleme ale traficului în municipiul Marghita sunt: 
 

Aglomerarea din zona centrală 

  

importanţă ridicată 

şi foarte ridicată 

importanţă 

medie 

importanţă scăzută 

şi foarte scăzută 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 49,4 27,2 23,4 

20 - 35 ani 63,3 16,7 20,0 

36 - 45 ani 65,6 21,6 12,8 

46 - 55 ani 60,0 24,4 15,6 

peste 55 ani 52,4 23,8 23,8 

Total 54,9 25,0 20,1 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 45,9 31,2 22,9 

20 - 35 ani 50,0 14,3 35,7 

36 - 45 ani 62,4 21,2 16,5 

46 - 55 ani 60,9 30,4 8,7 

peste 55 ani 100,0   

Total 49,6 28,9 21,5 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Calitatea infrastructurii rutiere reprezintă o problemă importantă şi foarte importantă a 

respondenţilor, cu excepţia opiniei elevilor din municipiu şi persoanelor din alte localităţi cu vârste 

cuprinse între 36-45 ani şi a celor peste 55 ani. 

Principalele probleme ale traficului în municipiul Marghita sunt: 
 

Calitatea infrastructurii rutiere 

  

importanţă ridicată 

şi foarte ridicată 

importanţă 

medie 

importanţă 

scăzută şi foarte 

scăzută 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 32,8 36,6 30,6 

20 - 35 ani 50,0 32,1 17,9 

36 - 45 ani 37,9 36,2 25,9 

46 - 55 ani 39,0 29,3 31,7 

peste 55 ani 59,1 27,3 13,6 

Total 36,5 35,3 28,2 

Alte 13 - 19 ani 33,7 30,5 35,8 
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localităţi 20 - 35 ani 25,0 25,0 50,0 

36 - 45 ani 22,0 47,6 30,5 

46 - 55 ani 27,3 31,8 40,9 

peste 55 ani 100,0   

Total 31,1 33,4 35,5 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Raportat la toate problemele de referinţă, iluminatul stradal , pe timp de noapte, nu este o 

problemă a traficului în municipiul Marghita (cu excepţia categorii celor de peste 55 ani din alte localităţi 

– cazuri foarte puţine).  

Principalele probleme ale traficului în municipiul Marghita sunt: 

 

Pe timp de noapte, iluminatul stradal 

  

importanţă ridicată 

şi foarte ridicată 

importanţă 

medie 

importanţă scăzută şi 

foarte scăzută 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 15,8 34,2 50,0 

20 - 35 ani 18,5 22,2 59,3 

36 - 45 ani 14,3 26,7 59,0 

46 - 55 ani 21,1 21,1 57,9 

peste 55 ani 17,6 29,4 52,9 

Total 16,1 30,8 53,1 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 17,5 30,7 51,8 

20 - 35 ani 16,7 8,3 75,0 

36 - 45 ani 13,8 23,8 62,5 

46 - 55 ani 9,1 27,3 63,6 

peste 55 ani  100,0  

Total 16,5 28,8 54,7 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

De asemenea, situaţia vizibilităţii semnelor de circulaţie pe timp de noapte nu reprezintă o 

problemă pentru majoritatea persoanelor incluse în eşantion. 

Principalele probleme ale traficului în municipiul Marghita sunt: 
 

Vizibilitatea redusă a semnelor de circulaţie pe timp de noapte 

  

importanţă ridicată 

şi foarte ridicată 

importanţă 

medie 

importanţă scăzută şi 

foarte scăzută 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 22,7 23,4 53,9 

20 - 35 ani 17,4 13,0 69,6 

36 - 45 ani 22,2 13,0 64,8 

46 - 55 ani 11,1 22,2 66,7 

peste 55 ani 22,2 5,6 72,2 

Total 21,5 19,9 58,6 

Alte 13 - 19 ani 23,8 21,4 54,9 
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localităţi 20 - 35 ani 30,8 15,4 53,8 

36 - 45 ani 19,2 23,1 57,7 

46 - 55 ani 13,6 9,1 77,3 

peste 55 ani 100,0   

Total 22,7 21,1 56,2 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Participanţii au fost întrebaţi care este cea mai importantă problemă pe care  o întâmpină 

în trafic, indiferent de mijlocul de transport şi forma de deplasare aleasă, cele mai multe menţiuni au 

făcut referire la:  

 Aglomeraţia; 

 Calitatea infrastructurii; 

 Indisciplina în trafic a şoferilor; 

 Probleme ce ţin de blocaje, circulaţie lentă, intersecţii, ocolire datorată străzilor cu 

sens unic, traversarea la trecerilor de pietoni, traficul de vineri; 

 Lipsa parcărilor; 

 Lipsa unor semafoare, treceri de pietoni nemarcate, vizibilitate redusă a semnelor 

de circulaţie datorată parcărilor neregulamentare etc. 

 

CARE ESTE CEA MAI IMPORTANTĂ PROBLEMĂ CU CARE VĂ CONFRUNTAŢI ÎN 

TRAFIC, INDIFERENT DE MIJLOCUL SAU FORMA DE DEPLASARE ALEASĂ? 

 

Observaţii  Valori 

nominale 

Aglomeraţia 
în general în trafic, în intersecţii, în zona 

centrală 200 

Calitatea infrastructurii 
drumuri/străzi înguste , cu gropi, starea 

necorespunzătoare a trotuarelor  101 

Indisciplina în trafic_şoferi 

în general – încălcarea regulilor de circulaţie, 

neacordarea priorităţii, neatenţia, 

nesemnalizarea corespunzătoare, lipsa de 

experienţă sau deprinderi,   93 

Probleme întâlnite în trafic 

blocaje, circulaţie lentă şi agresivă, intersecţiile 

cu drumurile principale, ocolire datorată 

străzilor cu sens unic sau sensuri giratorii, 

traversarea la trecerile de pietoni, traficul de 

vineri 66 

Lipsa parcărilor lipsa locurilor de parcare, parcări insuficiente 64 

Marcaj rutier 

necorespunzător 

lipsa semafoarelor, treceri de pietoni 

nemarcate, vizibilitate redusă a semnelor de 

circulaţie (cauza:parcări nereg.),  52 

Indisciplina participanţilor la 

trafic 

lipsa prudenţei, lipsa respectului, lipsa răbdării 

49 

Parcări necorespunzătoare parcări neregulamentare – în general, parcare 42 
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CARE ESTE CEA MAI IMPORTANTĂ PROBLEMĂ CU CARE VĂ CONFRUNTAŢI ÎN 

TRAFIC, INDIFERENT DE MIJLOCUL SAU FORMA DE DEPLASARE ALEASĂ? 

 

Observaţii  Valori 

nominale 

aproape de trecerile de pietoni 

Indisciplina în trafic_pietoni neatenţia şi traversarea neregulamentară 31 

Lipsa de siguranţă a 

bicicliştilor/ pietonilor 

siguranţa pietonilor, lipsa siguranţei datorată 

lipsei spaţiilor destinate bicicliştilor 16 

Alte cauze de nesiguranţă 

sau disconfort 

mirosul din oraş sau mijloacele de transport, 

câinii, romii  12 

Lipsa pistelor de biciclete lipsa pistelor pentru biciclişti 12 

Nu ştiu/Nu răspund/Nu este 

cazul 

- 

11 

Timpul pierdut în trafic 
Aşteptarea mijloacelor de transport, timpul 

pierdut în trafic 6 

Multe autovehicule  - 3 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Cele mai frecvente deplasări au loc în jurul intervalelor 7:00 – 8:00; 13:00-14:00 şi 15:00-

16:00. 

ÎN CE INTERVALE ORARE  ALE ZILEI VĂ DEPLASAȚI CEL MAI FRECVENT ÎN 

CURSUL SĂPTĂMÂNII? 

LIMITA INFERIOARĂ 

A INTERVALULUI 

MENŢIONAT 

VALORI 

NOMINALE 
% MENŢIUNI 

7:00 600 27,3 
Intensităţi orare relevante: 7:00-8:00; 7:00; 

7:30; 7:00-14:00 

14:00 413 18,8 
Intensităţi orare relevante: 14:00; 14:00-

15:00 

8:00 215 9,8 
Intensităţi orare relevante: 8:00; 8:00-

14:00; 8:00-9:00 

13:00 167 7,6 
Intensităţi orare relevante: 13:00-14:00; 

13:00-15:00 

15:00 113 5,1 
Intensităţi orare relevante: 15:00; 15:00-

16:00 

16:00 101 4,6 
Intensităţi orare relevante: 16:00; 16:00-

18:00 

17:00 87 4,0  

18:00 79 3,6  

20:00 72 3,3  

12:00 64 2,9  

19:00 53 2,4  

5:00 48 2,2  
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ÎN CE INTERVALE ORARE  ALE ZILEI VĂ DEPLASAȚI CEL MAI FRECVENT ÎN 

CURSUL SĂPTĂMÂNII? 

LIMITA INFERIOARĂ 

A INTERVALULUI 

MENŢIONAT 

VALORI 

NOMINALE 
% MENŢIUNI 

6:00 43 2,0  

9:00 43 2,0  

10:00 43 2,0  

11:00 17 0,8  

22:00 13 0,6  

21:00 12 0,5  

23:00 8 0,4  

24:00 3 0,1  

4:00 2 0,1  

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Cele mai aglomerate perioade în traficul din municipiu sunt în intervalul 12:00-14:00 şi 

7:00-8:00, conform celor care au răspuns la acest item. Intervalele orare de deplasare ale 

respondenţilor se suprapun cu intervalele orare de trafic intens. 

CARE SUNT CELE MAI AGLOMERATE INTERVALE ORARE ÎN TRAFIC, INDIFERENT 

DE MIJLOCUL DE DEPLASARE PE CARE ÎL UTILIZAŢI: 

LIMITA INFERIOARĂ 

A INTERVALULUI 

MENŢIONAT 

VALORI 

NOMINALE 
% MENŢIUNI 

14:00 434 22,5 

Intensităţi orare relevante:; 14:00; 14:00-

15:00; 14:00-17:00 

7:00 409 21,2 

Intensităţi orare relevante: 7:00-8:00; 7:00; 

7:30 

8:00 211 11,0 

Intensităţi orare relevante: 8:00; 8:00-9:00; 

8:00-10:00 

12:00 197 10,2 

Intensităţi orare relevante: 12:00; 12:00-

14:00; 12:00-15:00 

13:00 191 9,9 

Intensităţi orare relevante: 13:00-15:00; 

13:00-14:00 

15:00 117 6,1 

Intensităţi orare relevante: 15:00; 15:00-

16:00; 15:00-18:00 

16:00 84 4,4 

Intensităţi orare relevante: 16:00; 16:00-

17:00 

9:00 53 2,8  

10:00 52 2,7  

11:00 37 1,9  

17:00 35 1,8  

18:00 35 1,8  

20:00 23 1,2  
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Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 
 

Cele mai multe minute în trafic se pierd, în medie, în mijloacele de transport în comun 

(navetă) şi aşteptând aceste mijloace de transport în comun în staţii; în autoturism sau circulând cu 

bicicleta datorită ocolirii pietonilor sau obstacolelor.   

ZILNIC, DATORITĂ AGLOMERAŢIEI, UNDE PIERDEȚI CEL MAI MULT TIMP ÎN TRAFIC: 

 
MINUTE ESTIMATE: 

NU ŞTIU/ NU 

POT ESTIMA 

NU ESTE 

CAZUL 

1.   În autoturismul personal/de 

serviciu/închiriat 

răspunsuri:15,84%  

(minim:1, maxim: 70;  

media:15,23, modul:10) 

24,41% 31,14% 

2.   Aşteptând mijloacele de 

transport în comun în staţii 

(navetă) 

răspunsuri:16,48%  

(minim:1, maxim: 60; 

 media:15,67, modul:10) 

19,18% 29,87% 

3.   În  mijloacele de transport 

în comun (navetă) 

răspunsuri:13,86% 

(minim:1, maxim: 95;  

media:18,12, modul:5) 

19,41% 30,98% 

4.   La trecerile de pietoni 

răspunsuri:17,98  

(minim:0, maxim: 55;  

media:4,78, modul:5) 

24,33% 23,22% 

5.   Ocolind pietonii sau 

obstacolele, utilizând bicicleta 

răspunsuri:6,8%  

(minim:0, maxim: 120;  

media:10,24, modul:5) 

20,6% 36,9% 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Cele mai multe persoane alocă lunar între 101-250 lei pentru transport (cea mai mare 

parte a celor care utilizează transportul în comun - navetă şi a celor care au rezidenţa/domiciliul în 

municipiu), urmaţi de ce care au între 51-100 lei (din ambele categorii de rezidenţă/domiciliu), respectiv 

de persoanele care alocă lunar peste 250 lei pentru costul transportului. Cei mai mulţi dintre cei care au 

optat pentru varianta 0 lei sunt persoane care au rezidenţa sau domiciliul în municipiul Marghita. 

 

19:00 15 0,8  

6:00 13 0,7  

5:00 8 0,4  

21:00 5 0,3  

22:00 5 0,3  

3:00 1 0,1  
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Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

Numărul mijloacelor de transport, aparţinând persoanelor fizice şi juridice,  din Municipiul 

Marghita, în luna mai 2016, a fost de 6.708. 

  

 
Sursa: Primăria Municipiului Marghita (conform date inventar 27.05.2016) 

 

Cele mai multe mijloace de transport, aparţinând persoanelor fizice, sunt autoturisme; 

remorci, semiremorci şi rulote; autovehicule de până la 12 tone; respectiv motociclete, motorete şi 

scutere. 

TIP MIJLOACE DE TRANSPORT – PERSOANE FIZICE 

autoturism 4625 

remorci, semiremorci şi rulote 279 

autovehicule de până la 12 tone 191 

motociclete, motorete, scutere 166 

motociclete, motorete cu ataş 13 

tractoare înmatriculate 6 

autovehicule cu 2 axe 5 

autovehicule cu 3 axe 5 

autobuze, autocare, microbuze 4 

autovehicule cu 4 axe 2 

autovehicule cu 2+1 axe 2 

6,34 

15,21 

18,46 

19,41 

36,37 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

0 lei

1-50 lei

peste 250 lei

51-100 lei

101-250 lei

Care este costul lunar alocat pentru transport (cu 
referire la toate mijloacele utilizate), excluzând 

excursiile: 

5514 

1194 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

mijloace de transport  persoane
fizice

mijloace de transport  persoane
juridice
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TIP MIJLOACE DE TRANSPORT – PERSOANE FIZICE 

vehicule înregistrare - cu capacitate cil 1 

Sursa: Primăria Municipiului Marghita (conform date 27.05.2016) 

 

Situaţia structurii mijloacelor de transport aparţinând persoanelor juridice este similară cu a 

persoanelor fizice, cu excepţia numărului motociclete, motoretelor şi scuterelor care este semnificativ 

mai mic, iar numărul autovehiculelor, deţinute de persoane juridice, cu două axe este mai mare 

comparativ cu numărul aceluiaşi tip de autovehicul deţinut de persoane juridice. 
 

TIP MIJLOACE DE TRANSPORT – PERSOANE JURIDICE 

autoturism 403 

autovehicule de până la 12 tone 240 

remorci, semiremorci şi rulote 214 

autovehicule cu 2 axe 179 

autobuze, autocare, microbuze 35 

autovehicule cu 4 axe 25 

autovehicule cu 3 axe 24 

motociclete, motorete, scutere 11 

tractoare înmatriculate 9 

autovehicule cu 2+1 axe 3 

vehicule înregistrare - fără capacitate c 1 

mijloace de transport de fabricaţie românească 1 

Sursa: Primăria Municipiului Marghita (conform date 27.05.2016) 
 

Numărul de mijloace de transport, ale persoanelor fizice şi juridice, care apar în inventarul 

mijloacelor de transport din Municipiul Marghita, înregistrează cele mai mari valori pe străzile Republicii, 

I.L. Caragiale, Înfrăţirii, N. Bălcescu, T. Vladimirescu, Independenţei, Crinului şi Tineretului. 

Număr de mijloace de transport4 – persoane fizice şi juridice 

Strada /valori nominale  

Republicii 1015 1 Decembrie 149 Arieşului 75 

I.L. Caragiale 410 Crişan 134 Horvath Janos 75 

Înfrăţirii 408 Trandafirilor 122 Eroilor 67 

N. Bălcescu 390 Progresului 119 Betlehem Gabor 61 

T. Vladimirescu 313 Garoafei 117 Borsecului 60 

Independenţei 276 Oaşului 115 Dunării 59 

Crinului 270 Bartok Bela 109 Liliacului 55 

Tineretului 232 Horia 88 Unirii 52 

Pandurilor 171 Bujorului 80 Ady Endre 51 

Herculane 164 Jakai Mor 80 Kolcsey Ferenc 50 

Avram Iancu 155 Ierului 79   

Sursa: Primăria Municipiului Marghita (conform date 27.05.2016) 

                                                           
4 În tabelul prezentat sunt menţionate doar străzile care au peste 49 mijloace de transport înregistrate 
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De asemenea, la nivelului municipiului, în perioada 2004 – 2016 au fost înregistrate 235 

atelaje cu tracţiune animală – alte categorii de mijloace de transport/ participanţi la trafic.  

La nivelul eşantionului analizat cei mai mulţi respondenţi deţin autoturism şi bicicletă, 

aproape 12% deţin motocicletă sau moped şi 10% deţin alte mijloace (în special, căruţe). 
 

LA NIVELUL GOSPODĂRIEI DUMNEAVOASTRĂ, ÎN ACEST MOMENT AVEŢI ACCES LA: 

 

DA NU  NU RĂSPUND 

1.   Autoturism personal 58,87 34,87 2,14 

2.   Autoturism de serviciu/ închiriat 5,15 77,97 1,43 

3.   Motocicletă sau moped 11,57 71,55 1,27 

4.   Bicicletă  75,59 17,12 0,63 

5.   Alte mijloace (de exemplu, căruţă) 10,14 71,08 1,98 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

De asemenea, respondenţii nu sunt, în cea mai mare parte, persoanele care aduc cel mai 

mare venit, însoţesc/duc copii la şcoală sau conduc autorurismul/e de care dispune familia, însă sunt 

persoanele care fac cumpărăturile.  

 

ÎN PREZENT, DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI PERSOANA DIN CADRUL GOSPODĂRIEI CARE: 

 
DA NU 

ÎN MOD EGAL CU 

ALŢI MEMBRII 

NU 

ŞTIU 

NU 

RĂSPUND 

NU 

ESTE 

CAZUL 

1.   Aduce cel mai mare 

venit  
16,64 54,36 5,47 1,27 4,12 9,98 

2.   Face cumpărăturile  36,85 23,30 27,81 0,87 2,14 3,01 

3.   Însoţeşte/duce copii la 

şcoală 
8,87 56,74 4,68 0,55 2,77 14,98 

4.   Conduce 

autoturismul/e de care 

dispune gospodăria 

23,30 48,81 8,00 0,32 1,98 7,92 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

2.3. transport public 

 

La nivelul Municipiului Marghita nu există, în anul de referinţă al analizei, transport public; 

deplasarea în interiorul oraşului se realizează utilizând autoturismul sau bicicleta, respectiv mersul pe 

jos. Staţiile existente la nivelul oraşului sunt destinate transportului comun privat înspre/dinspre 

localităţile limitrofe sau cele care transferă forţă de muncă. Astfel, conexiunea oraşului Marghita cu 

localităţile din zona de influenţă şi Municipiul Oradea este asigurată de către operatorii de transport 

privaţi aşa cum este menţionat în tabelul de mai jos: 
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NR. 

CRT. 
RUTA5 

NUMĂR DE 

OPERATORI 

1.  Marghita – Cuzap (com. Popeşti)  1 operator 

2.  Marghita – Sacalasău (com. Derna) 1 operator 

3.  Marghita – Borumlaca (com. Suplacu de Barcău) 1 operator 

4.  Marghita – Boianu-Mare (com. Boianu Mare)  1 operator 

5.  Marghita – Chişlaz  (com. Chişlaz) 1 operator 

6.  Marghita – Chiraleu (com. Chişlaz) 1 operator 

7.  Marghita – Sălacea (com. Sălacea) 1 operator 

8.  Marghita – Ghida (com. Balc) 1 operator 

9.  Marghita – Corboaia (com. Boianu Mare) 1 operator 

10.  Marghita – Suplacu de Barcău (com. Suplacu de 

Barcău) 

1 operator 

11.  Marghita – Dijir (com. Abram) 1 operator 

12.  Marghita – Almaşu Mare (com. Balc) 1 operator 

13.  Marghita – Făncica (com. Abramuţ) 1 operator 

14.  Marghita – Poiana de Tăuteu (com. Tăuteu) 1 operator 

15.  Marghita – Bistra (com. Popeşti) 1 operator 

16.  Marghita – Pădurea Neagră (oraş Aleşd) 1 operator 

17.  Marghita – Vărzari (com. Popeşti) 1 operator 

18.  Marghita – Oradea  2 operatori 

19.  Marghita – Şimian (com. Şimian) 1 operator 

20.  Marghita – Cubulcuţ (oraş Săcuieni) 1 operator 

21.  Cuzap – Marghita - Oradea 1 operator 

22.  Budoi – Marghita - Oradea 1 operator 

Sursa: http://www.bihortransport.ro/en/harta 

 

Lipsa existenţei unor legături de transport comun care să permită traversarea municipiului 

reprezintă o problemă de importanţă scăzută şi foarte scăzută pentru locuitorii municipiului, excepţie 

făcând persoanele din categoria de vârstă 20-35 ani şi peste 55 ani din alte localităţi.  

Principalele probleme ale traficului în municipiul Marghita sunt: 

 

Lipsa unor legături de transport în comun care permit traversarea municipiului 

  

importanţă ridicată 

şi foarte ridicată 

importanţă 

medie 

importanţă scăzută şi 

foarte scăzută 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 23,2 24,2 52,5 

20 - 35 ani 31,0 20,7 48,3 

36 - 45 ani 25,7 27,5 46,8 

46 - 55 ani 34,1 26,8 39,0 

peste 55 ani 35,0 10,0 55,0 

Total 25,5 24,4 50,1 

                                                           
5 Toate rutele presupun deplasarea dus-întors.  
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Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 22,6 29,9 47,6 

20 - 35 ani 23,1 46,2 30,8 

36 - 45 ani 27,2 28,4 44,4 

46 - 55 ani 17,4 43,5 39,1 

peste 55 ani  100,0  

Total 23,0 30,7 46,3 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

De asemenea, opinia respondenţilor cu privire la importanţa transportului public este 

scăzută pentru respondenţi cu excepţia categoriilor de vârstă  20-35 ani şi peste 55 ani.  

Principalele probleme ale traficului în municipiul Marghita sunt: 

 

Lipsa transportului public 

  

importanţă ridicată 

şi foarte ridicată 

importanţă 

medie 

importanţă scăzută şi 

foarte scăzută 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 24,5 17,9 57,5 

20 - 35 ani 24,0 24,0 52,0 

36 - 45 ani 31,0 30,1 38,9 

46 - 55 ani 20,5 33,3 46,2 

peste 55 ani 30,0 35,0 35,0 

Total 25,8 22,7 51,5 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 27,0 18,1 54,9 

20 - 35 ani 38,5 30,8 30,8 

36 - 45 ani 30,0 22,5 47,5 

46 - 55 ani 4,8 38,1 57,1 

peste 55 ani 50,0  50,0 

Total 27,0 20,0 53,1 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Cei mai mulţi dintre respondenţi apreciază că frecvenţa asigurată de  mijloacele de 

transport în comun – navetă nu este adecvată nevoilor de mobilitate ale acestora; excepţie făcând 

categoria de vârstă13-19 ani din municipiu care au manifestat o opinie neutră faţă de acest item şi a 

celor de peste 46 ani din alte localităţi. 

 

Frecvenţa asigurată de transportul în comun (navetă) nu este adecvată nevoilor 

mele 

  dezacord nici acord, nici dezacord acord 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 25,5 39,0 35,5 

20 - 35 ani 21,9 31,3 46,9 

36 - 45 ani 21,3 36,1 42,6 

46 - 55 ani 34,1 25,0 40,9 

peste 55 ani 25,0 30,0 45,0 

Total 25,0 36,4 38,6 
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Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 32,0 34,5 33,5 

20 - 35 ani 15,4 7,7 76,9 

36 - 45 ani 25,6 29,3 45,1 

46 - 55 ani 33,3 37,0 29,6 

peste 55 ani 50,0 50,0  

Total 30,7 33,2 36,1 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Spaţiile destinate transportului în comun privat sunt insuficiente şi nu permit o aşteptare 

confortabilă în opinia majorităţii respondenţilor; opinia celor din alte localităţi este mai fermă decât a 

celor din municipiu, categoria de vârstă 20-45 ani manifestând, mai degrabă, atitudini neutre. 

Staţiile destinate transportului în comun sunt suficiente şi permit o aşteptare 

confortabilă 

  dezacord nici acord, nici dezacord acord 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 44,0 31,6 24,5 

20 - 35 ani 28,1 43,8 28,1 

36 - 45 ani 33,9 41,3 24,8 

46 - 55 ani 48,8 31,7 19,5 

peste 55 ani 47,4 36,8 15,8 

Total 41,2 34,7 24,1 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 54,7 21,5 23,8 

20 - 35 ani 50,0 14,3 35,7 

36 - 45 ani 50,6 29,4 20,0 

46 - 55 ani 55,6 22,2 22,2 

peste 55 ani 100,0   

Total 54,1 22,6 23,3 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Diferenţe între opiniile respondenţilor au fost observate cu privire la accesibilitatea 

informaţiilor cu privire la transportul în comun privat (rute, frecvenţe, costuri) - elevii din municipiu 

consideră că accesul la setul de informaţii de referinţă este facil, comparativ cu elevii din alte localităţi, 

adulţii tind să aibă atitudini neutre sau favorabile, în cea mai mare măsură. 

Accesul la informaţiile cu privire la transportul în comun sunt accesibile (rute, 

frecvenţe, costuri) 

  dezacord nici acord, nici dezacord acord 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 32,5 33,1 34,4 

20 - 35 ani 37,5 50,0 12,5 

36 - 45 ani 35,3 35,3 29,4 

46 - 55 ani 45,2 26,2 28,6 

peste 55 ani 26,3 42,1 31,6 

Total 34,2 34,4 31,4 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 35,3 32,7 32,0 

20 - 35 ani 15,4 46,2 38,5 
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36 - 45 ani 29,6 35,8 34,6 

46 - 55 ani 44,4 33,3 22,2 

peste 55 ani 50,0 50,0  

Total 34,2 33,7 32,1 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Persoanele care fac parte din gospodării care deţin autoturism din municipiu au opinii 

neutre cu privire la accesibilitatea informaţiilor cu privire la transportul în comun, iar cei din alte localităţi 

apreciază că informaţiile sunt, mai degrabă, accesibile. Persoanele care nu fac parte din gospodării 

care deţin autoturisme din municipiu apreciază că informaţiile referitoare la mijloacele de transport în 

comun  private sunt accesibile, comparativ cu cei din alte localităţi care manifestă o atitudine neutră. 

Accesul la informaţiile cu privire la transportul în comun sunt accesibile (rute, 

frecvenţe, costuri) 

   dezacord 

nici acord, nici 

dezacord acord 

Municip. 

Marghita 

 1.Autoturism 

personal 

da 35,3 35,9 28,8 

nu 32,1 31,5 36,3 

nu 

răspund 
23,1 53,8 23,1 

total 34,0 34,9 31,1 

Alte 

localităţi 

 1.Autoturism 

personal 

da 34,2 29,4 36,4 

nu 33,0 39,3 27,7 

nu 

răspund 
44,4 22,2 33,3 

total 33,9 33,7 32,5 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Indiferent de domiciliu sau rezidenţă, pentru elevi costul asociat transportului în comun 

privat nu corespunde aşteptărilor acestora, restul persoanelor din municipiu au optat pentru varianta 

neutră („nici acord, nici dezacord”), iar cei din alte localităţi consideră costul transportului în comun 

necorespondent aşteptărilor acestora.  

Costul asociat transportului în comun (navetă) este în concordanţă cu 

aşteptările mele 

  dezacord nici acord, nici dezacord acord 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 38,5 35,6 25,9 

20 - 35 ani 25,8 51,6 22,6 

36 - 45 ani 25,4 55,3 19,3 

46 - 55 ani 35,0 55,0 10,0 

peste 55 ani 36,8 47,4 15,8 

Total 34,5 42,8 22,6 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 48,8 23,0 28,1 

20 - 35 ani 53,8 23,1 23,1 

36 - 45 ani 43,4 30,1 26,5 
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46 - 55 ani 35,7 32,1 32,1 

peste 55 ani 50,0 50,0  

Total 47,4 24,8 27,9 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Pentru persoanele care nu deţin autoturism din municipiu costul asociat transportului în 

comun privat nu este în acord cu aşteptările acestora, comparativ cu cei care deţin autoturism şi au o 

opinie neutră referitoare la acest aspect.  

Costul asociat transportului în comun (navetă) este în concordanţă cu aşteptările mele 

   dezacord 

nici acord, nici 

dezacord acord 

Municip. 

Marghita 

 1.Autoturism 

personal 

da 32,5 47,4 20,1 

nu 39,6 32,3 28,0 

nu 

răspund 
30,8 53,8 15,4 

total 34,8 42,7 22,5 

Alte 

localităţi 

 1.Autoturism 

personal 

da 45,6 24,1 30,3 

nu 49,1 26,3 24,6 

nu 

răspund 
50,0 10,0 40,0 

total 47,2 24,8 28,0 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Spre cele mai importante unităţi de învăţământ preuniversitar din municipiu navetează 

1150 de elevi şi 63 de angajaţi - personal didactic şi auxiliar.  

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT6 

  Colegiul Naţional 

„Octavian Goga” 

Marghita 

Liceul Tehnologic 

„Horea” Marghita 

Liceul Teoretic 

„Horváth János” 

Marghita 

Elevi 
Total 1473 441 1204 

Navetişti 451 440 259 

Personal didactic şi 

auxiliar 

Stabili  84 27 87 

Navetişti 27 11 25 

Flotanţi 1 2 0 

 

2.4. transport de marfă 

 

La nivelul Municipiului Marghita, fiind unul din punctele de legătură cu judeţele Satu Mare 

şi Sălaj, tranzitează traficul greu pe principalele artere ale oraşului I.L. Caragiale, T. Vladimirescu sau N. 

Bălcescu. Din analizele realizate în vederea elaborării planului de mobilitate, în opinia celor mai mulţi 

                                                           
6 Informaţiile au fost furnizate de către instituţiile de învăţământ, la solicitarea Primăriei Municipiului Marghita 
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respondenţi (rezidenţi ai oraşului şi persoane rezidente ale localităţilor limitrofe) consideră traficul greu 

una din cele mai importante probleme a traficului de la nivelul municipiului. 

Traficul greu reprezintă o problemă pentru persoanele de peste 19 ani din Municipiul 

Marghita (diferenţele dintre cei care au optat pentru variantele „acord” şi „dezacord” sunt mici pentru 

această categorie de vârstă, proporţia celor care au optat pentru varianta „dezacord” sunt mai puţine 

doar cu 1, 2%).  

 

 

Traficul greu este principala problemă de trafic a Municipiului Marghita 

  dezacord nici acord, nici dezacord acord 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 36,6 28,0 35,4 

20 - 35 ani 33,3 24,2 42,4 

36 - 45 ani 28,8 20,8 50,4 

46 - 55 ani 26,7 17,8 55,6 

peste 55 ani 35,0 5,0 60,0 

Total 33,8 24,5 41,8 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 36,5 26,8 36,7 

20 - 35 ani 7,1 28,6 64,3 

36 - 45 ani 30,2 25,6 44,2 

46 - 55 ani 32,1 28,6 39,3 

peste 55 ani 50,0 50,0  

Total 34,5 26,8 38,7 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Volumul traficului pe arterele de penetraţie implică scăderea intensităţii traficul la nivelul 

oraşului, în momentele de vârf, la nivelul acestor artere, traficul este mai lent (viteza medie în orele de 

vârf: variază între 15-20km/h). 

 

2.5. mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos şi deplasarea persoanelor 

cu mobilitate redusă) 

 

Mijloacele de mobilitate alternative utilizate de către rezidenţii şi persoanele care muncesc 

sau vizitează oraşul Marghita sunt mersul pe jos, în cea mai mare măsură, urmat de utilizarea bicicletei;  

la nivelul oraşul Marghita se impune modernizarea/dotarea infrastructurii în vederea creării condiţiilor 

specifice pentru utilizarea bicicletei, distanţele pe care trebuie să le parcurgă rezidenţii se pretează 

pentru parcurgerea acestora utilizând bicicleta. 

Lipsa pistelor de biciclete şi a rastelurilor reprezintă o problemă de importanţă ridicată şi 

foarte ridicată pentru locuitorii municipiului, dar şi pentru cei din alte localităţi, cu excepţia celor din 

categoria de vârstă 46-55 ani. 
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Principalele probleme ale traficului în municipiul Marghita sunt: 
 

Lipsa pistelor pentru biciclete şi a rastelurilor 

  

importanţă ridicată şi 

foarte ridicată 

importanţă 

medie 

importanţă scăzută 

şi foarte scăzută 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 49,4 21,2 29,4 

20 - 35 ani 54,5 27,3 18,2 

36 - 45 ani 39,5 33,1 27,4 

46 - 55 ani 50,0 23,9 26,1 

peste 55 ani 52,2 21,7 26,1 

Total 47,6 24,5 27,9 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 48,6 17,6 33,9 

20 - 35 ani 42,9 14,3 42,9 

36 - 45 ani 39,3 27,4 33,3 

46 - 55 ani 30,4 34,8 34,8 

peste 55 ani 100,0   

Total 46,2 19,8 33,9 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Persoanele care au domiciliul sau rezidenţa la nivelul municipiului au manifestat o opinie 

favorabilă transportului cu bicicleta/mijloace de transport în comun, comparativ cu persoanele din alte 

localităţi care şi-au manifestat dezacordul cu privire la acest aspect. 

Dacă aș avea posibilitatea de a alege aș prefera să călătoresc cu 

bicicleta/mijloace de transport în comun 

  dezacord nici acord, nici dezacord acord 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 32,3 32,9 34,8 

20 - 35 ani 24,2 24,2 51,5 

36 - 45 ani 27,9 27,9 44,3 

46 - 55 ani 25,6 34,9 39,5 

peste 55 ani 36,8 21,1 42,1 

Total 30,4 31,0 38,6 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 36,8 31,3 32,0 

20 - 35 ani 50,0 28,6 21,4 

36 - 45 ani 34,1 34,1 31,8 

46 - 55 ani 44,4 22,2 33,3 

peste 55 ani 50,0  50,0 

Total 37,1 31,1 31,8 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 
 

Atitudinea respondenţilor este favorabilă şi cu privire la frecvenţa utilizării bicicletei, cei din 

municipiu consideră că, dacă infrastructura rutieră ar fi adecvată, ar utiliza bicicleta mai des. 

Respondenţii din alte localităţi, cu excepţia celor din categoria de vârstă 20-35ani.  
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Dacă infrastructura rutieră ar fi adecvată, aş utiliza bicicleta mai des 

  dezacord nici acord, nici dezacord acord 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 19,9 20,9 59,2 

20 - 35 ani 6,3 34,4 59,4 

36 - 45 ani 23,8 19,8 56,3 

46 - 55 ani 20,5 11,4 68,2 

peste 55 ani 23,8 23,8 52,4 

Total 20,2 20,8 59,0 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 28,4 22,2 49,4 

20 - 35 ani 42,9 28,6 28,6 

36 - 45 ani 33,7 22,1 44,2 

46 - 55 ani 33,3 14,8 51,9 

peste 55 ani 50,0 50,0  

Total 29,8 22,1 48,1 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Persoanele cu domiciliul sau rezidenţa în municipiu, dacă ar avea posibilitatea de a alege, 

ar prefera să călătorească cu bicicleta/mijloace de transport în comun, însă persoanele din alte localităţi 

care deţin autoturism au optat pentru varianta „dezacord” la acest item. 

Dacă aș avea posibilitatea de a alege aș prefera să călătoresc cu bicicleta/mijloace de 

transport în comun 

   dezacord 

nici acord, nici 

dezacord acord 

Municip. 

Marghita 

 1.Autoturism 

personal 

da 31,5 32,1 36,4 

nu 27,9 32,0 40,1 

nu 

răspund 
46,2 30,8 23,1 

total 30,7 32,0 37,3 

Alte 

localităţi 

 1.Autoturism 

personal 

da 39,0 33,0 28,0 

nu 33,8 28,6 37,7 

nu 

răspund 
40,0 40,0 20,0 

total 36,7 31,2 32,1 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Bicicleta ar reprezenta o opţiune viabilă pentru deţinătorii de biciclete care au domiciliul 

sau rezidenţa în Municipiul Marghita, însă pentru locuitorii altor localităţi din zona de influenţă nu 

reprezintă o opţiune, nici în situaţia în care aceştia deţin bicicletă/e.  
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Dacă aș avea posibilitatea de a alege aș prefera să călătoresc cu bicicleta/mijloace de 

transport în comun 

   dezacord 

nici acord, nici 

dezacord acord 

Municip. 

Marghita  Bicicletă 

da 27,4 32,1 40,5 

nu 42,1 25,4 32,5 

nu 

răspund 
66,7 33,3 

 

total 31,0 30,6 38,5 

Alte 

localităţi  Bicicletă 

da 37,6 28,0 34,5 

nu 32,9 47,4 19,7 

nu 

răspund 
66,7 33,3 

 

total 37,1 30,8 32,1 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Conform informaţiilor furnizate de către Primăria Municipiului Marghita, în cursul anului 2015 

au fost eliberate 20 de legitimaţii de parcare pentru persoanele cu handicap (conform graficului de mai 

jos); cea mai mare parte a legitimaţiilor eliberate  au caracter temporar, iar 5 dintre acestea au fost 

eliberate cu caracter permanent. 

 
Sursa: Primăria Municipiului Marghita 

 

Numărul legitimaţiilor de parcare pentru persoanele cu handicap, emise în perioada 

26.01.2016 – 19.05.2016, a fost de 16, din care 5 cu caracter permanent. 

La nivelul celor mai multe gospodării din care fac parte respondenţii nu există persoane cu 

deficienţe locomotorii sau vehicule pentru persoane cu deficienţe locomotorii.  

 

LA NIVELUL GOSPODĂRIEI DUMNEAVOASTRĂ, ÎN ACEST MOMENT AVEŢI ACCES LA: 

 

DA NU  NU RĂSPUND 

Vehicule pentru persoane cu deficienţe locomotorii 1,82 80,19 1,66 
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Există la nivelul gospodăriei persoane cu deficienţe 

locomotorii 
2,93 78,37 2,06 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

2.6. managementul traficului (staţionarea, siguranţa în trafic, sisteme inteligente de transport, 

signalistică, structuri de management existente la nivelul autorităţii planificatoare) 

 

Lipsa spaţiilor destinate parcărilor reprezintă o problemă importantă şi foarte importantă, 

indiferent de mediul de rezidenţă al respondenţilor. 

Principalele probleme ale traficului în municipiul Marghita sunt: 

 

Lipsa parcărilor 

  

importanţă ridicată 

şi foarte ridicată 

importanţă 

medie 

importanţă scăzută 

şi foarte scăzută 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 62,2 21,2 16,6 

20 - 35 ani 77,4 12,9 9,7 

36 - 45 ani 70,7 17,3 12,0 

46 - 55 ani 72,5 17,6 9,8 

peste 55 ani 69,6 21,7 8,7 

Total 66,3 19,5 14,2 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 71,3 16,4 12,3 

20 - 35 ani 57,1 14,3 28,6 

36 - 45 ani 74,2 11,8 14,0 

46 - 55 ani 93,3  6,7 

peste 55 ani  100,0  

Total 72,5 14,6 12,9 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

De asemenea, marcarea necorespunzătoare a parcărilor sau parcarea pe carosabil 

reprezintă o problemă importantă şi foarte importantă a traficului în Municipiul Marghita (cu excepţia 

respondenţilor din municipiu de peste 55 ani care consideră această problemă de importanţă medie).  

 

Principalele probleme ale traficului în municipiul Marghita sunt: 

 

Marcarea necorespunzătoare a parcărilor sau parcarea pe carosabil 

  

importanţă ridicată 

şi foarte ridicată 

importanţă 

medie 

importanţă scăzută 

şi foarte scăzută 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 39,2 30,1 30,7 

20 - 35 ani 71,0 19,4 9,7 

36 - 45 ani 39,7 33,9 26,4 

46 - 55 ani 46,5 27,9 25,6 

peste 55 ani 20,0 45,0 35,0 

Total 41,0 30,7 28,3 
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Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 39,1 34,3 26,5 

20 - 35 ani 50,0 14,3 35,7 

36 - 45 ani 44,6 25,3 30,1 

46 - 55 ani 45,5 27,3 27,3 

peste 55 ani 100,0   

Total 40,8 31,8 27,4 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Siguranţa în trafic a crescut la nivel naţional, prin raportare la numărul de accidente 

înregistrate, cea mai mare parte a acestora s-au întâmplat pe drumurile naţionale sau în zonele urbane.  

 
Sursa: Biroul Rutier Marghita 

 

În perioada ianuarie 2010 – aprilie 2016 au fost înregistrate la nivelul Municipiului Marghita 

un număr de 85 de accidente, dintre care 62 s-au produs în interiorul oraşului. 

 

Număr de victime rezultate din accidentele produse în interiorul localităţii 

 Număr de victime 

 
1 2 3 

răniţi uşor 46 4 1 

răniţi grav 12 1 0 

morţi 1 0 0 

Sursa: Biroul Rutier Marghita 

 

Cea mai mare parte a evenimentelor rutiere, cu victime, produse în interiorul localităţii au 

presupus, în cea mai mare parte, rănirea uşoară a unei persoane. De asemenea, cea mai mare parte a 

accidentelor cu răniţi grav, au înregistrat o victimă. 
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Sursa: Biroul Rutier Marghita 

 

În perioada de referinţă, cele mai multe accidente au avut loc pe strada Republicii, Tudor 

Vladimirescu, I.L. Caragiale şi 1 Decembrie. 

Principalele cauze ale accidentelor rutiere, din perioada 1.01.2010 - 

30.04.2016, în interiorul municipiului 

Valori nominale 

neacordare prioritate pietoni 14 

neacordare prioritate vehicule 8 

abateri biciclişti 7 

neasigurare la schimbarea direcţiei de mers 7 

viteza neadaptata la condiţiile de drum 5 

neasigurare mers înapoi 4 

traversare neregulamentara pietoni 3 

alte abateri săvârşite de conducătorii auto 2 

conducere imprudenta - radiat 2 

nerespectare distanta intre vehicule 2 

abateri ale conducătorilor de atelaje sau animale 1 

abateri săvârşite de conducătorii auto 1 

conducere sub influenta alcoolului 1 

depăşire neregulamentară 1 

neacordare de prioritate vehicule 1 

nerespectare reguli la trecere CF 1 

nesupraveghere copii - radiat 1 

pietoni pe partea carosabila 1 

Sursa: Biroul Rutier Marghita 
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În conformitate cu datele din tabelul de mai sus, se poate observa că principala cauză a 

accidentelor a fost neacordarea priorităţii pietonilor, urmată de neacordarea priorităţii vehiculelor şi 

abaterile bicicliştilor.  

 

NU MĂ SIMT ÎN SIGURANȚĂ CA PIETON: 

În cartierul: Pe strada/străzile: 

Variante de răspuns 
Valori 

nominale 
Variante de răspuns 

Valori 

nominale 

Da 133 Da 253 

Republicii 56 Republicii 93 

Centrul 55 I.L. Caragiale 13 

Lapis 21 Centrul 13 

Peste tot 20 Peste tot 10 

I.L. Caragiale 13 N. Bălcescu 6 

ANL 12 Eroilor 6 

Oncea 10 Decembrie 4 

N. Bălcescu 3 Garoafelor 4 

Eroilor 3 Lapis 4 

Înfrăţirii 3 Oncea 3 

Tineretului 3 Pandurilor 3 

Alte menţiuni  

(mai puţin de 3 cazuri raportate: 

nu este cazul; Crinului; 1 

Decembrie; Garoafei; Herculane; 

Horea; zonele cu maidanezi) 

8 

Alte menţiuni  

(mai puţin de 3 cazuri raportate: Înfrăţirii, 

Nu este cazul; Tineretului; Arany Janos; 

Bihorului; Danko Pista; Herculane; 

Independenţei; Litoralului; Vişeului; T. 

Vladimirescu; zonele cu maidanezi) 

15 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Cei mai mulţi respondenţii care au răspuns la acest item nu se simt în siguranţă în cartier 

sau pe stradă, fără a menţiona un cartier sau o stradă. Din analiza răspunsurilor, se poate observa că 

zona centrală are cele mai multe nominalizări – cartier: „Republicii” şi „centrul” sunt percepute nesigure 

pentru peste o treime dintre respondenţi, în rolul de pietoni; respectiv, strada cel mai des menţionată 

este Republicii, I.L. Caragiale şi N. Bălcescu.  
 

NU MĂ SIMT ÎN SIGURANȚĂ CA BICICLIST: 

În cartierul: Pe strada/străzile: 

Variante de răspuns 
Valori 

nominale 
Variante de răspuns 

Valori 

nominale 

Da 102 Da 228 

Republicii 36 Republicii 45 

Centrul 23 Peste tot 15 

Peste tot 23 Centrul 13 

Lapis 20 N. Bălcescu 11 
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Oncea 10 T. Vladimirescu 5 

ANL 5 Nu este cazul 4 

I.L. Caragiale 4 ANL 3 

Înfrăţirii 3 Lapis 3 

Nu este cazul 3 Alte menţiuni  

(mai puţin de 3 cazuri raportate: 

Caragiale;  Pandurilor;  Bihorului; 

Crinului; 1 Decembrie; Horea; 

Litoralului; Oaşului; Oncea; zone 

cu maidanezi) 

13 

Alte menţiuni 

(mai puţin de 3 cazuri raportate: Eroilor;  

N. Bălcescu;  Crinului; Independenţei; 

Parcuri/pădure; T. Vladimirescu; 

Tineretului; zone cu maidanezi) 

9 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 
 

Din rolul de biciclist, respondenţii nu se simt în siguranţă, raportat la cei care au răspuns la 

acest item, în zona centrală, Republicii sau Lapis, respectiv pe străzile Republicii, N. Bălcescu sau  I.L. 

Caragiale.  

NU MĂ SIMT ÎN SIGURANȚĂ CA ŞOFER: 

În cartierul: Pe strada/străzile: 

Variante de răspuns Valori nominale Variante de răspuns Valori nominale 

Da 92 Da 167 

Centrul 29 Republicii 39 

Republicii 16 N. Bălcescu 11 

Lapis 12 Peste tot 7 

Oncea 8 I.L. Caragiale 6 

I.L. Caragiale 7 Centrul 4 

Peste tot 6 Eroilor 2 

ANL 5 Nu este cazul 2 

Înfrăţirii 5 Oltului 2 

N. Bălcescu 2 Tineretului 2 

Gara 2 T. Vladimirescu 2 

Nu este cazul 2 Înfrăţirii 1 

Crinului 1 Jakai Mor 1 

Garoafei 1 Litoralului 1 

Independenţei 1 Oncea 1 

Zone cu maidanezi 1 Zonele cu maidanezi 1 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 
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În calitate de şofer, zonele de nesiguranţă menţionate au fost Centrul, Republicii, Lapis şi 

Oncea, respectiv străzile Republicii, N. Bălcescu şi I.L. Caragiale. 

 

NU MĂ SIMT ÎN SIGURANȚĂ ÎN MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN 

(NAVETĂ): 

În cartierul: Pe strada/străzile: 

Variante de răspuns Valori nominale Variante de răspuns Valori nominale 

Da 77 Da 164 

N. Bălcescu 13 N. Bălcescu 13 

ANL 7 Peste tot 4 

Republicii 5 Republicii 6 

Centrul 4 Centrul 2 

Lapis 4 Crinului 2 

Eroilor 3 Nu este cazul 2 

Nu este cazul 3 Oaşului 2 

Peste tot 3 I.L. Caragiale 1 

Tineretului 
3 

Din oraş până în 

localităţile din apropiere 
1 

I.L. Caragiale 2 Zonele cu maidanezi 1 

Oncea 2 Nu este cazul 1 

Crinului 1 Pandurilor 1 

Zonele cu maidanezi 1 Peste tot 1 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

În mijloacele de transport în comun – navetă, persoanele care au răspuns la acest item, au 

menţionat că nu se simt în siguranţă în zonele N. Bălcescu, ANL, Republicii sau Centrul, respectiv pe 

străzile N. Bălcescu, Republicii, Crinului sau Oaşului. 

CARE CONSIDERAŢI CĂ SUNT CELE MAI IMPORTANTE  PROBLEME ALE 

MUNICIPIULUI MARGHITA? 

Siguranţa şi ordinea publică 

  

importanţă ridicată 

şi foarte ridicată 

importanţă 

medie 

importanţă scăzută şi 

foarte scăzută 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 34,4 20,0 45,6 

20 - 35 ani 33,3 23,3 43,3 

36 - 45 ani 38,5 22,1 39,3 

46 - 55 ani 30,2 34,9 34,9 

peste 55 ani 50,0 15,0 35,0 

Total 35,6 21,7 42,7 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 40,1 20,1 39,8 

20 - 35 ani 8,3 8,3 83,3 

36 - 45 ani 25,6 20,7 53,7 

46 - 55 ani 40,0 24,0 36,0 

peste 55 ani  100,0  
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Total 36,7 20,0 43,2 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Siguranţa şi ordinea publică reprezintă o problemă cu un grad de importanţă ridicată şi 

foarte ridicată pentru persoanele de peste  55 ani din Municipiul Marghita, pentru elevii şi pentru 

persoanele din categoria de vârstă 46-55 ani din alte localităţi din zona de influenţă a municipiului. 

 

    2.7. identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, zone logistice, poli 

ocazionali de atracţie/generare de trafic, zone intermodale - gări, aerogări etc.); 

 

Nivelele de trafic de complexitate ridicată sunt cele întâlnite în zona centrală a oraşului, pe 

arterele principale de circulaţie, conform informaţiilor prezentate în secţiunile anterioare – cea mai mare 

parte a celor care au domiciliul sau rezidenţa în municipiu consideră că nu este dificil să treci dintr-o 

parte în alta a oraşului, cu excepţia celor care au între 46-55 ani. Elevii din alte localităţi şi persoanele 

între 56-55 de ani din alte localităţi consideră că este dificil să călătoreşti dintr-o parte în alte a oraşului.    

Este foarte dificil să călătoreşti dintr-o parte în alta a oraşului 

  dezacord nici acord, nici dezacord acord 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 43,0 20,6 36,4 

20 - 35 ani 35,5 32,3 32,3 

36 - 45 ani 42,4 25,6 32,0 

46 - 55 ani 29,5 25,0 45,5 

peste 55 ani 42,9 19,0 38,1 

Total 41,3 22,7 36,0 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 34,7 28,8 36,5 

20 - 35 ani 42,9 14,3 42,9 

36 - 45 ani 43,7 20,7 35,6 

46 - 55 ani 33,3 29,6 37,0 

peste 55 ani 50,0 50,0  

Total 36,4 27,2 36,4 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

    3. modelul de transport  

 

    3.1. prezentare generală şi definirea domeniului 

 

În elaborarea modelului de transport aferent Planului de mobilitate urbană durabilă al 

Municipiului Marghita s-a avut în vedere analiza situaţiei existente referitoare la volumele de trafic 

înregistrate, mijloacele de deplasare utilizate şi obiceiurile de călătorie. 

 

    3.2. colectarea de date 

 

În perioada de referinţă a culegerii datelor, ancheta pe bază de chestionar şi analiza 

traficului (anchete origine-destinaţie, înregistrare volume de trafic), respectiv informaţii furnizate de către 
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instituţiile publice sau private. De asemenea, în vederea prognozării volumelor de trafic s-au avut în 

vedere informaţii de referinţă din recensământul de circulaţie  rutieră realizat în cursul anului 2015. 

Analiza traficului în Municipiul Marghita a fost realizată prin anchete origine-destinaţie şi 

înregistrări de trafic în 6 puncte de măsurare7, reprezentative pentru reţeaua rutieră a municipiului, în 

perioada 16-29.05.2016, astfel: 

Punct de măsurare vehicule Metodă de analiză Interval orar 

TRAFIC VEHICULE 

Punct de măsurare 1:  I.L. 

Caragiale (intrarea în oraş) 

 ancheta origine-destinaţie 

 recensământ - înregistrare 

intensitate trafic 

 

6:30 - 9:30 

12:30 -15.30 

16.30 - 19.30 

Punct de măsurare 2:  Arany 

Janos (intrarea în oraş) 

recensământ - înregistrare intensitate 

trafic 

6:30 - 9:30 

12:30 -15.30 

16.30 - 19.30 

Punct de măsurare 3: Bălcescu 

(intersecţie cu Aleea Înfrăţirii) 

recensământ - înregistrare intensitate 

trafic 

6:30 - 9:30 

12:30 -15.30 

16.30 - 19.30 

Punct de măsurare 4. Republicii 

(intersecţie cu Crinului) 

recensământ - înregistrare intensitate 

trafic 

6:30 - 9:30 

12:30 -15.30 

16.30 - 19.30 

Punct de măsurare 5: Tudor 

Vladimirescu (intersecţie cu 

Cloşca) 

 ancheta origine-destinaţie 

 recensământ - înregistrare 

intensitate trafic 

6:30 - 9:30 

12:30 -15.30 

16.30 - 19.30 

Punct de măsurare 6:  1 

Decembrie (intersecţie cu 

Pandurilor şi Măgurei) 

recensământ - înregistrare intensitate 

trafic 

6:30 - 9:30 

12:30 -15.30 

16.30 - 19.30 

Punct de măsurare: Cheţ 
recensământ - înregistrare intensitate 

trafic 

12:30 -15.30 

 

Punct de măsurare: Ghenetea   
recensământ - înregistrare intensitate 

trafic 

12:30 -15.30 

 

TRAFIC PIETONI 

Punct de măsurare 1: Republicii 

(în faţa troiţei) 

recensământ - înregistrare intensitate 

trafic 

7:00 - 8:30 

13:00 -14.00 

Punct de măsurare 2: Republicii 

(magazinul Transilvania) 

recensământ - înregistrare intensitate 

trafic 

7:00 - 8:30 

13:00 -14.00 

Punct de măsurare 3: Tudor 

Vladimirescu (în faţa bibliotecii) 

recensământ - înregistrare intensitate 

trafic 

7:00 - 8:30 

13:00 -14.00 

 

 

 

 

 

                                                           
7 În conformitate cu metodologia de realizare a analizei de trafic aprobată 
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În plus, în data de 5 octombrie 2016 au fost înregistrate pentru completare şi validare, au 

fost realizate măsurători suplimentare pentru următoarele 3 puncte de măsurare: 

Punct de măsurare vehicule Metodă de analiză Interval orar 

TRAFIC VEHICULE 

Punct de măsurare 1:  Troiţă 

(Calea Republicii – strada Eroilor) 

recensământ - înregistrare intensitate 

trafic 

6:30 - 9:30 

11:30 -14.30 

Punct de măsurare 2:  Petofi 

Sandor (strada Petofi Sandor – 

strada Eroilor) 

recensământ - înregistrare intensitate 

trafic 

6:30 - 9:30 

11:30 -14.30 

Punct de măsurare 3: Policlinică 

(strada Eroilor – strada 

Independenţei) 

recensământ - înregistrare intensitate 

trafic 

6:30 - 9:30 

11:30 -14.30 

 

Realizarea anchetei origine-destinaţie şi înregistrărilor de trafic oferă informaţii cu privire la 

volumul şi componenţa traficului rutier, respectiv traseele parcurse de către vehicule (origine, destinaţie, 

scopul deplasării). 

În paralel, a fost realizată o anchetă pe bază de chestionar care a urmărit surprinderea 

caracteristicilor traficului la  nivelul municipiului – identificarea dificultăţilor legate de participarea la trafic, 

identificarea celor mai aglomerate puncte de trafic şi intervale orare de trafic, identificarea soluţiilor de 

trafic agreate pentru gestionarea traficului, costuri şi opinii legate de comportamentul/modalităţile de 

mobilitate. 

Rezultatele analizelor realizate au fost prezentate în cadrul secţiunilor anterioare, în 

situaţia în care nu intervin modificări semnificative la nivelul infrastructurilor rutiere şi curenţilor de 

circulaţie  din zona de influenţă (riscul estimat este unul foarte redus), având în vedere apropierea de 

autostrada Transilvania (DN 19 E secţiunea Biharia – Chiribiş care va face legătura cu autostrada).  

În primul interval de măsurare – 6:30-9:30 – cea mare intensitate de trafic a fost 

înregistrată în intervalul orar 7:31-8:30, luând în considerare numărul de vehicule care au traversat 

sensul de mers înspre Chiribiş. 

PUNCT DE MĂSURARE: I.L. CARAGIALE 

SENSUL DE CIRCULAŢIE: MARGHITA - CHIRIBIŞ 

 6:30 - 

7:00 

7:01 - 

7:30 

7:31 - 

8:00 

8:01 - 

8:30 

8:31 - 

9:00 

9:01 - 

9:30 

Motociclete - motorete 0 0 0 0 0 0 

Autoturisme 54 54 71 62 50 63 

Microbuze cu maxim 8+1 locuri 7 3 5 2 1 3 

Autobuze - autocare 3 0 2 0 0 1 

Autocamionete, autospeciale cu 

MTMA<=3,5T 

0 4 2 1 3 1 

Autocamioane şi derivate cu 2 axe 2 0 0 0 1 1 

Autocamioane şi derivate cu 3 axe 

sau 4 axe 

0 0 0 1 0 0 

Autovehicule articulate (tip TIR), 

vehicule cu peste 4 axe, remorchere 

1 0 0 0 0 0 
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cu trailer 

Autocamioane cu 2, 3 sau 4 axe, cu 

remorci (tren rutier) 

1 0 0 0 0 0 

Sursa: Ancheta origine-destinaţie 
 
Raportat al acelaşi interval de măsurare, în sensul de mers dinspre Chiribiş – înspre 

centrul oraşului, intensitatea maximă orară a fost înregistrată în intervalul orar 8:00-9:00. 

PUNCT DE MĂSURARE: I.L. CARAGIALE 

SENSUL DE CIRCULAŢIE: CHIRIBIŞ - MARGHITA  

 6:30 - 

7:00 

7:01 - 

7:30 

7:31 - 

8:00 

8:01 - 

8:30 

8:31 - 

9:00 

9:01 - 

9:30 

Motociclete - motorete 0 0 0 0 1 1 

Autoturisme 41 37 68 85 75 80 

Microbuze cu maxim 8+1 locuri 6 9 3 1 0 2 

Autobuze - autocare 3 3 5 3 1 0 

Autocamionete, autospeciale cu 

MTMA<=3,5T 

2 1 6 4 2 3 

Autocamioane şi derivate cu 2 axe 0 0 1 0 0 0 

Autocamioane şi derivate cu 3 axe 

sau 4 axe 

0 1 0 0 1 0 

Autovehicule articulate (tip TIR), 

vehicule cu peste 4 axe, 

remorchere cu trailer 

1 0 0 0 0 0 

Autocamioane cu 2, 3 sau 4 axe, 

cu remorci (tren rutier) 

0 0 0 0 0 0 

Sursa: Ancheta origine-destinaţie 

 

În intervalul de referinţă, luând în considerare ambele sensuri de mers, cele mai multe 

vehicule au fost înregistrate, în două jumătăţi de oră succesive, au fost în intervalul 7:31-8:30. 

 
Sursa: Ancheta origine-destinaţie 
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Cel de-al doilea interval de măsurare (12:30-15:30) identifică, pe sensul de circulaţie 

dinspre Marghita – înspre Chiribiş, intensitatea maximă orară a numărului de vehicule a fost înregistrată 

în intervalul orar 12:30-13:30. 

PUNCT DE MĂSURARE: I.L. CARAGIALE 

SENSUL DE CIRCULAŢIE: MARGHITA - CHIRIBIŞ 

 12:30 - 

13:00 

13:01 - 

13:30 

13:31 - 

14:00 

14:01 - 

14:30 

14:31 - 

15:00 

15:01 - 

15:30 

Motociclete - motorete 0 0 1 0 0 0 

Autoturisme 69 71 70 61 54 55 

Microbuze cu maxim 8+1 locuri 2 2 1 1 0 2 

Autobuze - autocare 0 2 4 5 5 2 

Autocamionete, autospeciale cu 

MTMA<=3,5T 

2 1 2 1 2 3 

Autocamioane şi derivate cu 2 

axe 

1 2 1 1 2 1 

Autocamioane şi derivate cu 3 

axe sau 4 axe 

1 0 1 0 1 0 

Autovehicule articulate (tip TIR), 

vehicule cu peste 4 axe, 

remorchere cu trailer 

0 0 0 1 1 0 

Autocamioane cu 2, 3 sau 4 axe, 

cu remorci (tren rutier) 

0 0 0 0 0 0 

Sursa: Ancheta origine-destinaţie 

 

Pe sensul de circulaţie dinspre Chiribiş înspre interiorul oraşului, în intervalul orar 12:30-

15:30, cele mai multe vehicule au fost înregistrate în intervalul orar 12:30-13:30. 

PUNCT DE MĂSURARE: I.L. CARAGIALE 

SENSUL DE CIRCULAŢIE: CHIRIBIŞ - MARGHITA  

 12:30 - 

13:00 

13:01 - 

13:30 

13:31 - 

14:00 

14:01 - 

14:30 

14:31 - 

15:00 

15:01 - 

15:30 

Motociclete - motorete 0 1 1 0 0 0 

Autoturisme 87 95 71 75 72 64 

Microbuze cu maxim 8+1 locuri 4 4 0 2 4 1 

Autobuze - autocare 0 1 4 6 2 2 

Autocamionete, autospeciale cu 

MTMA<=3,5T 

1 4 4 1 2 1 

Autocamioane şi derivate cu 2 axe 0 0 0 1 3 0 

Autocamioane şi derivate cu 3 axe 

sau 4 axe 

0 0 2 1 0 0 

Autovehicule articulate (tip TIR), 

vehicule cu peste 4 axe, remorchere 

cu trailer 

0 0 0 0 0 1 
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Autocamioane cu 2, 3 sau 4 axe, cu 

remorci (tren rutier) 

0 0 0 0 0 0 

Sursa: Ancheta origine-destinaţie 

 

Luând în considerare ambele sensuri de mers, în intervalul orar 12:30-15:30, cele mai 

multe vehicule care au tranzitat punctul de măsurare au fost în intervalul orar 12:30-13:30. 

 
Sursa: Ancheta origine-destinaţie 

 

Cea mai mare parte a participanţilor la trafic au menţionat că se deplasează dinspre 

Marghita înspre localităţile limitrofe, indiferente de intervalul de măsurare, în proporţie de peste 80% 

(luând în considerare toate deplasările: aproximativ 18,5% reprezintă călătorii în interiorul oraşului, 17% 

reprezintă călătorii de tranzit şi 64,3% reprezintă călătorii dinspre Marghita înspre alte localităţi sau 

dinspre alte localităţi înspre Marghita).  

INTERVAL 

ORAR 

SENSUL DE 

CIRCULAŢIE 

DEPLASAREA SE 

REALIZEAZĂ ÎN 

INTERIORUL 

ORAŞULUI 

DEPLASAREA SE REALIZEAZĂ 

SPRE LOCALITĂŢILE 

LIMITROFE, RESPECTIV 

TRANZIT 

6:30 - 7:00 
Marghita - Chiribiş 11 59 

Chiribiş - Marghita 5 48 

7:01 - 7:30 
Marghita - Chiribiş 8 53 

Chiribiş - Marghita 7 44 

7:31 - 8:00 
Marghita - Chiribiş 30 49 

Chiribiş - Marghita 12 71 

8:01 - 8:30 
Marghita - Chiribiş 19 47 

Chiribiş - Marghita 19 74 

8:31 - 9:00 
Marghita - Chiribiş 10 45 

Chiribiş - Marghita 14 66 

9:01 - 9:30 
Marghita - Chiribiş 12 57 

Chiribiş - Marghita 11 75 

TOTAL 158 688 
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12:30 - 13:00 
Marghita - Chiribiş 13 62 

Chiribiş - Marghita 24 68 

13:01 - 13:30 
Marghita - Chiribiş 13 65 

Chiribiş - Marghita 16 89 

13:31 - 14:00 
Marghita - Chiribiş 14 66 

Chiribiş - Marghita 20 62 

14:01 - 14:30 
Marghita - Chiribiş 10 60 

Chiribiş - Marghita 20 66 

14:31 - 15:00 
Marghita - Chiribiş 7 58 

Chiribiş - Marghita 15 68 

15:01 - 15:30 
Marghita - Chiribiş 8 55 

Chiribiş - Marghita 9 60 

TOTAL 169 779 

Sursa: Ancheta origine-destinaţie 

 

Cele mai multe deplasări, prin punctul de măsurare, au avut ca punct de pornire strada I.L. 

Caragiale şi destinaţie străzile Republicii,  I.L. Caragiale, N. Bălcescu, Pandurilor şi altele, conform 

tabelului de mai jos. Călătoriile care au avut origine strada Republicii, au vizat destinaţii de pe strada I.L. 

Caragiale, T. Vladimirescu, Horea sau Eroilor.  

ORIGINE8 DESTINAŢIE SCOPUL PRINCIPAL AL 

CĂLĂTORIEI 

I.L. Caragiale  Republicii 

 I.L. Caragiale 

 N. Bălcescu 

 Pandurilor 

 Înfrăţirii  

 Eroilor 

 Crinului 

 

 Alte scopuri (45,1%) 

 Alimentare carburant 

 Domiciliu 

 Petrecerea timpului 

liber, plimbare 

 Interes personal 

 Cumpărături 

 Service auto 

 Transport 

elevi/persoane  

 Etc. 

 Muncă (36,1%) 

 Afaceri (8,6%) 

 Turism (0,6%) 

 Transport marfă(0,3%) 

Republicii  I.L. Caragiale 

 T. Vladimirescu 

 Horea 

Înfrăţirii   I.L. Caragiale 

 Gării 

 Horea 

N. Bălcescu  I.L. Caragiale 

 Horea 

 Înfrăţirii 

Eroilor  I.L. Caragiale 

 Eroilor 

Pandurilor  I.L. Caragiale 

                                                           
8 Asocierile între origine şi destinaţie prezintă foarte multe variante, situaţiile prezentate vizează variantele cu cele mai mari 
frecvenţe   
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 Gării 

 Horea 

T. Vladimirescu  I.L. Caragiale 

 Tineretului 

Horea  I.L. Caragiale 

 Înfrăţirii 

 N. Bălcescu 

 Tineretului 

Sursa: Ancheta origine-destinaţie 

 

De asemenea, scopul principal al călătoriei este, în cele mai multe cazuri, călătoria, 

semnificativ mai puţini conducători auto au menţionat că se deplasează cu scopul de a transporta 

marfă. 

INTERVAL 
ORAR 

SENSUL DE 
CIRCULAŢIE 

SCOPUL PRINCIPAL AL CĂLĂTORIEI 

CALĂTORIE TRANSPORT MARFĂ 

6:30 - 7:00 
Marghita - Chiribiş 68 2 

Chiribiş - Marghita 50 3 

7:01 - 7:30 
Marghita - Chiribiş 59 2 

Chiribiş - Marghita 48 3 

7:31 - 8:00 
Marghita - Chiribiş 78 1 

Chiribiş - Marghita 81 2 

8:01 - 8:30 
Marghita - Chiribiş 63 2 

Chiribiş - Marghita 91 2 

8:31 - 9:00 
Marghita - Chiribiş 55 0 

Chiribiş - Marghita 78 2 

9:01 - 9:30 
Marghita - Chiribiş 64 3 

Chiribiş - Marghita 85 1 

TOTAL 820 23 

12:30 - 13:00 
Marghita - Chiribiş 69 4 

Chiribiş - Marghita 91 1 

13:01 - 13:30 
Marghita - Chiribiş 75 3 

Chiribiş - Marghita 103 2 

13:31 - 14:00 
Marghita - Chiribiş 73 5 

Chiribiş - Marghita 76 6 

14:01 - 14:30 
Marghita - Chiribiş 69 0 

Chiribiş - Marghita 83 3 

14:31 - 15:00 
Marghita - Chiribiş 62 3 

Chiribiş - Marghita 79 4 

15:01 - 15:30 
Marghita - Chiribiş 60 3 

Chiribiş - Marghita 68 1 

TOTAL 908 35 

Sursa: Ancheta origine-destinaţie 
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În intervalul de referinţă (6:30-9:30), pe sensul de mers - dinspre Marghita înspre Cheţ, 

cele mai multe vehicule au fost înregistrate în intervalul orar 8:00-9:00, luând în considerare numărul 

total de vehicule, indiferent de tipul acestora.  

 

PUNCT DE MĂSURARE: T. VLADIMIRESCU 

SENSUL DE CIRCULAŢIE: MARGHITA - CHEŢ 

 6:30 - 

7:00 

7:01 - 

7:30 

7:31 - 

8:00 

8:01 - 

8:30 

8:31 - 

9:00 

9:01 - 

9:30 

Motociclete - motorete 0 0 0 0 0 0 

Autoturisme 18 32 28 39 30 26 

Microbuze cu maxim 8+1 locuri 1 3 1 1 0 0 

Autobuze - autocare 1 1 0 0 0 0 

Autocamionete, autospeciale cu 

MTMA<=3,5T 
2 1 0 4 0 2 

Autocamioane şi derivate cu 2 

axe 
0 0 0 1 2 1 

Autocamioane şi derivate cu 3 

axe sau 4 axe 
0 0 0 0 1 1 

Autovehicule articulate (tip TIR), 

vehicule cu peste 4 axe, 

remorchere cu trailer 

0 0 0 0 0 0 

Autocamioane cu 2, 3 sau 4 axe, 

cu remorci (tren rutier) 

0 0 0 0 0 0 

Sursa: Ancheta origine-destinaţie 

 

Raportat al acelaşi punct de măsurare şi interval de măsurare, pe sensul de mers dinspre 

Cheţ înspre Marghita, cele mai multe vehicule au fost înregistrate în intervalul orar 7:31-8:30.  

PUNCT DE MĂSURARE: T. VLADIMIRESCU 

SENSUL DE CIRCULAŢIE: CHEŢ - MARGHITA  

 6:30 - 

7:00 

7:01 - 

7:30 

7:31 - 

8:00 

8:01 - 

8:30 

8:31 - 

9:00 

9:01 - 

9:30 

Motociclete - motorete 0 1 0 0 0 0 

Autoturisme 23 27 54 28 33 40 

Microbuze cu maxim 8+1 locuri 2 0 1 1 0 2 

Autobuze - autocare 0 1 4 0 0 0 

Autocamionete, autospeciale cu 

MTMA<=3,5T 
1 5 5 1 2 4 

Autocamioane şi derivate cu 2 

axe 
0 0 0 0 0 0 

Autocamioane şi derivate cu 3 

axe sau 4 axe 
0 0 1 0 0 0 

Autovehicule articulate (tip TIR), 0 0 2 0 1 0 
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vehicule cu peste 4 axe, 

remorchere cu trailer 

Autocamioane cu 2, 3 sau 4 

axe, cu remorci (tren rutier) 
0 0 1 0 0 0 

Sursa: Ancheta origine-destinaţie 

 

Luând în considerare ambele sensuri de mers, în intervalul 6:30-9:30, în punctul de 

măsurare de pe strada T. Vladimirescu, cele mai multe vehicule au fost înregistrate în intervalul orar 

7:01-8:00. 

 
Sursa: Ancheta origine-destinaţie 

 

În intervalul de măsurare nr.2, pe sensul de mers dinspre Marghita – înspre Cheţ, cele mai 

multe vehicule au fost înregistrate în intervalul orar 13:01-14:00, indiferent de tipul de vehicule. 

PUNCT DE MĂSURARE: T. VLADIMIRESCU 

SENSUL DE CIRCULAŢIE: MARGHITA - CHEŢ 

 12:30 - 

13:00 

13:01 - 

13:30 

13:31 - 

14:00 

14:01 - 

14:30 

14:31 - 

15:00 

15:01 - 

15:30 

Motociclete - motorete 0 0 0 0 0 0 

Autoturisme 16 37 30 34 39 35 

Microbuze cu maxim 8+1 locuri 0 1 1 1 0 3 

Autobuze - autocare 0 0 0 12 2 3 

Autocamionete, autospeciale cu 

MTMA<=3,5T 
1 1 3 7 4 4 

Autocamioane şi derivate cu 2 

axe 
1 0 2 1 1 0 

Autocamioane şi derivate cu 3 

axe sau 4 axe 
0 0 1 0 1 0 

Autovehicule articulate (tip TIR), 

vehicule cu peste 4 axe, 

remorchere cu trailer 

0 0 1 0 0 0 
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Autocamioane cu 2, 3 sau 4 axe, 

cu remorci (tren rutier) 

0 0 0 0 0 0 

Sursa: Ancheta origine-destinaţie 

 
Pe sensul de mers dinspre Cheţ – înspre centrul oraşului Marghita, în intervalul de 

măsurare 12:30-15:30, cele mai multe vehicule au fost înregistrate în intervalul orar 13:31-14:30. 

PUNCT DE MĂSURARE: T. VLADIMIRESCU 

SENSUL DE CIRCULAŢIE: CHEŢ - MARGHITA  

 12:30 - 

13:00 

13:01 - 

13:30 

13:31 - 

14:00 

14:01 - 

14:30 

14:31 - 

15:00 

15:01 - 

15:30 

Motociclete - motorete 0 0 0 1 0 0 

Autoturisme 26 22 35 30 29 22 

Microbuze cu maxim 8+1 locuri 0 0 0 2 1 0 

Autobuze - autocare 0 0 2 2 4 0 

Autocamionete, autospeciale cu 

MTMA<=3,5T 
2 5 6 3 3 3 

Autocamioane şi derivate cu 2 

axe 
0 2 1 0 0 0 

Autocamioane şi derivate cu 3 

axe sau 4 axe 
0 0 0 1 2 1 

Autovehicule articulate (tip TIR), 

vehicule cu peste 4 axe, 

remorchere cu trailer 

0 1 3 1 0 0 

Autocamioane cu 2, 3 sau 4 axe, 

cu remorci (tren rutier) 
0 2 0 0 0 0 

Sursa: Ancheta origine-destinaţie 

 

În intervalul de măsurare 12:30-15:30, în punctul de măsurare de pe strada T. 

Vladimirescu, luând în considerare ambele direcţii de mers, intervalul orar cu intensitatea nominală cea 

mai mare de trafic a fost înregistrat între 14:00-15:30. 

 
Sursa: Ancheta origine-destinaţie 
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Cele mai multe deplasări, indiferent de intervalul de  măsurare şi sensul de mers, au drept 

scop principal deplasarea înspre localităţile limitrofe sau tranzitează oraşul, în proporţie de peste 75% 

(aproximativ 23,9% din totalul deplasărilor se realizează în interiorul oraşului, 55,1% s-au realizat 

dinspre Marghita înspre alte localităţi şi dinspre alte localităţi înspre Marghita, iar 21% este circulaţie de 

tranzit). 

INTERVAL 

ORAR 

SENSUL DE 

CIRCULAŢIE 

DEPLASAREA SE 

REALIZEAZĂ ÎN 

INTERIORUL 

ORAŞULUI 

DEPLASAREA SE 

REALIZEAZĂ SPRE 

LOCALITĂŢILE LIMITROFE, 

RESPECTIV TRANZIT 

6:30 - 7:00 
Marghita - Cheţ 6 16 

Cheţ - Marghita 4 22 

7:01 - 7:30 
Marghita - Cheţ 6 31 

Cheţ - Marghita 6 28 

7:31 - 8:00 
Marghita - Cheţ 9 20 

Cheţ - Marghita 24 44 

8:01 - 8:30 
Marghita - Cheţ 12 33 

Cheţ - Marghita 13 17 

8:31 - 9:00 
Marghita - Cheţ 13 20 

Cheţ - Marghita 10 26 

9:01 - 9:30 
Marghita - Cheţ 2 30 

Cheţ - Marghita 5 41 

TOTAL 110 328 

12:30 - 

13:00 

Marghita - Cheţ 2 16 

Cheţ - Marghita 8 20 

13:01 - 

13:30 

Marghita - Cheţ 8 32 

Cheţ - Marghita 5 27 

13:31 - 

14:00 

Marghita - Cheţ 12 27 

Cheţ - Marghita 4 43 

14:01 - 

14:30 

Marghita - Cheţ 11 45 

Cheţ - Marghita 16 24 

14:31 - 

15:00 

Marghita - Cheţ 8 39 

Cheţ - Marghita 8 31 

15:01 - 

15:30 

Marghita - Cheţ 9 37 

Cheţ - Marghita 10 16 

TOTAL 101 357 

Sursa: Ancheta origine-destinaţie 

 

Luând în considerare doar deplasările din interiorul oraşului (în ordinea descrescătoare a 

numărului de menţiuni – diversitatea fiind foarte mare), situaţia este prezentată în tabelul de mai jos – 

conducătorii auto care au menţionat originea călătoriei strada T. Vladimirescu, au drept destinaţie finală 

străzile Republicii, N. Bălcescu, T. Vladimirescu, Eroilor şi Caragiale; pentru strada de origine Kolcsey 

Ferenc au fost stabilite următoarele destinaţii: Republicii, Eroilor, N. Bălcescu şi T. Vladimirescu. 
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ORIGINE9 DESTINAŢIE SCOPUL PRINCIPAL AL CĂLĂTORIEI  

T. Vladimirescu  Republicii 

 N. Bălcescu 

 T. Vladimirescu 

 Eroilor 

 I.L. Caragiale 

 

 Alte scopuri (45,9%) 

 Interes personal 

 Domiciliu 

 Cumpărături 

 Plimbare, petrecere a 

timpului liber 

 Şcoală, grădiniţă 

 Vizită rude sau prieteni 

 Spital  

 Etc. 

 Muncă (40,3%) 

 Afaceri (11,4%) 

 Transport marfă (1,42%) 

Kolcsey Ferenc  Republicii 

 Eroilor 

 N. Bălcescu 

 T. Vladimirescu 

Republicii T. Vladimirescu 

N. Bălcescu  T. Vladimirescu 

 N. Bălcescu 

Eroilor T. Vladimirescu 

I.L. Caragiale T. Vladimirescu 

Sursa: Ancheta origine-destinaţie 

 

Scopul principal al deplasării menţionat de către conducătorii auto chestionaţi în punctul de 

măsurare de pe strada T. Vladimirescu a fost, în principal, în cea mai mare proporţie călătoria, 

transportul de marfă fiind semnificativ mai puţin menţionat.  

INTERVAL 

ORAR 

SENSUL DE 

CIRCULAŢIE 

SCOPUL PRINCIPAL AL CĂLĂTORIEI 

CALĂTORIE TRANSPORT MARFĂ 

6:30 - 7:00 
Marghita - Cheţ 21 1 

Cheţ - Marghita 25 1 

7:01 - 7:30 
Marghita - Cheţ 37 0 

Cheţ - Marghita 32 2 

7:31 - 8:00 
Marghita - Cheţ 29 0 

Cheţ - Marghita 62 6 

8:01 - 8:30 
Marghita - Cheţ 43 2 

Cheţ - Marghita 30 0 

8:31 - 9:00 
Marghita - Cheţ 30 3 

Cheţ - Marghita 34 2 

9:01 - 9:30 
Marghita - Cheţ 28 4 

Cheţ - Marghita 44 2 

TOTAL 415 23 

12:30 - 13:00 
Marghita - Cheţ 17 1 

Cheţ - Marghita 27 1 

13:01 - 13:30 
Marghita - Cheţ 39 1 

Cheţ - Marghita 25 7 

                                                           
9 Asocierile între origine şi destinaţie prezintă foarte multe variante, situaţiile prezentate vizează variantele cu cele mai mari 
frecvenţe   
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13:31 - 14:00 
Marghita - Cheţ 34 5 

Cheţ - Marghita 40 7 

14:01 - 14:30 
Marghita - Cheţ 51 5 

Cheţ - Marghita 35 4 

14:31 - 15:00 
Marghita - Cheţ 43 4 

Cheţ - Marghita 35 4 

15:01 - 15:30 
Marghita - Cheţ 44 2 

Cheţ - Marghita 25 1 

TOTAL 415 42 

Sursa: Ancheta origine-destinaţie 

 

Cea mai mare intensitatea maximă orară pe sens a fost înregistrată, în intervalul 7:31-8:30, 

pe strada I.L. Caragiale cu 229,9 vehicule etalon, urmată de Calea Republicii şi strada N. Bălcescu, 

198,6 vehicule etalon, respectiv 111,3 vehicule etalon, pentru acelaşi interval orar de referinţă. 

 
Sursa: Studiu înregistrare trafic 

 

Pentru intervalul de referinţă menţionat, cele mai mari valori pentru intensitatea maximă 

orară pe sens au fost înregistrate pe Calea Republicii cu 303,3 vehicule etalon, strada I.L. Caragiale cu 

222,8 vehicule etalon şi T. Vladimirescu cu 172,3 vehicule etalon, pentru intervalul orar 14:01-15:00. 
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Sursa: Studiu înregistrare trafic 

 

Cele mai ridicate valori ale intensităţii maxime orare pe sens, pentru intervalul de măsurare 

16:30 – 19:30, au fost înregistrate pe Calea Republicii cu 154,4 autovehicule etalon înregistrate în 

intervalul orar 17:01-18:00, I.L. Caragiale cu 126,3 vehicule etalon în intervalul orar 17:31-18:30, 

respectiv strada Arany Janos cu 81 autovehicule etalon în intervalul orar 16:30-17:30. 

 
Sursa: Studiu înregistrare trafic 
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Cele mai mari volume de trafic rutier au fost înregistrate pe următoarele străzi şi următoarele intervale 

orare: 

1. Pentru traficul din prima parte a zilei:  

 I.L. Caragiale – 7:31-8:30 

 Republicii - 7:31-8:30 

 N. Bălcescu - 7:31-8:30 

2. Pentru mijlocul zilei a zilei: 

 Republicii  - 14:01-15:00 

 I.L. Caragiale – 14:01-15:00 

 T. Vladimirescu – 14:01-15:00 

3. Pentru traficul din a doua parte a zilei: 

 Republicii – 16:30-17:30 

 I.L. Caragiale – 17:31-18:30 

 A. Janos – 16:30-17:30 

 

Intensitatea maximă orară pe sens în punctul de măsurare din localitatea Cheţ, pentru 

intervalul de măsurare 12:30-15:30, a fost înregistrat în intervalul orar 13:30-14:30.  

 
Sursa: Studiu înregistrare trafic 

 

În punctul de măsurare din localitatea Ghenetea intensitatea maximă orară pe sens a fost 

stabilită în intervalul 13:31-14:30, pentru intervalul de măsurare a traficului 12:30-15:30. 

 
Sursa: Studiu înregistrare trafic 
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Fluxul de pietoni a fost înregistrat la nivelul a 3 treceri de pietoni (în 2 intervale orare), 

vârful de circulaţie fiind analizat ca  intensitate maximă a două intensităţi medii succesive – astfel, 

pentru intervalul de înregistrare 7:00-8:30: 

 la trecerea de pitoni de pe strada Republicii (magazinul Transilvania) intensitatea 

maximă a două subintervale de măsurare a fost înregistrată în intervalul orar 

7:31-7:50; 

 la trecerea de pietoni de pe strada Republicii (troiţă) intensitatea maximă a două 

subintervale de măsurare a fost înregistrată în intervalul orar 7:41-8:00; 

 la trecerea de pietoni de pe strada T. Vladimirescu intensitatea maximă a două 

subintervale de măsurare a fost înregistrată în intervalul orar 7:41-8:00. 

 

Pietoni înregistraţi pe ambele sensuri de trecere 

PUNCT DE 

MASURARE 
ZIUA 

07:00-

7:10 

07:11-

7:20 

07:21-

7:30 

07:31-

7:40 

07:41-

7:50 

07:51-

8:00 

8:01-

8:10 

8:11-

8:20 

8:21-

8:30 

Republicii 

(magazinul 

Transilvania) 

1 10 7 16 40 33 26 27 13 15 

2 
7 4 16 35 44 14 25 9 11 

Republicii 

(Troiţă) 

 

1 7 9 26 35 55 58 28 30 36 

2 
7 14 20 29 44 23 7 21 23 

T. 

Vladimirescu 

1 4 9 31 81 202 159 34 30 16 

2 7 11 27 90 210 157 45 17 18 

Sursa: Studiu înregistrare trafic 

 

Pentru cel de-al doilea interval de măsurare – 13:00-14:00, raportat la punctele de 

măsurare selectate, intensităţile maxime înregistrate pentru două subintervale consecutive au fost 

următoarele: 

 la trecerea de pitoni de pe strada Republicii (magazinul Transilvania) intensitatea 

maximă a două subintervale de măsurare a fost înregistrată în intervalul orar 

14:41-14:00; 

 la trecerea de pietoni de pe strada Republicii (troiţă) intensitatea maximă a două 

subintervale de măsurare a fost înregistrată în intervalul orar 13:00-13:20; 

 la trecerea de pietoni de pe strada T. Vladimirescu intensitatea maximă a două 

subintervale de măsurare a fost înregistrată în intervalul orar 13:41-14:00. 

Pietoni înregistraţi pe ambele sensuri de trecere 

PUNCT DE 

MASURARE 
ZIUA 13:00-

13:10 

13:11 - 

13:20 

13:21

-

13.30 

13:31-

13:40 

13:41

-

13:50 

13:51

-

14:00 

Republicii 

(magazinul 

Transilvania) 

1 42 34 41 32 46 34 

2 
49 58 28 50 46 42 

Republicii 1 48 55 35 43 42 67 
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(Troiţă) 

 
2 

46 52 42 32 52 54 

T. 

Vladimirescu 

1 123 35 13 22 75 148 

2 166 45 13 17 27 142 

Sursa: Studiu înregistrare trafic 

 

Cele mai mari volume de trafic pietonal au fost înregistrate, indiferent de intervalul de 

măsurare în punctul de măsurare de pe strada Tudor Vladimirescu, urmată de punctul de măsurare de 

lângă troiţă şi cel de lângă magazinul Transilvania. 

Intensitatea maximă orară pentru intervalul de analiză 6:30-9:30, a fost înregistrată, în 

toate cele 3 puncte de măsurare, în intervalul orar 7:31-8:30, iar cea mai mare a fost înregistrată în 

punctul de măsurare de la Troiţă (Calea Republicii – strada Eroilor)10. 

 

 
Sursa: Studiu înregistrare trafic 

 

Respectiv, în intervalul de măsură 11:30-14:30, raportat la cele 3 puncte de măsurare din 

graficul de mai jos, intensitatea maximă orară înregistrată este sub nivelul valorilor înregistrate în primul 

interval de măsurare. Intensitatea maximă orară cea mai ridicată a fost înregistrată tot în punctul de 

măsurare de la Troiţă (Calea Republicii – strada Eroilor) 11.  

                                                           
10 Pentru toate cele 3 puncte de măsurare s-a realizat o singură înregistrare, volumele de trafic putând fi influenţate de 
apariţia unui/unor eveniment/e spontan/e. 
11 Pentru toate cele 3 puncte de măsurare s-a realizat o singură înregistrare, volumele de trafic putând fi influenţate de 
apariţia unui/unor eveniment/e spontan/e. 
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Sursa: Studiu înregistrare trafic 

 

Din analizele realizate rezultă că, în Municipiul Marghita, aglomerarea traficului nu 

reprezintă cea mai relevantă problemă a oraşului, traversarea oraşului poate fi realizată în condiţii 

optime, cu excepţia unor segmente de trafic care prezintă valori de trafic mai ridicate (zona centrală a 

oraşului şi arterele de penetraţie) în anumite intervale de timp ale zilei.   

Calitatea infrastructurii de transport reprezintă o problemă relevantă pentru Municipiul 

Marghita în opinia rezidenţilor  municipiului şi localităţilor din zona de influenţă, implicaţi în aprecierea 

acestui aspect.  

Aglomerarea traficului se realizează doar în orele de vârf pe arterele de circulaţie 

principale. Cele mai mari volume de trafic rutier au fost înregistrate pe următoarele străzi: 

1. Pentru traficul din prima parte a zilei:  

• I.L. Caragiale – 7:31-8:30 

• Republicii - 7:31-8:30 

• N. Bălcescu - 7:31-8:30 

• A. Janos – 8:01-9:00 

• 1 Decembrie – 8:31-9:30 

• T. Vladimirescu – 7:31-8:30 

2. Pentru mijlocul zilei a zilei: 

• Republicii  - 14:01-15:00 

• I.L. Caragiale – 14:01-15:00 

• T. Vladimirescu – 14:01-15:00 

• N. Bălcescu – 13:31-14:30 

• 1 Decembrie – 14:01-15:00 

• A. Janos – 14:01-15:00 

3. Pentru traficul din a doua parte a zilei: 

142,3 

128,8 

66,4 
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• Republicii – 16:30-17:30 

• I.L. Caragiale – 17:31-18:30 

• A. Janos – 16:30-17:30 

• T. Vladimirescu – 17:01-18:00 

• N. Bălcescu – 17:30-18:30 

• 1  Decembrie – 16:30-17:30 

Cele mai frecvente deplasări ale populaţiei, rezultate din ancheta pe bază de chestionar, 

au loc în intervalul orar 7:00-8:00 şi 13:00-16:00, intervale care se suprapun cu intervalele orare de vârf 

în trafic, această perioadă corespunde deplasărilor în interes de serviciu (inclusiv, primele două 

schimburi), intrarea şi ieşirea elevilor de la şcoală, deplasările care au scop vizite la anumite instituţii 

sau în scop de afaceri. 

Din rezultatele anchetei origine-destinaţie rezultă că, în cea mai mare pondere, pe I.L. 

Caragiale şi T. Vladimirescu, o reprezintă autoturismele.  

Intensitatea maximă orară, stabilită pentru această metodă de măsurare, pe strada I.L. 

Caragiale a fost înregistrată în intervalul orar 7:31-8:30, luând în considerare ambele sensuri de mers, 

respectiv 12:30-13:30.  Cea mai mare parte a deplasărilor se realizează dinspre-înspre localităţile din 

zona de influenţă cu destinaţie oraşul Marghita, valori mai mici au fost înregistrate pentru circulaţia din 

interiorul oraşului (de pe strada – pe strada), respectiv pentru circulaţia de tranzit. Cele mai des 

menţionate scopuri pentru călătoria realizată au fost legate de muncă; scopuri care vizează: alimentarea 

de carburant, deplasarea înspre domiciliu, petrecerea timpului liber etc.; deplasare în interes de afaceri, 

turism sau transport marfă. 

Intensitatea maximă orară, stabilită pentru această metodă de măsurare, pe strada T. 

Vladimirescu a fost înregistrată în intervalul orar 7:01-8:00, pentru ambele sensuri de mers, respectiv 

intervalul 14:00-15:00 (intervalele mari obţinute din ancheta pe bază de chestionar pot fi explicate de 

diferenţele înregistrate de orele de vârf între punctele de măsurare). Obiectivul deplasării a fost 

reprezentat de muncă; alte scopuri: interes personal, deplasare înspre domiciliu, cumpărături, petrecere 

a timpului liber, însoţirea copiilor la grădiniţă/şcoală; deplasare în scop de afaceri şi transport marfă. 

Dificultăţile din trafic sunt generate de lipsa parcărilor şi parcarea necorespunzătoare, lipsa 

unor piste de biciclete amenajate şi a rastelurilor, lipsa unor sensuri giratorii care ar putea fluidiza 

traficul şi calitatea infrastructurii. 

Analizele au urmărit identificarea preferinţelor de deplasare şi a soluţiilor agreate, 

rezultatele evidenţiază că respondenţii şi-au manifestat intenţia de a călători cu maşina; de a utiliza 

aceleaşi mijloace de deplasare ca până în acest moment; de a călători pe distanţe mai mari pentru a 

evita aglomerările din zonele de  vârf sau de a alege bicicleta mai des în situaţia în care infrastructura 

rutieră ar fi mai adecvată. 
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Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Persoanele care au domiciliul sau rezidenţa în municipiu preferă, într-o proporţie relevantă, 

călătoria cu maşina, cu excepţia persoanelor din categoria de 20-35 ani care au optat, într-o proporţie 

mai mare pentru varianta „nici acord, nici dezacord”.  

Dacă am posibilitatea de a alege, prefer să călătoresc cu mașina 

  dezacord nici acord, nici dezacord acord 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 13,9 14,2 71,8 

20 - 35 ani 20,0 14,3 65,7 

36 - 45 ani 12,8 19,2 68,0 

46 - 55 ani 26,1 17,4 56,5 

peste 55 ani 21,7 26,1 52,2 

Total  15,4 16,1 68,5 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 15,7 10,1 74,2 

20 - 35 ani 28,6 71,4  

36 - 45 ani 10,0 16,7 73,3 

46 - 55 ani 17,9 14,3 67,9 

peste 55 ani 50,0  50,0 

Total 14,5 11,9 73,6 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Cu excepţia elevilor, respondenţii şi-au manifestat intenţia de a călători pe o distanţă mai 

mare pentru a evita aglomerările din traficul de la ore de vârf, elevii din municipiu au o intenţie neutră iar 

cei din alte localităţi şi-au manifestat dezacordul cu privire la această afirmaţie. 

Am disponibilitatea de a călători pe o distanţă mai mare pentru a evita 

aglomerările din traficul de la orele de vârf 

  dezacord nici acord, nici dezacord acord 

Municip. 13 - 19 ani 30,6 34,9 34,6 
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Marghita 20 - 35 ani 20,6 32,4 47,1 

36 - 45 ani 36,1 23,5 40,3 

46 - 55 ani 34,9 16,3 48,8 

peste 55 ani 31,6 21,1 47,4 

Total 31,5 30,2 38,2 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 35,2 31,9 32,9 

20 - 35 ani 28,6 14,3 57,1 

36 - 45 ani 24,7 25,9 49,4 

46 - 55 ani 33,3 29,6 37,0 

peste 55 ani 50,0 50,0  

Total 33,1 30,4 36,5 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Nu au fost înregistrate diferenţe între respondenţi cu privire la utilizarea unor mijloace de 

deplasare noi faţă de cele pe care deja le utilizează, indiferent de modificările care ar putea fi realizate. 

Indiferent de modificările realizate, voi utiliza aceleaşi mijloace de deplasare ca 

până în acest moment 

  dezacord nici acord, nici dezacord acord 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 23,3 22,7 54,0 

20 - 35 ani 12,1 24,2 63,6 

36 - 45 ani 15,4 19,5 65,0 

46 - 55 ani 13,3 26,7 60,0 

peste 55 ani 26,3 15,8 57,9 

Total 20,1 22,1 57,7 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 22,8 28,9 48,2 

20 - 35 ani 14,3 21,4 64,3 

36 - 45 ani 17,8 15,6 66,7 

46 - 55 ani 15,4 11,5 73,1 

peste 55 ani 50,0 50,0  

Total 21,3 25,7 53,0 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Cele mai adecvate soluţii sunt reprezentate de infrastructura de transport (piste de 

biciclete; modernizarea străzilor, aleilor, trotuarelor), gestionarea mai eficientă a intersecţiilor şi 

segmentelor rutiere care se aglomerează în orele de vârf. Introducerea transportului public sau 

extinderea transportului comun privat, crearea unei centuri ocolitoare a oraşului sau crearea de locuri de 

parcare cu plată sunt soluţii de importanţă scăzută şi foarte scăzută. 
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ÎN OPINIA DUMNEAVOASTRĂ, CARE SUNT CELE MAI ADECVATE SOLUŢII PENTRU EFICIENTIZAREA 

DEPLASĂRILOR DIN INTERIORUL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 IMPORTANŢĂ 

RIDICATĂ ŞI 

FOARTE RIDICATĂ 

IMPORTANŢĂ 

MEDIE 

IMPORTANŢĂ 

SCĂZUTĂ ŞI 

FOARTE SCĂZUTĂ 

Crearea de locuri de parcare cu plată  14,10 14,42 52,22 

Introducerea transportului comun public (maxi 

taxi) 
24,88 19,73 36,45 

Crearea unei centuri ocolitoare a oraşului 28,61 20,21 36,05 

Extinderea transportului comun privat 30,11 15,69 34,47 

Fluidizarea traficului printr-o mai bună 

gestionare a intersecţiilor şi segmentelor 

rutiere care se aglomerează în orele de vârf 

33,28 29,56 20,29 

Amenajarea de locuri de parcare/rasteluri în 

zonele aglomerate 
33,99 23,30 27,18 

Introducerea transportului comun public 

(autobuz) 
34,71 17,59 30,27 

Amenajarea aleilor şi trotuarelor pentru 

facilitarea mersului pe jos 
34,79 24,01 24,80 

Amenajarea/modernizarea străzilor urbane 39,78 24,64 19,02 

Amenajarea de piste de biciclete şi rasteluri 41,36 27,10 16,72 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Necesitatea realizării unei centuri ocolitoare a oraşului reprezintă o soluţie de importanţă 

ridicată şi foarte ridicată pentru persoanele care au domiciliul sau rezidenţa în Municipiul Marghita şi au 

peste 19 ani, respectiv de persoanele cu vârste cuprinse între 20-35 ani şi 46-55 ani din alte localităţi.  

 

Crearea unei centuri ocolitoare a oraşului 

  

importanţă ridicată 

şi foarte ridicată 

importanţă 

medie 

importanţă scăzută şi 

foarte scăzută 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 27,9 24,1 47,9 

20 - 35 ani 60,0 20,0 20,0 

36 - 45 ani 50,0 23,0 27,0 

46 - 55 ani 50,0 25,0 25,0 

peste 55 ani 58,3 20,8 20,8 

Total  38,1 23,6 38,3 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 28,5 24,3 47,2 

20 - 35 ani 50,0 16,7 33,3 

36 - 45 ani 22,2 26,7 51,1 

46 - 55 ani 56,7 6,7 36,7 

peste 55 ani 100,0   

Total 29,5 23,6 46,9 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 
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    3.3. dezvoltarea reţelei de transport 

 

Reţeaua de transport intern nu există, deplasarea în interiorul oraşului fiind asigurată de 

către autoturisme, cea mai mare parte deţinute în proprietate, serviciul de taximetrie (36 legitimaţii 

pentru prestarea de  activităţi de transport persoane în regim de taxi), utilizarea bicicletei şi mersul pe 

jos. 

Având în vedere rezultatele analizelor desfăşurate, dezvoltarea reţelei de transport, la 

nivelul oraşului, vizează crearea unei reţele de transport public comun, ruta fiind stabilită în urma unei 

analize privind nevoia de transport. 

Dezvoltarea infrastructurii de transport propusă (secţiunea măsuri/proiecte propuse) are în 

vedere capacitatea şi nevoia de transport înregistrată în analizele realizate de anul de referinţă. Traficul 

de la nivelul municipiului prezintă momente de aglomerare determinate de momentele de deplasările 

înspre/dinspre locul de muncă/şcoală şi de tranzitul traficului greu la nivelul oraşului, degrevarea 

oraşului de traficul greu/tranzit va avea un impact semnificativ asupra fluidizării traficului şi reducerii 

impactului acestuia asupra spaţiului urban (poluarea aerului, sonoră). 

 

 

    3.5. cererea de transport, validarea datelor şi prognoze 

 

În secţiunile de mai sus, au fost prezentate informaţiile referitoare la caracteristicile 

transportului de la nivelul oraşului Marghita, premisele privind cererea de transport sunt ascendente 

pentru orizontul de planificare (2020/2030) şi rezultă din analizele reprezentative pentru reţeaua de 

transport naţională (Recensământul Traficului Rutier 2015).  

Prognozele de referinţă pot fi utilizate pentru modelarea traficului din Municipiul Marghita, 

nu au fost identificate evenimente care pot determina creşteri superioare celor stabilite pe baza 

analizelor naţionale.  

O analiză este validă dacă „prezintă cu acurateţe acele trăsături ale fenomenului pe care-şi 

propune să-l descrie, explice” (Hammersley Martyn,1987). În vederea asigurării validităţii datelor au fost 

utilizate mai multe metode de identificare a volumelor şi dificultăţilor din trafic:  

1. anchete origine – destinaţie pe cele mai reprezentative infrastructuri rutiere – măsurare în 

două puncte şi două intervale orare de referinţă (3 ore de înregistrare), luând în considerare 

asigurarea unor perturbări minime a traficului în perioada de înregistrare; 

2. înregistrări de trafic – 6 puncte de măsurare şi 3 intervale orare de măsurare pentru a 

acoperi o perioadă cât mai semnificativă dintr-un interval de 24 ore. De asemenea, pentru 

eliminarea erorilor determinate de evenimente atipice au fost realizate înregistrări multiple, 

volumele stabilite fiind medii ale volumelor înregistrate în perioada de referinţă a analizei; 

3. înregistrări ale volumelor de pietoni – în 3 puncte de măsurare şi în două momente 

importante pentru traficul de pietoni dintr-un interval de 24 ore; 

4. anchetă pe bază de chestionar – identificarea fluxurilor de mobilitate, a obiceiurilor de 

mobilitate, a satisfacţiei cu infrastructura de transport, a dificultăţilor pe care le întâmpină în 

trafic, a distanţelor deplasărilor, a intervalelor de maxim în trafic, a siguranţei percepute şi a 

soluţiilor de trafic propuse; 

5. culegerea de informaţii referitoare la particularităţile socio-demografice ale teritoriului de 

referinţă, inventarierea numărului de autovehicule pe tipuri de deţinători, identificarea 
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indicilor de creştere estimaţi la nivelul tuturor variabilelor analizate şi particularităţi 

teritoriale; 

6. culegerea de informaţii din interacţiunea cu membrii echipei de elaborare/validare a planului 

de mobilitate şi observaţie directă prin participarea la trafic. 

Prognozele realizate au la bază, pe lângă informaţiile înregistrate în perioada de elaborare 

a planului de mobilitate, indicii de creştere estimaţi pentru cererea de transport pe drumurile judeţene, 

prognozele privind creşterea numărului de vehicule şi evoluţiile demografice, fiind realizate pentru 

orizontul de timp 2030. Astfel, pentru ipoteza optimistă indicele de creştere de referinţă este de 22,3%, 

pentru ipoteza moderată de 44,9% şi pentru ipoteza pesimistă de 67,5%; volumele de trafic estimate 

sunt prezentate mai jos:  
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Ipoteza optimistă: 

 
 

 
 

Ipoteza moderată: 
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Ipoteza pesimistă: 

 

 
 

 
 

Intervenţiile asupra tramei stradale pot implica organizarea traficului, cu foarte puţine 

excepţii – identificate în proiectele de investiţii propuse, organizarea teritorială nu permite extinderea 

lăţimilor aferente suprafeţei de rulare a vehiculelor, chiar şi în situaţia în care volumele de trafic estimate 

depăşesc capacităţile de proiectare iniţiale.  

Reducerea semnificativă a volumelor de trafic pe arterele principale se poate realiza prin 

realizarea unei centuri ocolitoare a oraşului Marghita (în una din cele 3 variante propuse) care ar prelua 

traficul de tranzit de la nivelul arterelor principale ale oraşului, completată de impactul determinat de 

finalizarea Autostrăzii Transilvania. 
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Conexiunea oraşului la traseele de interes naţional şi judeţean12 

 

Măsurile de îmbunătăţire a mobilităţii la nivelul Municipiului Marghita au avut în vedere, pe 

lângă agregarea informaţiile culese prin metodele prezentate mai sus, identificarea de măsuri care pot fi 

implementate pe termen scurt, implicând resurse financiare minime şi intervenţii minime la nivelul 

infrastructurii rutiere, mente să gestioneze momentele de trafic intens (conform măsurilor/proiectelor 

prezentate în secţiunile de mai jos).  

 

                                                           
12 http://www.arcgis.ro/harta/index.html  



 
 

Harta generală – modelul de organizare a circulaţiei la nivelul oraşului Marghita: 
 

 
 



 
 

 

 4. evaluarea impactului actual al mobilităţii 

 

    4.1. eficienţă economică 

 

Analizele realizate identifică existenţa, pentru anul de referinţă, unui sistem de trafic 

caracterizat de intensităţi de trafic în principalele momente ale zilei, în principal traficul de dimineaţă şi 

din mijlocul zilei, caracterizat de reducerea vitezei medii la 15-20 km /h, pentru perioade de timp reduse, 

iar timpul pierdut în trafic, indiferent de mijlocul de deplasare utilizat, este comparabil. 

Mobilitatea forţei de muncă este asigurată de automobile, biciclete şi mers pe jos în 

interiorul oraşului, respectiv de transportul comun privat pentru rezidenţii  localităţilor limitrofe care sunt 

ocupaţi în muncă la nivelul oraşului Marghita şi elevii care urmează o formă de învăţământ la instituţiile 

de învăţământ din oraş. 

Costurile asociate transportului rutier pot fi reduse printr-o mobilitate ridicată a transportului 

de persoane şi marfă, eficientizarea mobilităţii va fi determinată de implementarea măsurilor/proiectelor 

propuse având în vedere că acestea urmăresc îmbunătăţirea condiţiilor de mers pe jos şi cu bicicleta, 

sistem de parcare adecvat şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii rutiere. 

Raportul World Economic Forum pe 2015-2016, referitor la infrastructură, România a 

obţinut un scor asociat locului 86 din 140 de economii analizate (Bulgaria fiind pe locul 77, iar Republica 

Moldova pe locul 83). Situaţia a fost şi mai puţin favorabilă la analiza calităţii drumurilor – România a 

fost situată pe locul 120, raportat la acelaşi eşantion de referinţă, iar cu privire la calitatea generală a 

infrastructurii de transport locul 101, în ambele situaţii economii inferioare fiind mai bine clasate, 

comparativ cu România. 

 De altfel, este necesar să avem în vedere faptul că transportul este considerat o ramură 

economică distincte deoarece continuă sistemul productiv asigurând circulaţia persoanelor şi 

mărfurilor/bunurilor; participă la constituirea preţului final şi are implicaţii asupra procesului economic. 

Îmbunătăţirea calităţii transportului conduce la dezvoltarea economică prin intermediul 

creşterii mobilităţii – aduce un aport considerabil la asigurarea bunăstării indivizilor/comunităţilor. 

 

 

    4.2. impactul asupra mediului 

Creşterea numărului de autovehicule şi a mobilităţii pasagerilor şi mărfurilor are un impact 

semnificativ asupra calităţii mediului, în special a calităţii aerului. Chiar dacă nu există suficiente analize 

cu privire la determinanţii poluării aerului din zonele urbane, se admite că principalul răspunzător de 

calitatea proastă a aerului din aceste zone ar fi transportul.  

O altă problemă specifică zonelor urbane este nivelul zgomotului – datorită densităţii 

populaţiei şi volumului mare de trafic asociat acestor zone. Nivelul crescut al zgomotului şi vibraţiilor 

determinate de traficul rutier reprezintă o problemă specifică la nivel naţional, cu implicaţii asupra 

sănătăţii şi calităţii vieţii din zonele cu intensitate rutieră ridicată.  

Creşterea mobilităţii şi îmbunătăţirea calităţii transportului este necesar să vizeze inclusiv 

compatibilitatea cu mediul înconjurător; Strategia de transport durabil pentru perioada 2007-2013 şi 

2020, 2030 atrage atenţia asupra necesităţii îmbunătăţirii comportamentului transportului prin urmărirea 

a două direcţii: 
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 Reducerea impactului general al transportului asupra evenimentelor generate de schimbare 

climatică; 

 Calitatea ambientală în mediul natural şi urban. 

Obiectivele strategiei de transport durabil vizează: 

 Reducerea emisiilor de oxizi de azot, de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici 

volatili şi amoniac; 

 Îndeplinirea Directivelor Europene ale calităţii aerului pentru 90% din populaţie, până 

în 2020; 

 Implementarea graduală a politicilor de mediu şi dezvoltare durabilă, până în 2020, 

integrarea reţelei şi serviciilor, restructurare modală; 

 Avansarea modernizării şi dezvoltării reţelelor şi serviciilor, construirea unui sistem 

integrat de transport, generalizarea implementării politicilor de mediu şi dezvoltare durabilă. 

Curăţenia şi calitatea mediului reprezintă o problemă de importanţă ridicată şi foarte 

ridicată a municipiului în opinia tuturor celor care au participat la analiză. 

 

CARE CONSIDERAŢI CĂ SUNT CELE MAI IMPORTANTE  PROBLEME ALE 

MUNICIPIULUI MARGHITA? 

Curăţenia şi calitatea mediului 

  

importanţă ridicată 

şi foarte ridicată 

importanţă 

medie 

importanţă scăzută 

şi foarte scăzută 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 44,2 32,2 23,7 

20 - 35 ani 45,2 38,7 16,1 

36 - 45 ani 54,3 33,1 12,6 

46 - 55 ani 44,9 36,7 18,4 

peste 55 ani 50,0 45,5 4,5 

Total 46,9 33,7 19,4 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 55,0 25,3 19,7 

20 - 35 ani 46,2 23,1 30,8 

36 - 45 ani 49,4 33,3 17,2 

46 - 55 ani 46,2 23,1 30,8 

peste 55 ani 100,0   

Total 53,2 26,7 20,1 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

De asemenea zgomotul asociat traficului rutier reprezintă o problemă semnificativă a 

oraşului în opinia tuturor persoanelor chestionate. 

Zgomotul asociat traficului rutier este o problemă semnificativă a oraşului 

  dezacord nici acord, nici dezacord acord 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 30,7 27,3 42,0 

20 - 35 ani 23,5 32,4 44,1 

36 - 45 ani 23,4 23,4 53,2 

46 - 55 ani 13,6 34,1 52,3 

peste 55 ani 35,0 20,0 45,0 
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Total 27,4 27,0 45,6 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 29,0 26,8 44,2 

20 - 35 ani 15,4 30,8 53,8 

36 - 45 ani 14,9 31,0 54,0 

46 - 55 ani 11,1 40,7 48,1 

peste 55 ani 50,0  50,0 

Total 25,5 28,2 46,3 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Situaţia este identică şi pentru poluarea aerului asociată traficului rutier, proporţia celor 

care au manifestat acord faţă de această afirmaţie  fiind mai mare comparativ cu valorile din tabelul 

anterior (referitor la zgomotul asociat traficului rutier). 

Poluarea aerului asociată traficului rutier este o problemă semnificativă a 

oraşului 

  dezacord nici acord, nici dezacord acord 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 19,6 22,1 58,3 

20 - 35 ani 14,7 20,6 64,7 

36 - 45 ani 11,3 16,9 71,8 

46 - 55 ani 4,4 17,8 77,8 

peste 55 ani 4,8 23,8 71,4 

Total 15,6 20,6 63,9 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 16,2 19,2 64,6 

20 - 35 ani 21,4 14,3 64,3 

36 - 45 ani 6,9 18,4 74,7 

46 - 55 ani 7,1 21,4 71,4 

peste 55 ani 50,0  50,0 

Total 14,4 19,0 66,6 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Transportul rutier implică şi o problemă legată de vibraţiile asociate, fiind sesizată o 

problemă legată de acest aspect, mai ales, în cazul persoanelor de peste 19 ani. 

Vibraţiile determinate de transportul rutier sunt o problemă semnificativă a 

oraşului 

  dezacord nici acord, nici dezacord acord 

Municip. 

Marghita 

13 - 19 ani 29,1 31,9 39,0 

20 - 35 ani 15,2 33,3 51,5 

36 - 45 ani 20,7 25,6 53,7 

46 - 55 ani 16,3 23,3 60,5 

peste 55 ani 10,5 21,1 68,4 

Total 24,7 29,5 45,8 

Alte 

localităţi 

13 - 19 ani 29,2 33,2 37,6 

20 - 35 ani 38,5 7,7 53,8 

36 - 45 ani 21,8 32,2 46,0 
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46 - 55 ani 22,2 29,6 48,1 

peste 55 ani 50,0 50,0  

Total 27,9 32,3 39,8 

Sursa: Analiză realizată în vederea elaborării PMUD M. Marghita 

 

Investiţiile asupra infrastructurii de transport şi măsuri care determină îmbunătăţirea 

mobilităţii conduc la îmbunătăţirea calităţii vieţii, starea de sănătate sau creşterea nivelului de ocupare, 

însă, în acelaşi timp, poate avea consecinţe negative asupra mediului înconjurător. 

 

    4.3. accesibilitate 

 

Accesibilitatea reprezintă cea mai importantă caracteristică a infrastructurii rutiere şi face 

referire la uşurinţa mai mare sau mai mică cu care indivizii şi mărfurile pot fi deplasate dintr-un punct în 

altul, măsurată în potenţialul de mobilitate  a reţelei infrastructurii de transport. 

Accesibilitatea este asigurată şi prin accesul la informaţie cu privire la rute posibile şi 

recomandate sau  orientări clare/indicatoare de direcţie.  

Accesibilitatea face referire atât la reţeaua rutieră majoră (drumurile naţionale şi 

europene), cât şi la reţeaua rutieră locală (drumurile judeţene şi comunale), calitatea acestora fiind un 

indicator care influenţează gradul de accesibilitate, în vederea evitării blocajelor întâlnite în traversarea 

aglomerărilor urbane cele mai adecvate soluţii sunt centurile ocolitoare a oraşelor.   

 

    4.4. siguranţă 

 

Strategia  Naţională pentru  Siguranţă Rutieră 2013  –  2020 prevede necesitatea creşterii 

siguranţei participanţilor la trafic, centrat pe reducerea numărului de decese, implicit reducerea 

vătămărilor corporale. De asemenea, „Studiul privind atitudinile în trafic ale conducătorilor auto”, parte a 

documentului strategic menţionat, a identificat o percepţie eronată asupra comportamentelor de risc în 

trafic: spraestimarea rolului experienţei de conducător auto; subestimarea alcoolului asupra 

neurofiziologiei; necunoaşterea sau convingeri eronate referitoare la dinamica autovehiculului la viteze 

mari; supraaprecierea capacităţii de anticipare a modificării rapide a circumstanţelor din trafic; 

incapacitatea de a corela condiţiile dificile de trafic cu potenţialul de risc al unor manevre, atitudini sau 

comportamente în aceste condiţii reprezintă unul dintre principalii factori de risc pentru conducătorii 

auto; o mare parte a conducătorilor auto nu recunosc întotdeauna relaţia între regulile de circulaţie şi 

securitatea traficului rutier. 

Dincolo de prejudiciile directe determinate de evenimentele rutiere, costurile sociale şi 

economice asociate acestora sunt semnificative pentru toate părţile implicate . Intervenţiile în domeniul 

reducerii evenimentelor rutiere îi vizează pe toţi participanţii la trafic: şoferi, biciclişti sau pietoni, însă 

exemplele de bună practică relevă că educaţia rutieră trebuie să debuteze cu educaţia preşcolară şi să 

continue pe tot parcursul vieţii. Concomitent, se impun măsuri referitoare la îmbunătăţirea sistemul de 

semnalizare şi gestionarea spaţiilor destinate transportului comun privat.  

Modele de succes pentru educaţia rutieră, indiferent de vârstă, pot fi considerate 

următoarele proiecte de educare: Trendy Travel – Să învățăm să mergem cu bicicleta (Italia); Jocul 

Șarpelui în Trafic Internațional; Instruire de mers cu bicicleta pentru tineri (Bulgaria); “În Reggio Emilia 

mergem la școală cu BiciBus / PediBus”  (Italia); “Autobuz Pietonal Social” (România); Ziua Fără 
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Mașină (Bulgaria); Panterele Străzii în Acțiune (Grecia); Trento pe Bicicletă – Joc de Mobilitate (Italia); 

Campanie de conștientizare privind transportul public în licee (România); “Mai bine îți folosești 

picioarele” (Spania); “Mobilitate Prietenoasă cu Mediul” video (Portugalia); Agenda21 a copiilor 

(Portugalia); Trendy Travel – Închiriere de biciclete pentru grădinițe (Italia); Plimbări gratuite pentru 

participanții la evenimente culturale (Polonia) etc. 

 

    4.5. calitatea vieţii 

   

Calitatea vieţii este un concept care măsoară specificul mediului social dintr-o anumită 

comunitate umană, văzută ca o evaluare generală a vieţii. Dimensiunile vieţii care intră în evaluare sunt: 

bunăstarea emoţională şi psihică, relaţiile interpersoanale, bunăstarea materială, afirmarea personală, 

bunăstarea fizică, independenţa, integrarea socială şi respectarea drepturilor.  

Timpul alocat deplasării înspre/dinspre muncă, şcoală, prieteni, cumpărături sau diferite 

locaţii are un impact asupra calităţii vieţii individului – calitatea proastă a infrastructurii rutiere poate 

contribui la: defectarea mijloacelor de deplasare, accidente de grade diferite de intensitate, întârzieri, 

schimbarea dispoziţiei etc., respectiv accesibilitatea redusă poate determina imobilizarea persoanelor 

cu probleme de mobilitate, restrângerea posibilităţilor de mobilitate la condiţiile pe care le oferă 

contextul, costuri asociate semnificative orientate înspre satisfacerea nevoilor de mobilitate în 

detrimentul altor nevoi. 

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii şi a structurii funcţionale a acestora aduce un aport 

considerabil la dezvoltarea economică şi socială cu implicaţii asupra bunăstării comunităţilor, respectiv a 

membrilor comunităţii (accesul la bunuri, costuri asociate echilibrate pentru bunuri etc.). 

 

  5. viziunea de dezvoltare a mobilităţii urbane 

 

Obiectivul de dezvoltare al Planului de Mobilitate Urbană pentru Municipiul Marghita este 

reprezentat de îmbunătăţirea sistemului de mobilitate existent în vederea creşterii accesibilităţii, 

siguranţei şi eficienţei, aport la dezvoltarea socio-economică durabilă a zonei de influenţă. 

Evaluarea impactului măsurilor propuse asupra contextului geografic de referinţă va fi 

monitorizată şi evaluată în perioada de implementare a acestuia.  

În strânsă corelaţie cu informaţiile furnizate din analizele şi prognozele realizate pornind de 

la acestea şi  indicii de creştere standard pentru populaţie şi vehicule, au fost identificate un set de 

măsuri care au ca scop fluidizarea şi gestionarea traficului utilizând, în cea mai mare măsură, geografia 

stradală existentă. 

Setul de măsuri propus urmăreşte atingerea următoarelor rezultate: 

- îmbunătăţirea calităţii infrastructurii rutiere în vederea asigurării unui confort ridicat al 

mobilităţii şi reducerea costurilor asociate acestuia; 

- îmbunătăţirea sistemului de iluminat stradal 

- elaborarea şi implementarea de programe de educaţie rutieră în vederea creşterii 

nivelului de conştientizare a participanţilor la trafic, în vederea reducerii riscurilor 

asociate producerii de evenimente de trafic; 

- monitorizarea traficului pe arterele principale în vederea identificării modificărilor 

semnificative a volumelor de trafic 
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- crearea de facilităţi pentru  creşterea utilizatorilor de bicicletă, în defavoarea deplasării 

cu autoturismul, cu efecte asupra reducerii costurilor asociate călătoriilor interne 

(financiare şi de timp) 

- realizarea de măsuri menite să asigure organizarea circulaţiei pe arterele importante şi 

în intersecţii 

- îmbunătăţirea sistemului de semnalizare cu impact asupra creşterii vizibilităţii şi 

reducerii riscului asociat apariţiei evenimentelor de trafic 

- crearea de spaţii destinate staţionării călătorilor care navetează sau utilizează 

mijloacele de transport comun privat 

- introducerea sistemului de transport comun prin achiziţionarea de mijloace de 

transport de dimensiuni reduse care nu obstrucţionează circulaţia pe arterele 

principale 

- realizarea de acţiuni menite să sprijine diminuarea riscului de producere a 

evenimentelor rutiere în zone cu risc ridicat (la trecerile de pietoni, în dreptul instituţiilor 

publice) 

- degrevarea oraşului de transportul de tranzit prin realizarea unei centru ocolitoare a 

oraşului. 

 

Planul de intervenţie asupra Municipiului Marghita vizează, în principal, îmbunătăţirea 

mobilităţii de la nivelul oraşului Marghita, monitorizările realizate în localităţile aparţinătoare au identificat 

un nivel de trafic redus modelat de traficul din interiorul oraşului (intervale de trafic intens), investiţiile 

necesare presupun modernizarea infrastructurii, trasarea de treceri de pietoni semnalizate, amenajarea 

spaţiilor destinate transportului în comun şi semnalizarea adecvată (inclusiv pe carosabil).  
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   6. direcţii de acţiune şi proiecte de dezvoltare a mobilităţii urbane 

 

NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.1. Pe străzile din trama stradală majoră din zona centrală perpendiculare pe 

Calea Republicii (DJ191) se propune indicatorul obligatoriu la dreapta 

1.1.1. Strada Garoafei 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.1. Pe străzile din trama stradală majoră din zona centrală perpendiculare pe 

Calea Republicii (DJ191) se propune indicatorul obligatoriu la dreapta 

1.1.2. Drum lateral (lângă restaurant Gabriel) 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.1. Pe străzile din trama stradală majoră din zona centrală perpendiculare pe 

Calea Republicii (DJ191) se propune indicatorul obligatoriu la dreapta 

1.1.3. Strada Independenţei 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.1. Pe străzile din trama stradală majoră din zona centrală perpendiculare pe 

Calea Republicii (DJ191) se propune indicatorul obligatoriu la dreapta 

1.1.4. Strada Crinului 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.1. Pe străzile din trama stradală majoră din zona centrală perpendiculare pe 

Calea Republicii (DJ191) se propune indicatorul obligatoriu la dreapta 

1.1.5. I.L. Caragiale (aleea din strada Nicolae Bălcescu) 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.1. Pe străzile din trama stradală majoră din zona centrală perpendiculare pe 

Calea Republicii (DJ191) se propune indicatorul obligatoriu la dreapta 

1.1.6. Strada Herculane 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.1. Pe străzile din trama stradală majoră din zona centrală perpendiculare pe 

Calea Republicii (DJ191) se propune indicatorul obligatoriu la dreapta 

1.1.7. Drum lateral (stânga lângă Ambulanţă / stânga magazinul Unicarm) 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.2. Pe Calea Republicii se va interzice virajul la stânga 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.3. Interzicerea accesului traficului greu pe Calea Republicii (DJ191) 

 
Fig. Accesul interzis transportului de marfă – cu titlu de prezentare13 

 

 

NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.4. Redirecţionarea traficului greu de pe Calea Republicii pe strada Nicolae 

Bălcescu 

 
Fig. Redirecţionarea transportului de marfă – cu titlu de prezentare14 

 

  

                                                           
13 www.dnctrafic.ro 
14 http://www.i-drpciv.ro/semne-de-circulatie-de-orientare/ 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.5. Reţea de semaforizare cu buton pentru pietoni 

1.5.1. Reţea de semaforizare cu buton în apropiere de sensul giratoriu – I.L. 

Caragiale – Calea Republicii 

 
 

  



93 
 

 

NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.5. Reţea de semaforizare cu buton pentru pietoni 

1.5.2. Reţea de semaforizare cu buton pentru pietoni pe Calea Republicii (zona 

magazinului Unicarm, în dreptul Catedralei Cuvioasa Parascheva) 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.5. Reţea de semaforizare cu buton pentru pietoni 

1.5.3. Reţea de semaforizare cu buton pentru pietoni la Liceul „Horvath Janos” 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.5. Reţea de semaforizare cu buton pentru pietoni 

1.5.4. Mutarea trecerii de pietoni de pe Republicii colt cu poliția cu aproximativ 20 

m spre magazinul Unicarm  
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.5. Reţea de semaforizare cu buton pentru pietoni 

1.5.5. Eliminarea trecerii de pietoni de la catedrală și realizarea unei treceri de 

pietoni la intersecția Republicii cu Herculane, colț cu Garoafei (situată în 

apropierea sensului giratorul) 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.5. Reţea de semaforizare cu buton pentru pietoni 

1.5.6. Eliminarea trecerii de pietoni de la restaurantul Margareta 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.6. Reglarea aprovizionării magazinelor între anumite intervale orare şi zile (cu 

impunerea regulilor posesorilor de magazine) pe Calea Republicii, strada 

Eroilor, strada Avram Iancu, strada Tudor Vladimirescu şi strada Nicolae 

Bălcescu 

 
 

NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.7. Realizarea unei centuri ocolitoare a Municipiului Marghita care să facă 

legătura între DJ 191F – DJ191 (variante propuse): 

17.1. Săcuieni - Oradea – Tăşnad - Valea lui Mihai 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.7. Realizarea unei centuri ocolitoare a Municipiului Marghita care să facă 

legătura între DJ 191F – DJ191 (variante propuse): 

17.2. Valea lui Mihai – Săcuieni - Oradea - Tăşnad 

 
 

NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.7. Realizarea unei centuri ocolitoare a Municipiului Marghita care să facă 

legătura între DJ 191F – DJ191 (variante propuse): 

17.3. Oradea - Tăşnad - Valea lui Mihai - Săcuieni 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.8. Îmbunătăţirea sistemului de iluminat pe artere principale 

 
Fig. Sistem de iluminat public – cu titlu de prezentare15 

 

NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.9. Denivelări pentru limitarea vitezei (platforme de viteză, treceri de pietoni 

înălţate în faţa principalelor instituţii, pavaje/suprafeţe texturate 

 

 
Fig. Denivelare (limitator de viteză) – cu titlu de prezentare16 

 

                                                           
15 led-on.com.vn 
16 adevarul.ro 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.10. Modernizarea infrastructuri rutiere, cu prioritate pe arterele principale 

 
Fig. Modernizare infrastructură  – cu titlu de prezentare17 

 

NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P1. FLUIDIZAREA CIRCULAŢIEI PE ARTERELE MAJORE 

1.11. Amenajarea podului peste pârâul Barcău cu 4 benzi de circulaţie (câte 2 pe 

sens) şi trotuar pe ambele sensuri 

 

                                                           
17 www.nehasoni.com 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P2. Fluidizarea circulaţiei în intersecţii 

2.1. Realizare sens giratoriu la intersecţia dintre strada Eroilor  şi strada Calea 

Republicii (DJ191) pentru a fluidiza traficul rutier aferent străzilor Piaţa 

Eroilor şi Calea Republicii 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P2. Fluidizarea circulaţiei în intersecţii 

2.2. Se propune realizarea unui sens giratoriu la intersecţia străzilor Revoluţiei - 

Eroilor cu amenajarea străzilor mai sus menţionate cu 2 benzi de circulaţie, 1 

bandă pe sens de 3 ml parcări de 2.5 x 6 pe ambele părţi, respectiv trotuare 

pe ambele părţi de 1.5 ml 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P2. Fluidizarea circulaţiei în intersecţii 

2.3. Strada Piața Independenței - în intersecţia Eroilor - Piaţa Independenţei - 

Crinului - Litoralului se va amenaja un sens giratoriu cu modernizarea celor 4 

străzi la 2 benzi de circulaţie, 1 bandă pe sens cu trotuare de 1.5 m, parcări 

laterale de 2.5 x 6m, parte carosabila de 3.5 m pe strada Piaţa 

Independenţei, 3 m pe strada Crinului, strada Eroilor şi strada Litoralului 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P2. Fluidizarea circulaţiei în intersecţii 

2.4. Se propune realizarea unui sens giratoriu la intersecţia străzilor Garoafei cu 

Litoralului 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P2. Fluidizarea circulaţiei în intersecţii 

2.5. Amenajare intersecţie cu bandă pentru autovehiculele care virează la 

dreapta 

2.5.1. Strada Tudor Vladimirescu – Calea Republicii 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P2. Fluidizarea circulaţiei în intersecţii 

2.5. Amenajare intersecţie cu bandă pentru autovehiculele care virează la 

dreapta 

2.5.2. Strada Horea – Calea Republicii 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P2. Fluidizarea circulaţiei în intersecţii 

2.5. Amenajare intersecţie cu bandă pentru autovehiculele care virează la 

dreapta 

2.5.3. Calea Republicii – Strada Crinului 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P2. Fluidizarea circulaţiei în intersecţii 

2.6. Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi sensurilor giratorii 

(marcaje de circulaţie în conformitate cu standardele, inclusiv pe carosabil) 

2.6.1. Sens giratoriu strada I.L. Caragiale – Calea Republicii 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P2. Fluidizarea circulaţiei în intersecţii 

2.6. Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi sensurilor giratorii 

(marcaje de circulaţie în conformitate cu standardele, inclusiv pe carosabil) 

2.6.2. Sensul giratoriu strada Eroilor - Calea Republicii 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P2. Fluidizarea circulaţiei în intersecţii 

2.6. Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi sensurilor giratorii 

(marcaje de circulaţie în conformitate cu standardele, inclusiv pe carosabil) 

2.6.3. Sens giratoriu Crinului – Independenţei 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P2. Fluidizarea circulaţiei în intersecţii 

2.6. Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi sensurilor giratorii 

(marcaje de circulaţie în conformitate cu standardele, inclusiv pe carosabil) 

2.6.4. Sens giratoriu Garoafei -   Litoralului 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P2. Fluidizarea circulaţiei în intersecţii 

2.6. Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi sensurilor giratorii 

(marcaje de circulaţie în conformitate cu standardele, inclusiv pe carosabil) 

2.6.5. Sens giratoriu Eroilor - Revoluţiei 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P2. Fluidizarea circulaţiei în intersecţii 

2.6. Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi sensurilor giratorii 

(marcaje de circulaţie în conformitate cu standardele, inclusiv pe carosabil) 

2.6.6. Strada Independenţei – Calea Republicii 

 
 

  



115 
 

 

NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P2. Fluidizarea circulaţiei în intersecţii 

2.6. Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi sensurilor giratorii 

(marcaje de circulaţie în conformitate cu standardele, inclusiv pe carosabil) 

2.6.7. Strada Herculane - Calea Republicii 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P2. Fluidizarea circulaţiei în intersecţii 

2.6. Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi sensurilor giratorii 

(marcaje de circulaţie în conformitate cu standardele, inclusiv pe carosabil) 

2.6.8. Str. Garoafei - Calea Republicii 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P2. Fluidizarea circulaţiei în intersecţii 

2.6. Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi sensurilor giratorii 

(marcaje de circulaţie în conformitate cu standardele, inclusiv pe carosabil) 

2.6.9. Strada T. Vladimirescu – Calea Republicii 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P2. Fluidizarea circulaţiei în intersecţii 

2.6. Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi sensurilor giratorii 

(marcaje de circulaţie în conformitate cu standardele, inclusiv pe carosabil) 

2.6.10. Strada Horea – Calea Republicii 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P2. Fluidizarea circulaţiei în intersecţii 

2.7. Realizarea de garduri, glisiere, bariere, stâlpişori pentru canalizarea 

traficului de vehicule şi pietoni în zona punctelor periculoase identificate 

(intersecţii, treceri de pietoni), în zona instituţiilor de învăţământ şi locurilor 

de cult 

 
Fig. Gestionarea traficului prin stâlpi  – cu titlu de prezentare18 

 

NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P2. Fluidizarea circulaţiei în intersecţii 

2.8. Îmbunătăţirea sistemului de iluminat în intersecţii 

 
Fig. Sistem de iluminat public – cu titlu de prezentare19 

 

                                                           
18 www.pinterest.com 
19 www.pinterest.com 



120 
 

 

NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE 

DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P3. Organizarea şi gestionarea circulaţiei şi parcărilor 

3.1. Realizare de parcări supraetajete în spatele primăriei (strada 

Nicolae Bălcescu – zona străzii Herculane, Nicolae Bălcescu – 

spate primărie, strada Litoralului – spatele Bisericii Greco-Catolice) 

 
Fig. Parcare supraetajată – cu titlu de prezentare20 

 

NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P3. Organizarea şi gestionarea circulaţiei şi parcărilor 

3.2. Introducerea la intrări/ieşiri şi în centru a panourilor informative cu privire la 

spaţiile de parcare şi semnalizării de orientare generală 

  
Fig. Parcare şi panou indicator obiective turistice – cu titlu de prezentare2122 

  

                                                           
20 www.cugetliber.ro 
21 www.sibiuairport.ro 
22 www.universign.ro 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE 

DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P3. Organizarea şi gestionarea circulaţiei şi parcărilor 

3.3. Realizarea de acţiuni de verificare a parcărilor în zonele nepermise şi 

deblocarea intrărilor 

 
Fig. Parcare negulamentară – cu titlu de prezentare23 

 

NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P3. Organizarea şi gestionarea circulaţiei şi parcărilor 

3.4. Strada I.L. Caragiale pe tronsonul de la podul peste Barcău până la sensul 

giratoriu - intersecţie cu Calea Republicii se va amenaja (de la dreapta spre 

stânga pe sensul de mers spre Republicii): trotuar 1.5 m, pista de biciclişti 

2.00 m, parcări laterale 2.5x6m, două benzi pe sensul spre giraţie x 3.50 m, 

o bandă pe sensul opus de 3.5m, parcări laterale 2.5x6m, trotuar 1.5m 

 

                                                           
23 www.hotnews.ro 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P3. Organizarea şi gestionarea circulaţiei şi parcărilor 

3.5. Strada Nicolae Bălcescu pe tronsonul de la intersecţia cu strada I.L. 

Caragiale până la intersecţia cu Calea Republicii se va amenaja (de la 

dreapta spre stânga pe sensul de mers înspre Calea Republicii): trotuar 1.5 

m, parcări laterale 2.5 x 6 m, sens dus 4 m şi sens întors 4 m, trotuar 1.5 m 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P3. Organizarea şi gestionarea circulaţiei şi parcărilor 

3.6. Calea Republicii - între sensul giratoriu existent și cel propus, se vor 

amenaja: 4 treceri de pietoni semaforizate (cu buton), trotuar 1.5 m (pe o 

parte şi alta a carosabilului), pista biciclete 2 m, parcări laterale 2.5 x 6 m 

(pe o parte şi alta a carosabilului), sens dus 3.5 m şi sens întors 3.5m 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P3. Organizarea şi gestionarea circulaţiei şi parcărilor 

3.7. În fața Primăriei Municipiului Marghita – se propune amenajarea străzii cu 

sens unic, cu trotuar de 2 m partea dreapta, pista biciclete 2m, parte 

carosabila de 4.5 m iar pe partea stângă se vor amenaja parcări la 60 grade 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P3. Organizarea şi gestionarea circulaţiei şi parcărilor 

3.8. Îngustări ale carosabilului, amenajarea parcărilor longitudinale la bordură pe 

strada 1 Decembrie 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P3. Organizarea şi gestionarea circulaţiei şi parcărilor 

3.9. Strada Tudor Vladimirescu se va organiza cu 2 benzi de circulaţie,  1 bandă 

pe sens de 3 ml, parcări pe ambele părţi la bordură – unde se permite, 

respectiv trotuar şi pistă de biciclete pe ambele părţi (sens unic) 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P3. Organizarea şi gestionarea circulaţiei şi parcărilor 

3.10. Strada Liliacului se va organiza cu 2 benzi de circulaţie, 1 bandă pe sens de 

3 ml, parcări de 2.5 x 6 pe ambele părţi, respectiv trotuare pe ambele părţi 

de 1.5 ml 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P3. Organizarea şi gestionarea circulaţiei şi parcărilor 

3.11. Strada Crişan se va organiza cu  2 benzi de circulaţie 1 bandă pe sens de 3 

ml, parcări de 2.5 x 6 pe ambele părţi, respectiv trotuare pe ambele părţi de 

1.5 ml 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P3. Organizarea şi gestionarea circulaţiei şi parcărilor 

3.12. Strada Tractoriştilor se va organiza cu 2 benzi de circulaţie, 1 bandă pe sens 

de 3ml, parcări laterale unde este posibil şi trotuare stânga-dreapta 1.5m 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P3. Organizarea şi gestionarea circulaţiei şi parcărilor 

3.13. Strada Vișeului - se propune soluţia pentru intersecţia Vişeului - Aleea 

Tineretului - Borsecului şi strada Liliacului conform planşei anexate 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P3. Organizarea şi gestionarea circulaţiei şi parcărilor 

3.14. Zona ANL - strada Vişeului va fi amenajată cu sens unic de la intersecţie 

până la strada Pandurilor: trotuar de 1.5m partea dreaptă, parcări laterale 

2.5x6m, parte carosabila 5 m, iar strada Borsecului va deveni stradă cu sens 

unic  - de la intersecţia cu strada Constructorilor spre intersecţia de pe Aleea 

Tineretului - va cuprinde o bandă de circulaţie de 3.5m, respectiv trotuar de 

1.5m 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P3. Organizarea şi gestionarea circulaţiei şi parcărilor 

3.15. Amenajare parcare în intersecţia străzilor Vişeului cu Alee Tineretului 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P4. Gestionarea şi îmbunătăţirea transportului public 

4.1. Amenajarea staţiilor destinate transportului în comun privat existent cu 

refugiu 

4.1.1. Autogara 

 
Fig. Staţie destinată transportului comun – cu titlu de prezentare24 

 

NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P4. Gestionarea şi îmbunătăţirea transportului public 

4.1. Amenajarea staţiilor destinate transportului în comun privat existent cu 

refugiu 

4.1.2. În zona magazinului Unicarm 

 
Fig. Staţie destinată transportului comun – cu titlu de prezentare25 

 

                                                           
24 www.criserb.com 
25 www.proidea.ro 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P4. Gestionarea şi îmbunătăţirea transportului public 

4.1. Amenajarea staţiilor destinate transportului în comun privat existent cu 

refugiu 

4.1.3. Biserica Greco-Catolică 

 
Fig. Staţie destinată transportului comun – cu titlu de prezentare26 

 

NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P4. Gestionarea şi îmbunătăţirea transportului public 

4.1. Amenajarea staţiilor destinate transportului în comun privat existent cu 

refugiu 

4.1.4. În faţa pieţei Agroalimentare 

 
Fig. Staţie destinată transportului comun – cu titlu de prezentare27 

 

                                                           
26 www.novakim.ro 
27 new-idea.ro 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P4. Gestionarea şi îmbunătăţirea transportului public 

4.2. Introducerea transportului în comun public în Municipiul Marghita în regim 

minibus 

 
Fig. Minibus – cu titlu de prezentare28 

 

NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P5. Îmbunătăţirea mobilităţii pietonilor, bicicliştilor şi celor care se 

deplasează cu alte mijloace nemotorizate 

5.1. Semnalizarea adecvată a trecerilor de pietoni (lămpi cu lumină intermitentă, 

semnalizare luminoasă de atenţionare cu flash), altele decât cele prevăzute 

cu semafoare 

 
Fig. Treceri de pietoni semnalizate luminos – cu titlu de prezentare2930 

  

                                                           
28 www.gruzovik.com 
29 baristanet.com 
30 www.buykorea21.com 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P5. Îmbunătăţirea mobilităţii pietonilor, bicicliştilor şi celor care se 

deplasează cu alte mijloace nemotorizate 

5.2. Amenajarea de rasteluri cu copertine 

 
Fig. Rasteluri cu copertine – cu titlu de prezentare31 

 

NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P5. Îmbunătăţirea mobilităţii pietonilor, bicicliştilor şi celor care se 

deplasează cu alte mijloace nemotorizate 

5.3. Realizarea unui sistem de închiriere de biciclete 

 
Fig. Biciclete destinate închiriere – cu titlu de prezentare32 

 

 

                                                           
31 www.rofierar.ro 
32 www.cluj.info 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P5. Îmbunătăţirea mobilităţii pietonilor, bicicliştilor şi celor care se 

deplasează cu alte mijloace nemotorizate 

5.4. Realizare de zone cu nivel ridicat de complexă (carosabil, pistă de biciclete) 

– a se vedea pista de biciclete propusă: râul Barcău – strada I.L. Caragiale – 

Calea Republicii – strada Tudor Vladimirescu 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P5. Îmbunătăţirea mobilităţii pietonilor, bicicliştilor şi celor care se 

deplasează cu alte mijloace nemotorizate 

5.5. Modernizarea funcţională şi estetică a spaţiilor publice (spaţii partajate – în 

conformitate cu modelul „shared-space”) 

 

 
Fig. Shared space– cu titlu de prezentare33 

 

NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P5. Îmbunătăţirea mobilităţii pietonilor, bicicliştilor şi celor care se 

deplasează cu alte mijloace nemotorizate 

5.6. Amenajarea ale trecerilor de pietoni accesibile persoanelor cu deficienţe 

locomotorii sau de auz 

 
Fig. Semnalizări incluzive– cu titlu de prezentare3435 

  

                                                           
33 www.pinterest.com 
34 international.fhwa.dot.gov 
35 www.fhwa.dot.gov 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P5. Îmbunătăţirea mobilităţii pietonilor, bicicliştilor şi celor care se 

deplasează cu alte mijloace nemotorizate 

5.7. Realizarea de programe pentru promovarea de măsuri de mobilitate pe 

distanţe scurte 

 
Fig. Mobilitate pe distanţe scurte– cu titlu de prezentare363738 

 

NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P5. Îmbunătăţirea mobilităţii pietonilor, bicicliştilor şi celor care se 

deplasează cu alte mijloace nemotorizate 

5.8. Realizarea unui program educativ pentru preşcolari, în grădiniţe, cu privire 

la modalităţile de transport şi la comportamentul în trafic 

  
Fig. Educaţie rutieră– cu titlu de prezentare3940 

  

                                                           
36 www.desteptarea.ro 
37 www.business24.ro590 × 331 
38 www.startupcafe.ro 
39 weradio.ro 
40 alba24.ro 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P5. Îmbunătăţirea mobilităţii pietonilor, bicicliştilor şi celor care se 

deplasează cu alte mijloace nemotorizate 

5.9. Realizarea de programe de prevenţie destinate tuturor categoriilor de 

participanţi la trafic 

 

 
Fig. Programe de creştere a vizibilităţii participanţilor la trafic– cu titlu de prezentare41 

 

NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P5. Îmbunătăţirea mobilităţii pietonilor, bicicliştilor şi celor care se 

deplasează cu alte mijloace nemotorizate 

5.10. Modernizarea trotuarelor 

 

 
Fig. Trotuar– cu titlu de prezentare42 

                                                           
41 www.blackhelmets.ro 
42 provocationutah.wordpress.com 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE 

DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P6. Creşterea nivelului de informare 

6.1. Realizare de panouri informative, la intrări/ieşiri şi în zona centrală, 

cu privire la reţeaua stradală majoră, obiectivele turistice de interes 

turistic, unităţile de cazare şi alimentaţie publică 

 
Fig. Semnalizare intrare/ieşire localitate 

  



143 
 

 

NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE 

DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P7. Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de la nivelul localităţile 

aparţinătoare 

7.1. Modernizarea infrastructurii, îmbunătăţirea sistemului de iluminat 

public, semnalizarea şi marcarea corespunzătoare a trecerilor de 

pietoni de la nivelul localităţii Cheţ 

 

 
Fig. Străzi nemodernizate 
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NR. PRIORITATE DIRECŢII DE ACŢIUNE/ PROIECTE DE DEZVOLTARE/INTERVENŢII 

P7. Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de la nivelul localităţile 

aparţinătoare 

7.2. Modernizarea infrastructurii, îmbunătăţirea sistemului de iluminat 

public, semnalizarea şi marcarea corespunzătoare a trecerilor de 

pietoni de la nivelul localităţii Ghenetea 

 

 
Fig. Străzi nemodernizate 



 
 

Direcţii de acţiune şi proiecte pentru infrastructura de transport 

NR. 

CRT. 
PRIORITATE 

/ PROIECT 
DENUMIRE PROIECT 
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20
26

-2
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0 

TOTAL ESTIMAT 

( EURO) 
SURSĂ POSIBILĂ DE FINANŢARE 

1.  P1/1.1/1.1.1. 

Pe străzile din trama stradală majoră din zona 

centrală perpendiculare pe Calea Republicii 

(DJ191) se propune indicatorul obligatoriu la 

dreapta_ Strada Garoafei 

   

100 

Buget local  

 

Programul Operaţional 

Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 

către o economie cu emisii scăzute 

de carbon) 

2.  P1/1.1/1.1.2. 

Pe străzile din trama stradală majoră din zona 

centrală perpendiculare pe Calea Republicii 

(DJ191) se propune indicatorul obligatoriu la 

dreapta_ Drum lateral (lângă restaurant Gabriel) 

   

100 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

3.  P1/1.1/1.1.3. 

Pe străzile din trama stradală majoră din zona 

centrală perpendiculare pe Calea Republicii 

(DJ191) se propune indicatorul obligatoriu la 

dreapta_ Strada Independenţei 

   

100 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

4.  P1/1.1/1.1.4. 

Pe străzile din trama stradală majoră din zona 

centrală perpendiculare pe Calea Republicii 

(DJ191) se propune indicatorul obligatoriu la 

dreapta_ Strada Crinului 

   

100 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
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către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

5.  P1/1.1/1.1.5. 

Pe străzile din trama stradală majoră din zona 

centrală perpendiculare pe Calea Republicii 

(DJ191) se propune indicatorul obligatoriu la 

dreapta_  I.L. Caragiale (aleea din strada Nicolae 

Bălcescu) 

   

100 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

6.  P1/1.1/1.1.6. 

Pe străzile din trama stradală majoră din zona 

centrală perpendiculare pe Calea Republicii 

(DJ191) se propune indicatorul obligatoriu la 

dreapta_  Strada Herculane 

   

100 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

7.  P1/1.1/1.1.7. 

Pe străzile din trama stradală majoră din zona 

centrală perpendiculare pe Calea Republicii 

(DJ191) se propune indicatorul obligatoriu la 

dreapta_  Drum lateral (stânga lângă Ambulanţă / 

stânga magazinul Unicarm) 

   

100 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

8.  P1/1.2. 

Pe Calea Republicii se va interzice virajul la stânga    

100 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

9.  P1/1.3. 

Interzicerea accesului traficului greu pe Calea 

Republicii (DJ191) 

   

100 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
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către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

10.  P1/1.4. 

Redirecţionarea traficului greu de pe Calea 

Republicii pe strada Nicolae Bălcescu 

   

200 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

11.  P1/1.5./1.5.1. 

Reţea de semaforizare cu buton în apropiere de 

sensul giratoriu – I.L. Caragiale – Calea Republicii 

   

20.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

12.  P1/1.5./1.5.2. 

Reţea de semaforizare cu buton pentru pietoni pe 

Calea Republicii (zona magazinului Unicarm, în 

dreptul Catedralei Cuvioasa Parascheva) 

   

20.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

13.  P1/1.5./1.5.3. 

Reţea de semaforizare cu buton pentru pietoni la 

Liceul „Horvath Janos” 

   

20.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

14.  P1/1.5./1.5.4. 

Mutarea trecerii de pietoni de pe Republicii colt cu 

poliția cu aproximativ 20 m spre magazinul 

Unicarm  

   

200 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
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către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

15.  P1/1.5./1.5.5. 

Eliminarea trecerii de pietoni de la catedrală și 

realizarea unei treceri de pietoni la intersecția 

Republicii cu Herculane, colț cu Garoafei (situată 

în apropierea sensului giratorul) 

   

1.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

16.  P1/1.5./1.5.6. 

Eliminarea trecerii de pietoni de la restaurantul 

Margareta 

   

500 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

17.  P1/1.6. 

Reglarea aprovizionării magazinelor între anumite 

intervale orare şi zile (cu impunerea regulilor 

posesorilor de magazine) pe Calea Republicii, 

strada Eroilor, strada Avram Iancu, strada Tudor 

Vladimirescu şi strada Nicolae Bălcescu 

   

1.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

18.  P1/1.7./17.1. 

Realizarea unei centuri ocolitoare a Municipiului 

Marghita care să facă legătura între DJ 191F – 

DJ191 (variante propuse)_ Săcuieni - Oradea – 

Tăşnad - Valea lui Mihai 

   

7.500.000 

(varianta 1) 
Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 
 
Ministerul Transporturilor 

19.  P1/1.7./17.2. 

Realizarea unei centuri ocolitoare a Municipiului 

Marghita care să facă legătura între DJ 191F – 

DJ191 (variante propuse)_ Valea lui Mihai – 

Săcuieni - Oradea - Tăşnad 

7.000.000 

(varianta 2) 

20.  P1/1.7./17.3. Realizarea unei centuri ocolitoare a Municipiului 7.500.000 
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Marghita care să facă legătura între DJ 191F – 

DJ191 (variante propuse)_  Oradea - Tăşnad - 

Valea lui Mihai - Săcuieni 

(varianta 3) 

21.  P1/1.8. 

Îmbunătăţirea sistemului de iluminat pe arterele 

principale 

   

500.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

22.  P1/1.9. 

Denivelări pentru limitarea vitezei (platforme de 

viteză, treceri de pietoni înălţate în faţa 

principalelor instituţii, pavaje/suprafeţe texturate 

   

10.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

23.  P1/1.10. 

Modernizarea infrastructuri rutiere, cu prioritate pe 

arterele principale 

   

1.500.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

24.  P1/1.11. 

Amenajarea podului peste pârâul Barcău cu 4 

benzi de circulaţie (câte 2 pe sens) şi trotuar pe 

ambele sensuri 

   

300.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

25.  P2/2.1. 

Realizare sens giratoriu la intersecţia dintre strada 

Eroilor  şi strada Calea Republicii (DJ191) pentru a 

   
50.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
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fluidiza traficul rutier aferent străzilor Piaţa Eroilor 

şi Calea Republicii 

Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

26.  P2/2.2. 

Se propune realizarea unui sens giratoriu la 

intersecţia străzilor Revoluţiei - Eroilor cu 

amenajarea străzilor mai sus menţionate cu 2 

benzi de circulaţie, 1 bandă pe sens de 3 ml 

parcări de 2.5x6 pe ambele părţi, respectiv trotuare 

pe ambele părţi de 1.5 ml 

   

70.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

27.  P2/2.3. 

Strada Piața Independenței - în intersecţia Eroilor - 

Piaţa Independenţei - Crinului - Litoralului se va 

amenaja un sens giratoriu cu modernizarea celor 4 

străzi la 2 benzi de circulaţie, 1 bandă pe sens cu 

trotuare de 1.5 m, parcări laterale de 2.5x6m, parte 

carosabila de 3.5 m pe strada Piaţa Independenţei, 

3 m pe strada Crinului, strada Eroilor şi strada 

Litoralului 

   

200.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

28.  P2/2.4. 

Se propune realizarea unui sens giratoriu la 

intersecţia străzilor Garoafei cu Litoralului 

   

50.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

29.  P2/2.5./2.5.1. 

Amenajare intersecţie cu bandă pentru 

autovehiculele care virează la dreapta_ Strada 

Tudor Vladimirescu – Calea Republicii 

   

30.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 
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30.  P2/2.5./2.5.2. 

Amenajare intersecţie cu bandă pentru 

autovehiculele care virează la dreapta_ Strada 

Horea – Calea Republicii 

   

5.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

31.  P2/2.5./2.5.3. 

Amenajare intersecţie cu bandă pentru 

autovehiculele care virează la dreapta_ Calea 

Republicii – Strada Crinului 

   

5.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

32.  P2/2.6./2.6.1. 

Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de circulaţie în 

conformitate cu standardele, inclusiv pe 

carosabil)_  Sens giratoriu strada I.L. Caragiale – 

Calea Republicii 

   

1.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

33.  P2/2.6./2.6.2. 

Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de circulaţie în 

conformitate cu standardele, inclusiv pe 

carosabil)_  Sensul giratoriu strada Eroilor - Calea 

Republicii 

   

1.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

34.  P2/2.6./2.6.3. 

Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de circulaţie în 

conformitate cu standardele, inclusiv pe 

carosabil)_ Sens giratoriu Crinului – Independenţei 

   

1.500 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 
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35.  P2/2.6./2.6.4. 

Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de circulaţie în 

conformitate cu standardele, inclusiv pe 

carosabil)_  Sens giratoriu Garoafei -   Litoralului 

   

2.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

36.  P2/2.6./2.6.5. 

Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de circulaţie în 

conformitate cu standardele, inclusiv pe 

carosabil)_  Sens giratoriu Eroilor - Revoluţiei 

   

1.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

37.  P2/2.6./2.6.6. 

Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de circulaţie în 

conformitate cu standardele, inclusiv pe 

carosabil)_ Strada Independenţei – Calea 

Republicii 

   

1.500 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

38.  P2/2.6./2.6.7. 

Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de circulaţie în 

conformitate cu standardele, inclusiv pe 

carosabil)_  Strada Herculane - Calea Republicii 

   

2.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

39.  P2/2.6./2.6.8. 

Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de circulaţie în 

conformitate cu standardele, inclusiv pe 

carosabil)_  Str. Garoafei - Calea Republicii 

   

2.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 
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40.  P2/2.6./2.6.9. 

Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de circulaţie în 

conformitate cu standardele, inclusiv pe 

carosabil)_ Strada T.Vladimirescu – Calea 

Republicii 

   

2.500 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

41.  
P2/2.6./2.6.10

. 

Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de circulaţie în 

conformitate cu standardele, inclusiv pe 

carosabil)_  Strada Horea – Calea Republicii 

   

1.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

42.  P2/2.7. 

Realizarea de garduri, glisiere, bariere, stâlpişori 

pentru canalizarea traficului de vehicule şi pietoni 

în zona punctelor periculoase identificate 

(intersecţii, treceri de pietoni), în zona instituţiilor 

de învăţământ şi locurilor de cult 

   

20.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

43.  P2/2.8. 

Îmbunătăţirea sistemului de iluminat în intersecţii    

1.000.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

44.  P3/3.1. 

Realizare de parcări supraetajete în spatele 

primăriei (strada N. Bălcescu – zona străzii 

Herculane, N. Bălcescu – spate primărie, strada 

Litoralului–spatele Bisericii Greco-Catolice) 

   

3.000.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 
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45.  P3/3.2. 

Introducerea la intrări/ieşiri şi în centru a panourilor 

informative cu privire la spaţiile de parcare şi 

semnalizării de orientare generală 

   

1.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

46.  P3/3.3. 

Realizarea de acţiuni de verificare a parcărilor în 

zonele nepermise şi deblocarea intrărilor 

   

1.000/luna 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

47.  P3/3.4. 

Strada I.L. Caragiale pe tronsonul de la podul 

peste Barcău până la sensul giratoriu - intersecţie 

cu C.Republicii se va amenaja (de la dreapta spre 

stânga pe sensul de mers spre Republicii): trotuar 

1.5 m, pista de biciclişti 2.00m, parcări laterale 

2.5x6m, două benzi pe sensul spre giraţiex3.50 m, 

o bandă pe sensul opus de 3.5m, parcări laterale 

2.5x6m, trotuar 1.5m 

   

400.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

48.  P3/3.5. 

Strada Nicolae Bălcescu pe tronsonul de la 

intersecţia cu strada I.L. Caragiale până la 

intersecţia cu Calea Republicii se va amenaja (de 

la dreapta spre stânga pe sensul de mers înspre 

Calea Republicii): trotuar 1.5 m, parcări laterale 2.5 

x 6 m, sens dus 4 m şi sens întors 4 m, trotuar 1.5 

m 

   

600.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

49.  P3/3.6. 
Calea Republicii - între sensul giratoriu existent și 

cel propus, se vor amenaja: 4 treceri de pietoni 

   
100.000 

Buget local 
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semaforizate (cu buton), trotuar 1.5 m (pe o parte 

şi alta a carosabilului), pista biciclete 2 m, parcări 

laterale 2.5 x 6 m (pe o parte şi alta a 

carosabilului), sens dus 3.5 m şi sens întors 3.5m 

Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

50.  P3/3.7. 

În fața Primăriei Municipiului Marghita – se 

propune amenajarea străzii cu sens unic, cu 

trotuar de 2 m partea dreapta, pista biciclete 2m, 

parte carosabila de 4.5 m iar pe partea stângă se 

vor amenaja parcări la 60 grade 

   

80.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

51.  P3/3.8. 

Îngustări ale carosabilului, amenajarea parcărilor 

longitudinale la bordură pe strada 1 Decembrie 

   

80.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

52.  P3/3.9. 

Strada Tudor Vladimirescu se va organiza cu 2 

benzi de circulaţie,  1 bandă pe sens de 3 ml, 

parcări pe ambele părţi la bordură – unde se 

permite, respectiv trotuar şi pistă de biciclete pe 

ambele părţi (sens unic) 

   

400.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

53.  P3/3.10. 

Strada Liliacului se va organiza cu 2 benzi de 

circulaţie, 1 bandă pe sens de 3 ml, parcări de 2.5 

x 6 pe ambele părţi, respectiv trotuare pe ambele 

părţi de 1.5 ml 

   

150.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

54.  P3/3.11. 
Strada Crişan se va organiza cu  2 benzi de    

150.000 
Buget local 
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circulaţie 1 bandă pe sens de 3 ml, parcări de 2.5 x 

6 pe ambele părţi, respectiv trotuare pe ambele 

părţi de 1.5 ml 

Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

55.  P3/3.12. 

Strada Tractoriştilor se va organiza cu 2 benzi de 

circulaţie, 1 bandă pe sens de 3ml, parcări laterale 

unde este posibil şi trotuare stânga-dreapta 1.5m 

   

150.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

56.  P3/3.13. 

Strada Vișeului - se propune soluţia pentru 

intersecţia Vişeului - Aleea Tineretului - Borsecului 

şi strada Liliacului conform planşei anexate 

   

150.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

57.  P3/3.14. 

Zona ANL - strada Vişeului va fi amenajată cu 

sens unic de la intersecţie până la strada 

Pandurilor: trotuar de 1.5m partea dreaptă, parcări 

laterale 2.5x6m, parte carosabila 5 m, iar strada 

Borsecului va deveni stradă cu sens unic  - de la 

intersecţia cu strada Constructorilor spre 

intersecţia de pe Aleea Tineretului - va cuprinde o 

bandă de circulaţie de 3.5m, respectiv trotuar de 

1.5m 

   

100.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

58.  P3/3.15. 

Amenajare parcare în intersecţia străzilor Vişeului 

cu Alee Tineretului 

   

20.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
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către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

59.  P4/4.1./4.1.1. 

Amenajarea staţiilor destinate transportului în 

comun privat existent cu refugiu_  Autogara 

   

120.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

60.  P4/4.1./4.1.2. 

Amenajarea staţiilor destinate transportului în 

comun privat existent cu refugiu_ În zona 

magazinului Unicarm 

   

20.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

61.  P4/4.1./4.1.3. 

Amenajarea staţiilor destinate transportului în 

comun privat existent cu refugiu_  Biserica Greco-

Catolică 

   

50.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

62.  P4/4.1./4.1.4. 

Amenajarea staţiilor destinate transportului în 

comun privat existent cu refugiu_ În faţa pieţei 

Agroalimentare 

   

50.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

63.  P4/4.2. 

Introducerea transportului în comun public în 

Municipiul Marghita în regim minibus 

   

200.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
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către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

64.  P5/5.1. 

Semnalizarea adecvată a trecerilor de pietoni 

(lămpi cu lumină intermitentă, semnalizare 

luminoasă de atenţionare cu flash), altele decât 

cele prevăzute cu semafoare 

   

50.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

65.  P5/5.2. 

Amenajarea de rasteluri cu copertine    

20.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

66.  P5/5.3. 

Realizarea unui sistem de închiriere de biciclete    

10.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

67.  P5/5.4. 

Realizare de zone cu nivel ridicat de complexă 

(carosabil, pistă de biciclete) – a se vedea pista de 

biciclete propusă: râul Barcău – strada I.L. 

Caragiale – Calea Republicii – strada Tudor 

Vladimirescu 

   

150.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

68.  P5/5.5. 

Modernizarea funcţională şi estetică a spaţiilor 

publice (spaţii partajate – în conformitate cu 

modelul „shared-space”) 

   

50.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
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către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

69.  P5/5.6. 

Amenajarea ale trecerilor de pietoni accesibile 

persoanelor cu deficienţe locomotorii sau de auz 

   

50.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

70.  P5/5.7. 

Realizarea de programe pentru promovarea de 

măsuri de mobilitate pe distanţe scurte 

   

20.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

71.  P5/5.8. 

Realizarea unui program educativ pentru 

preşcolari, în grădiniţe, cu privire la modalităţile de 

transport şi la comportamentul în trafic 

   

10.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

72.  P5/5.9. 

Realizarea de programe de prevenţie destinate 

tuturor categoriilor de participanţi la trafic 

   

10.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

73.  P5/5.10. 

Modernizarea trotuarelor    

50.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
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către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

74.  P6/6.1. 

Realizare de panouri informative, la intrări/ieşiri şi 

în zona centrală, cu privire la reţeaua stradală 

majoră, obiectivele turistice de interes turistic, 

unităţile de cazare şi alimentaţie publică 

   

2.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

75.  P7/7.1. 

Modernizarea infrastructurii, îmbunătăţirea 

sistemului de iluminat public, semnalizarea şi 

marcarea  corespunzătoare a trecerilor de pietoni 

de la nivelul localităţii Cheţ 

   

1.500.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 

76.  P7/7.2. 

Modernizarea infrastructurii, îmbunătăţirea 

sistemului de iluminat public, semnalizarea şi 

marcarea  corespunzătoare a trecerilor de pietoni 

de la nivelul localităţii Ghenetea 

   

1.500.000 

Buget local 
 
Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020 (Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon) 
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 7. evaluarea impactului mobilităţii pentru cele 3 nivele teritoriale 

 

    7.1. eficienţă economică 

 

Dezvoltarea comunităţilor urmăreşte principiile dezvoltării durabile, trasate la Salzburg în 

1994, care defineşte principiile principale ale acesteia: umanismul şi calitatea ridicată a vieţii; 

prezervarea diversităţii culturale şi regionale; distribuţia echitabilă a bogăţiei şi resurselor; supravieţuirea 

umană; prezervarea deteriorării ireversibile sau exploatării resurselor naturale; stabilizarea în interiorul 

capacităţii purtătoare a ecosistemelor şi prezervarea biodiversităţii.  

Ulterior, în anul 2006, la Lisabona, strategia de dezvoltarea durabilă a Uniunii Europene 

urmăreşte crearea unei Europe mai prosperă, mai curată şi mai corectă; cele 3 dimensiunile conceptului 

dezvoltării durabile sunt: dimensiunea ecologică (consum, producţie durabilă, conservare, 

managementul resurselor naturale, schimbările climatice şi energie curată), dimensiunea economică 

(dezvoltarea socio-economică şi transportul durabil) şi dezvoltarea socială (incluziune socială, 

schimbările demografice şi sănătatea publică). 

Necesitatea realizării de investiţii la nivelul infrastructurii de transport se justifică în vederea 

sprijinirii proiectelor de dezvoltare locală menţionate în Strategia de dezvoltară locală a Municipiului 

Marghita, judeţul Bihor, 2014-2020, în special cele care vizează infrastructura rutieră şi dezvoltarea 

economică (exemple măsuri: modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere şi pietonale din 

Municipiul Marghita; modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere şi pietonale din satele Cheţ şi 

Ghenetea; dezvoltarea infrastructurii de transport velo; regândirea sistematizării rutiere şi reorganizarea 

parcajelor existente; dezvoltarea unui centru de afaceri şi sprijin pentru antreprenori; extinderea şi 

modernizarea pieţei agroalimentare; dezvoltarea unui parc industrial; elaborarea unui pachet de 

informaţii despre zonă în vederea informării investitorilor; dezvoltarea unui parc agroalimentar; 

extinderea ştrandului municipal şi înfiinţarea unei zone de agrement). 

Competitivitatea, bunăstarea şi creşterea economică sunt condiţionate de o infrastructură 

rutieră eficientă, la nivelul economiilor s-a  constat că investiţiile în infrastructură au un impact pozitiv 

asupra produsului intern brut (Spaţiul unic european al transporturilor – Către un sistem de transport 

competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor, Comisia Europeană), mai ales faptul că 

„infrastructura dă măsura mobilităţii”, eforturile trebuie să fie orientate înspre „îmbunătăţirea reţelei 

existente şi în capacitatea acestea de conecta toate regiunile Europei” (idem).  

În concordanţă cu informaţiile menţionate anterior, impactul transportului durabil asupra 

dimensiunii economice – transportul durabil, la nivel european, este reprezentat de transportul care nu 

are implicaţii negative asupra sănătăţii oamenilor şi ecosistemelor, dar care, răspunde creşterea 

mobilităţii cu accent pe reducerea resurselor neregenerabile şi utilizarea resurselor regenerabile. 

 

 

    7.2. impactul asupra mediului 

 

Obiectivele europene cu privire la impactul activităţilor socio-economice asupra mediului 

vizează reducerea nivelului de CO2, NOx, COV cu 55-99%, reducerea zgomotului la 55-65 decibeli în 

timpul zilei şi 45 decibeli noaptea şi în interioare, inclusiv reducerea suprafeţei terenului pentru 
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transport. Cea mai mare cantitate de gaze poluante provin de la autovehicule, cu efecte negative 

asupra sănătăţii omului (creşterea mobilităţii şi morbidităţii; alergii, efecte carcinogene, boli respiratorii 

acute, boli cronice, anemii etc.) şi biodiversităţii, care pot determina modificări la nivelul sistemului 

înconjurător.  

Planificarea strategică a transportului urban vizează transportul urban de calitate, a 

mersului pe jos şi pe bicicletă în condiţii de siguranţă. Planificarea strategică a transportului implică  

aspecte care ţin de siguranţă, securitate, accesul la bunuri, servicii, poluarea aerului, poluarea fonică, 

emisiile de gaze cu efect de seră, consumul de energie, menită să asigure transportul de persoane şi 

marfă, în concordanţă cu particularităţile teritoriale, cu necesităţile şi în acord cu membrii comunităţii de 

referinţă.  

Dezvoltarea în domeniul transporturilor este necesar să fie orientat spre dezvoltarea 

transportului urban de masă, încurajarea formelor de transport care reduc emisiile şi efectele 

nefavorabile asupra mediului şi protejarea mediilor urbane de impactul negativ asupra mediului. 

Necesitatea realizării de investiţii la nivelul infrastructurii de transport se justifică în vederea 

sprijinirii proiectelor de dezvoltare locală menţionate în Strategia de dezvoltară locală a Municipiului 

Marghita, judeţul Bihor, 2014-2020, implementarea planului de mobilitate implică realizarea de acţiuni 

complementare de protejare a mediului înconjurător propuse în strategia de dezvoltare locală (exemple 

de măsuri: extindere şi reabilitare reţea de spaţii verzi şi de socializarea din cartiere; studiu privind 

valorificarea potenţialului geo-termal pentru creşterea calităţii vieţii rezidenţilor municipiului; instalarea 

staţiei automate de măsurare a calităţii aerului în Municipiul Marghita; diseminarea informaţiilor cu 

privire la calitatea mediului în sistem informatic integrat; modernizarea şi reabilitarea infrastructurii 

rutiere şi pietonale din municipiu; modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere şi pietonale din 

localităţile aparţinătoare; dezvoltarea infrastructurii velo; modernizarea şi extinderea sistemului public de 

iluminat şi reabilitarea instalaţiilor electrice, inclusiv în satele aparţinătoare; studiu tehnic privind 

evaluarea resurselor alternative de producere şi distribuţie a energiei electrice). 

Impactului transportului auto asupra calitatea mediului înconjurător sunt determinate de 

calitatea combustibilului; inter-modalitatea redusă; calitatea infrastructurii rutier; asigurarea staţionării; 

calitatea tehnică a echipamentelor de transport. Transportul rutier generează niveluri superioare de 

poluare atmosferică, comparativ cu transportul feroviar, mai multe evenimente rutiere, însă prezintă 

avantaje referitoare la viteza de deplasare, flexibilitatea şi fiabilitatea, rămânând principala modalitate de 

transport marfă pe distanţe scurte şi medii (Spaţiul unic european al transporturilor – Către un sistem de 

transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor, Comisia Europeană). 

Investiţiile asupra infrastructurii de transport şi măsuri care determină îmbunătăţirea 

mobilităţii conduc la îmbunătăţirea calităţii vieţii, starea de sănătate sau creşterea nivelului de ocupare, 

însă, în acelaşi timp, poate avea consecinţe negative asupra mediului înconjurător – proiectele de 

investiţii realizate se aşteaptă să reducă nivelul de zgomot cu minim 10%, respectiv impactul asupra 

mediului cu minim 3%43 (monoxid de carbon).  

 

    7.3. accesibilitate 

 

Accesibilitatea reprezintă uşurinţa cu care persoanele sau bunurilor se deplasează dintr-un 

punct în altul, utilizând infrastructura de transport existentă, care satisfac nevoile de referinţă ale 
                                                           
43 În conformitate cu măsurătorile medii şi rapoartele lunare/anuale privind starea mediului din judeţul Bihor realizate de către 
Agenția Națională pentru Protecția Mediului (sursa: http://apmbh.anpm.ro/) 
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acţiunii. Accesibilitatea implică variabile care fac referire la lungimea traseului, durata asociată a 

parcurgerii lui, cheltuielile financiare şi materiale necesare, siguranţa bunurilor şi participanţilor la trafic.    

Accesibilitatea vizată prin intermediul implementării proiectelor propuse implică atât 

accesibilitatea la infrastructura rutieră a vehiculelor, mărfii şi pietonilor, cât şi a bicicliştilor, persoanelor 

care utilizează alte mijloace de deplasare şi a persoanelor cu mobilitate redusă astfel: 

1. accesibilitatea vehiculelor, mărfii şi pietonilor  - implementarea proiectelor propuse 

contribuie la îmbunătăţirea calităţii infrastructurii şi gestionarea problemelor identificate în 

trafic, având implicaţii asupra calităţii călătoriei şi participanţilor la trafic la rutele de 

legătură; 

2. accesibilitatea bicicliştilor, persoanelor care utilizează alte mijloace de deplasare şi a 

persoanelor cu mobilitate redusă - caracteristicile infrastructurii existente prezintă un nivel 

redus de accesibilitate pentru deplasarea pe distanţe medii şi lungi, în interiorul oraşului, 

pentru persoanele care utilizează bicicletă, trotinetă, role sau persoane cu mobilitate 

redusă: accesibilităţi între carosabil şi trotuar, respectiv treceri de pietoni sonorizate. 

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii rutiere permite persoanelor cu mobilitate redusă să se 

deplaseze în condiţii de siguranţă: reducerea riscului de accidentare, reducerea efortului 

asociat deplasării cu implicaţii asupra creşterii capacităţii deplasării pe distanţe lungi, 

creşterea confortului călătoriei (cu implicaţii asupra satisfacţiei generale ale individului şi 

îmbunătăţirea condiţiilor vieţii), aport la participarea persoanelor cu mobilitate redusă la 

viaţa socială (cu impact asupra calităţii vieţii individului), reducerii excluziunii sociale etc. 

Realizarea unei infrastructuri pentru utilizarea bicicletei are un impact pozitiv atât asupra 

persoanelor care se deplasează în prezent cu bicicleta, cât şi asupra persoanelor care 

prezintă disponibilitate pentru acest tip de deplasare sau persoanele care în acest moment 

nu deţin suficiente resurse pentru utilizarea altor mijloace de deplasare, deplasându-se pe 

jos pe distanţe semnificative.  

Îmbunătăţirea calităţii spaţiilor destinate circulaţiei pietonilor facilitează deplasarea  

acestora utilizând alte mijloace de deplasare către/dinspre activităţile relevante ale zilei 

(muncă/şcoală) sau pentru petrecerea timpului liber utilizând trotinete, role, patine etc.   

Aprecierea accesibilităţii se poate realiza şi prin densitatea drumurilor – contribuie la 

reducerea timpului de deplasare şi a costurilor spre destinaţia vizată, o densitate ridicată a drumurilor 

asigură o mai bună conexiune la nivel local, inclusiv aduce un aport considerabil conexiunilor regionale. 

Accesibilitatea este condiţionată de către particularităţile reţelei rutiere/feroviare/aeriene şi 

de particularităţile mijloacelor de transport utilizate, însă calitatea infrastructurii are rolul determinant. În 

vederea îmbunătăţirii accesibilităţii la nivelul oraşului Marghita s-a propus transportul public comun în 

regim de minibus care să aducă un aport considerabil facilitării accesului persoanelor la parcurgerea 

unor distanţe relevante, în interiorul oraşului, într-un timp scurt, cu impact minim pentru traficul de 

vehicule de la nivelul oraşului. Transportul comun asigură mobilitatea persoanelor spre locul de muncă, 

instituţiile de învăţământ şi spaţiile destinate petrecerii timpului liber, inclusiv turism; transportul comun 

are o abordare incluzivă a mobilităţii deoarece se adresează inclusiv persoanelor care nu pot conduce 

vehicule sau persoanelor din categorii defavorizate.  
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7.4. siguranţă 

 

Una din cele mai importante dimensiuni ale transporturilor este siguranţa, fiind implicate 

condiţiile atmosferice, specifice şi probabilitatea producerii evenimentelor. Lipsa siguranţei în trafic se 

măsoară în numărul de decese şi leziuni, distrugerea bunurilor – mărfuri, vehicule şi infrastructuri etc. 

La nivel european, numărul persoanelor decedate în accidente rutiere a scăzut, scăderea 

înregistrată în România se situează pe ultimul loc, ţinta europeană vizează reducerea cu 50% a 

numărului de răniţi şi victime provenite din accidente rutiere la nivelul Uniunii Europene, respectiv 

creşterea gradului de utilizare a căştilor de protecţie de către pasagerii autovehiculelor moto până la 

71% (Strategia Naţională pentru Siguranţă Rutieră 2013-2020). 

Cele mai multe accidente rutiere din mediul urban sunt determinate de către traversarea 

neregulamentară a pietonilor şi neacordarea de prioritate a pietonilor, urmate de viteză, neacordarea de 

prioritate vehicule şi conducerea imprudentă – măsurile identificate care contribuie la siguranţa în trafic  

vizează semnalizarea  adecvată a trecerilor de pietoni şi proiectarea acestora astfel încât să preia cât 

mai mulţi pietoni, facilitând în acelaşi timp accesul multidirecţional – urmărind respectarea dreptului la 

viaţă, libera circulaţie şi dreptul la securitate, drepturi fundamentale ale omului (idem).  

Reducerea riscului de producere a evenimentelor rutiere este vizat şi prin reducerea 

stresului de trafic determinat de aglomerare sau un comportament de trafic necorespunzător care este 

vizat prin intermediul proiectelor propuse  - manifestarea unui comportament preventiv şi integrator din 

partea tuturor participanţilor la trafic creşte premisele pentru reducerea evenimentelor din trafic, 

încurajarea comportamentelor pozitive, a participării şi satisfacţiei faţă de călătorie, indiferent de 

mijloacele de deplasare utilizate. 

  

 

    7.5. calitatea vieţii 

 

Creşterea traficului rutier are efecte asupra calităţii vieţii urbane prin prezenţa accidentelor 

rutiere, poluarea aerului (determină încălzirea globală cu efect negativ asupra sănătăţii), afectarea  

biodiversităţii (emisii, zgomot), scăderea eficienţei economice (aglomerări, poluare, accidente), consum 

de energie (+4% energie consumată pe an), echitate (1/3 din cetăţeni nu au acces la maşină), pierderi 

ale activităţilor economice (concentrarea afacerilor comerciale în anumite zone), pierderi ale spaţiului 

urban (dezvoltarea infrastructurii consumă din terenurile disponibile), zgomot şi vibraţii (afectează 

sănătatea şi mediul), afectarea imaginii oraşului (foarte multe vehicule parcate sau în mişcare)44. 

Planificarea strategică a avut în vedere identificarea măsurilor/proiectelor de investiţii care 

afectează cel mai puţin mediul înconjurător, însă contribuind în acelaşi timp la îmbunătăţirea mobilităţii 

la  nivelul oraşului, mai ales prin modernizarea infrastructurii pentru a permite deplasarea cu bicicleta 

sau alte mijloace de deplasare, respectiv mersul pe jos în condiţii de accesibilitate şi siguranţă. 

Îmbunătăţirea mobilităţii la nivelul ariei geografice de referinţă creează premisele pentru 

dezvoltarea economică: dezvoltarea afacerilor şi atragerea de investitori contribuie la crearea de locuri 

de muncă şi asigură durabilitatea locurilor de muncă existente conducând la reducerea riscului 

neocupării în muncă şi limitarea accesului la resurse financiare necesare pentru întreţinerea vieţii 

(posibilitatea asigurării hranei, locuinţei, serviciilor şi bunurilor de consum), inclusiv prin reducerea 

                                                           
44 europeanmoblilityweek.eu 
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costurilor asociate deplasărilor care pot fi direcţionaţi spre serviciile de sănătate, educaţie sau petrecere 

a timpului liber, cu impact pozitiv direct asupra îmbunătăţirii vieţii locuitorilor. 

De asemenea, îmbunătăţirea mobilităţii contribuie şi la îmbunătăţirea imaginii municipiului 

şi creşterea atractivităţii acestuia pentru rezidenţi, investitori şi turişti, aport la dezvoltarea economică şi 

socială, reducerea incidenţei migraţiei rezervei de forţă de muncă şi populaţiei stabile. 

Implementarea proiectelor de investiţii planificate determină îmbunătăţirea infrastructurii 

rutiere şi o mai bună organizare a circulaţiei menite să reducă timpul şi costurile asociate deplasărilor, 

implicit reducerea consumului de resurse şi reducerea impactului asupra mediului şi sănătăţii membrilor 

comunităţii.  
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II.P.M.U. - componenta de nivel operaţional  

 

 

Cadrul de prioritizare a proiectelor pe termen scurt, mediu şi lung 

 

Perioada de referinţă pentru implementarea planului de mobilitate urbană este cuprinsă 

între 2016 – 2020, în strânsă legătură cu perioada de referinţă au fost stabilite perioadele de referinţă 

pentru implementarea proiectelor de investiţii propuse, având în vedere impactul aşteptat asupra 

mobilităţii generale şi cantitatea de resurse necesare pentru implementarea acestora. 

Astfel, proiectele prevăzute a fi implementate pentru orizontul 2020 sunt considerate 

proiecte pe termen scurt, implementarea proiectelor planificate pentru termen mediu ar trebui să fie 

finalizată până la finalul anului 2025, iar proiectele planificate pentru implementare pe termen lung 

pentru anul 2030. 

De asemenea, implementarea proiectelor poate debuta în avans dacă au fost identificate 

oportunităţi de investiţii care permit cheltuieli eligibile specifice unui proiect sau unui set de proiecte, 

inclusiv ajustări la nivelul costurilor estimate sau surselor de finanţare vizate (cu sau fără realizarea unor 

analize de oportunitate).      

Luând în considerare costurile financiare pe care le implică implementarea proiectelor, în 

bugetarea cu timp a proiectelor propuse s-a avut în vedere alocarea unor intervale de referinţă care să 

asigure toate premisele implementării acestora. 

 

Priorităţile stabilite şi orizontul de timp 

  

În conformitate cu informaţiile prezentate în secţiunea de mai sus, prezentarea planificării 

implementării proiectelor între anii 2016 – 2020 este prezentată în tabelul următor: 

NR. 

CRT. 
PRIORITATE 

/ PROIECT 
DENUMIRE PROIECT 

T
E

R
M

E
N

 S
C

U
R

T
 

20
16

-2
02

0 

T
E

R
M

E
N

 M
E

D
IU

 

20
21

-2
02

5 

T
E

R
M

E
N

 L
U

N
G

 

20
26

-2
03

0 

1.  P1/1.1/1.1.1. 

Pe străzile din trama stradală majoră din zona centrală 

perpendiculare pe Calea Republicii (DJ191) se propune 

indicatorul obligatoriu la dreapta_ Strada Garoafei 

x x  

2.  P1/1.1/1.1.2. 

Pe străzile din trama stradală majoră din zona centrală 

perpendiculare pe Calea Republicii (DJ191) se propune 

indicatorul obligatoriu la dreapta_ Drum lateral (lângă 

restaurant Gabriel) 

x x  

3.  P1/1.1/1.1.3. 

Pe străzile din trama stradală majoră din zona centrală 

perpendiculare pe Calea Republicii (DJ191) se propune 

indicatorul obligatoriu la dreapta_ Strada Independenţei 

x x  

4.  P1/1.1/1.1.4. 
Pe străzile din trama stradală majoră din zona centrală 

perpendiculare pe Calea Republicii (DJ191) se propune 

x x  
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indicatorul obligatoriu la dreapta_ Strada Crinului 

5.  P1/1.1/1.1.5. 

Pe străzile din trama stradală majoră din zona centrală 

perpendiculare pe Calea Republicii (DJ191) se propune 

indicatorul obligatoriu la dreapta_  I.L. Caragiale (aleea din 

strada Nicolae Bălcescu) 

x x  

6.  P1/1.1/1.1.6. 

Pe străzile din trama stradală majoră din zona centrală 

perpendiculare pe Calea Republicii (DJ191) se propune 

indicatorul obligatoriu la dreapta_  Strada Herculane 

x x  

7.  P1/1.1/1.1.7. 

Pe străzile din trama stradală majoră din zona centrală 

perpendiculare pe Calea Republicii (DJ191) se propune 

indicatorul obligatoriu la dreapta_  Drum lateral (stânga 

lângă Ambulanţă / stânga magazinul Unicarm) 

x x  

8.  P1/1.2. Pe Calea Republicii se va interzice virajul la stânga x x  

9.  P1/1.3. 
Interzicerea accesului traficului greu pe Calea Republicii 

(DJ191) 

x x  

10.  P1/1.4. 
Redirecţionarea traficului greu de pe Calea Republicii pe 

strada Nicolae Bălcescu 

x x  

11.  P1/1.5./1.5.1. 
Reţea de semaforizare cu buton în apropiere de sensul 

giratoriu – I.L. Caragiale – Calea Republicii 

x x  

12.  P1/1.5./1.5.2. 

Reţea de semaforizare cu buton pentru pietoni pe Calea 

Republicii (zona magazinului Unicarm, în dreptul 

Catedralei Cuvioasa Parascheva) 

x x  

13.  P1/1.5./1.5.3. 
Reţea de semaforizare cu buton pentru pietoni la Liceul 

„Horvath Janos” 

x x  

14.  P1/1.5./1.5.4. 
Mutarea trecerii de pietoni de pe Republicii colt cu poliția 

cu aproximativ 20 m spre magazinul Unicarm  

x x  

15.  P1/1.5./1.5.5. 

Eliminarea trecerii de pietoni de la catedrală și realizarea 

unei treceri de pietoni la intersecția Republicii cu 

Herculane, colț cu Garoafei (situată în apropierea sensului 

giratorul) 

x x  

16.  P1/1.5./1.5.6. Eliminarea trecerii de pietoni de la restaurantul Margareta x x  

17.  P1/1.6. 

Reglarea aprovizionării magazinelor între anumite 

intervale orare şi zile (cu impunerea regulilor posesorilor 

de magazine) pe Calea Republicii, strada Eroilor, strada 

Avram Iancu, strada Tudor Vladimirescu şi strada Nicolae 

Bălcescu 

x x  

18.  P1/1.7./17.1. 

Realizarea unei centuri ocolitoare a Municipiului Marghita 

care să facă legătura între DJ 191F – DJ191 (variante 

propuse)_ Săcuieni - Oradea – Tăşnad - Valea lui Mihai 

  x 

19.  P1/1.7./17.2. 

Realizarea unei centuri ocolitoare a Municipiului Marghita 

care să facă legătura între DJ 191F – DJ191 (variante 

propuse)_ Valea lui Mihai – Săcuieni - Oradea - Tăşnad 

  x 
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20.  P1/1.7./17.3. 

Realizarea unei centuri ocolitoare a Municipiului Marghita 

care să facă legătura între DJ 191F – DJ191 (variante 

propuse)_  Oradea - Tăşnad - Valea lui Mihai - Săcuieni 

  x 

21.  P1/1.8. Îmbunătăţirea sistemului de iluminat pe arterele principale x x  

22.  P1/1.9. 

Denivelări pentru limitarea vitezei (platforme de viteză, 

treceri de pietoni înălţate în faţa principalelor instituţii, 

pavaje/suprafeţe texturate 

x x  

23.  P1/1.10. 
Modernizarea infrastructuri rutiere, cu prioritate pe arterele 

principale 

 x  

24.  P1/1.11. 
Amenajarea podului peste pârâul Barcău cu 4 benzi de 

circulaţie (câte 2 pe sens) şi trotuar pe ambele sensuri 

x x  

25.  P2/2.1. 

Realizare sens giratoriu la intersecţia dintre strada Eroilor  

şi strada Calea Republicii (DJ191) pentru a fluidiza traficul 

rutier aferent străzilor Piaţa Eroilor şi Calea Republicii 

x x  

26.  P2/2.2. 

Se propune realizarea unui sens giratoriu la intersecţia 

străzilor Revoluţiei - Eroilor cu amenajarea străzilor mai 

sus menţionate cu 2 benzi de circulaţie, 1 bandă pe sens 

de 3 ml parcări de 2.5x6 pe ambele părţi, respectiv 

trotuare pe ambele părţi de 1.5 ml 

x x  

27.  P2/2.3. 

Strada Piața Independenței - în intersecţia Eroilor - Piaţa 

Independenţei - Crinului - Litoralului se va amenaja un 

sens giratoriu cu modernizarea celor 4 străzi la 2 benzi de 

circulaţie, 1 bandă pe sens cu trotuare de 1.5 m, parcări 

laterale de 2.5x6m, parte carosabila de 3.5 m pe strada 

Piaţa Independenţei, 3 m pe strada Crinului, strada Eroilor 

şi strada Litoralului 

x x  

28.  P2/2.4. 
Se propune realizarea unui sens giratoriu la intersecţia 

străzilor Garoafei cu Litoralului 

x x  

29.  P2/2.5./2.5.1. 

Amenajare intersecţie cu bandă pentru autovehiculele 

care virează la dreapta_ Strada Tudor Vladimirescu – 

Calea Republicii 

x x  

30.  P2/2.5./2.5.2. 
Amenajare intersecţie cu bandă pentru autovehiculele 

care virează la dreapta_ Strada Horea – Calea Republicii 

x x  

31.  P2/2.5./2.5.3. 

Amenajare intersecţie cu bandă pentru autovehiculele 

care virează la dreapta_ Calea Republicii – Strada 

Crinului 

x x  

32.  P2/2.6./2.6.1. 

Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de circulaţie în conformitate cu 

standardele, inclusiv pe carosabil)_  Sens giratoriu strada 

I.L. Caragiale – Calea Republicii 

x x  

33.  P2/2.6./2.6.2. 

Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de circulaţie în conformitate cu 

standardele, inclusiv pe carosabil)_  Sensul giratoriu 

x x  
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strada Eroilor - Calea Republicii 

34.  P2/2.6./2.6.3. 

Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de circulaţie în conformitate cu 

standardele, inclusiv pe carosabil)_ Sens giratoriu Crinului 

– Independenţei 

x x  

35.  P2/2.6./2.6.4. 

Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de circulaţie în conformitate cu 

standardele, inclusiv pe carosabil)_  Sens giratoriu 

Garoafei -   Litoralului 

x x  

36.  P2/2.6./2.6.5. 

Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de circulaţie în conformitate cu 

standardele, inclusiv pe carosabil)_  Sens giratoriu Eroilor 

- Revoluţiei 

x x  

37.  P2/2.6./2.6.6. 

Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de circulaţie în conformitate cu 

standardele, inclusiv pe carosabil)_ Strada Independenţei 

– Calea Republicii 

x x  

38.  P2/2.6./2.6.7. 

Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de circulaţie în conformitate cu 

standardele, inclusiv pe carosabil)_  Strada Herculane - 

Calea Republicii 

x x  

39.  P2/2.6./2.6.8. 

Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de circulaţie în conformitate cu 

standardele, inclusiv pe carosabil)_  Str. Garoafei - Calea 

Republicii 

x x  

40.  P2/2.6./2.6.9. 

Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de circulaţie în conformitate cu 

standardele, inclusiv pe carosabil)_ Strada T.Vladimirescu 

– Calea Republicii 

x x  

41.  
P2/2.6./2.6.10

. 

Semnalizarea adecvată a intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de circulaţie în conformitate cu 

standardele, inclusiv pe carosabil)_  Strada Horea – Calea 

Republicii 

x x  

42.  P2/2.7. 

Realizarea de garduri, glisiere, bariere, stâlpişori pentru 

canalizarea traficului de vehicule şi pietoni în zona 

punctelor periculoase identificate (intersecţii, treceri de 

pietoni), în zona instituţiilor de învăţământ şi locurilor de 

cult 

x x  

43.  P2/2.8. Îmbunătăţirea sistemului de iluminat în intersecţii x x  

44.  P3/3.1. 

Realizare de parcări supraetajete în spatele primăriei 

(strada N. Bălcescu – zona străzii Herculane, N. Bălcescu 

– spate primărie, strada Litoralului–spatele Bisericii Greco-

Catolice) 

 x x 
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45.  P3/3.2. 

Introducerea la intrări/ieşiri şi în centru a panourilor 

informative cu privire la spaţiile de parcare şi semnalizării 

de orientare generală 

 x x 

46.  P3/3.3. 
Realizarea de acţiuni de verificare a parcărilor în zonele 

nepermise şi deblocarea intrărilor 

x x  

47.  P3/3.4. 

Strada I.L. Caragiale pe tronsonul de la podul peste 

Barcău până la sensul giratoriu - intersecţie cu 

C.Republicii se va amenaja (de la dreapta spre stânga pe 

sensul de mers spre Republicii): trotuar 1.5 m, pista de 

biciclişti 2.00m, parcări laterale 2.5x6m, două benzi pe 

sensul spre giraţiex3.50 m, o bandă pe sensul opus de 

3.5m, parcări laterale 2.5x6m, trotuar 1.5m 

x x  

48.  P3/3.5. 

Strada Nicolae Bălcescu pe tronsonul de la intersecţia cu 

strada I.L. Caragiale până la intersecţia cu Calea 

Republicii se va amenaja (de la dreapta spre stânga pe 

sensul de mers înspre Calea Republicii): trotuar 1.5 m, 

parcări laterale 2.5 x 6 m, sens dus 4 m şi sens întors 4 m, 

trotuar 1.5 m 

 x x 

49.  P3/3.6. 

Calea Republicii - între sensul giratoriu existent și cel 

propus, se vor amenaja: 4 treceri de pietoni semaforizate 

(cu buton), trotuar 1.5 m (pe o parte şi alta a 

carosabilului), pista biciclete 2 m, parcări laterale 2.5 x 6 

m (pe o parte şi alta a carosabilului), sens dus 3.5 m şi 

sens întors 3.5m 

x x  

50.  P3/3.7. 

În fața Primăriei Municipiului Marghita – se propune 

amenajarea străzii cu sens unic, cu trotuar de 2 m partea 

dreapta, pista biciclete 2m, parte carosabila de 4.5 m iar 

pe partea stângă se vor amenaja parcări la 60 grade 

x x  

51.  P3/3.8. 
Îngustări ale carosabilului, amenajarea parcărilor 

longitudinale la bordură pe strada 1 Decembrie 

x x  

52.  P3/3.9. 

Strada Tudor Vladimirescu se va organiza cu 2 benzi de 

circulaţie,  1 bandă pe sens de 3 ml, parcări pe ambele 

părţi la bordură – unde se permite, respectiv trotuar şi 

pistă de biciclete pe ambele părţi (sens unic) 

 x x 

53.  P3/3.10. 

Strada Liliacului se va organiza cu 2 benzi de circulaţie, 1 

bandă pe sens de 3 ml, parcări de 2.5 x 6 pe ambele părţi, 

respectiv trotuare pe ambele părţi de 1.5 ml 

 x x 

54.  P3/3.11. 

Strada Crişan se va organiza cu  2 benzi de circulaţie 1 

bandă pe sens de 3 ml, parcări de 2.5 x 6 pe ambele părţi, 

respectiv trotuare pe ambele părţi de 1.5 ml 

 x x 

55.  P3/3.12. 

Strada Tractoriştilor se va organiza cu 2 benzi de 

circulaţie, 1 bandă pe sens de 3ml, parcări laterale unde 

este posibil şi trotuare stânga-dreapta 1.5m 

 x x 
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56.  P3/3.13. 

Strada Vișeului - se propune soluţia pentru intersecţia 

Vişeului - Aleea Tineretului - Borsecului şi strada Liliacului 

conform planşei anexate 

x x  

57.  P3/3.14. 

Zona ANL - strada Vişeului va fi amenajată cu sens unic 

de la intersecţie până la strada Pandurilor: trotuar de 1.5m 

partea dreaptă, parcări laterale 2.5x6m, parte carosabila 5 

m, iar strada Borsecului va deveni stradă cu sens unic  - 

de la intersecţia cu strada Constructorilor spre intersecţia 

de pe Aleea Tineretului - va cuprinde o bandă de circulaţie 

de 3.5m, respectiv trotuar de 1.5m 

x x  

58.  P3/3.15. 
Amenajare parcare în intersecţia străzilor Vişeului cu Alee 

Tineretului 

x x  

59.  P4/4.1./4.1.1. 
Amenajarea staţiilor destinate transportului în comun 

privat existent cu refugiu_  Autogara 

x x  

60.  P4/4.1./4.1.2. 
Amenajarea staţiilor destinate transportului în comun 

privat existent cu refugiu_ În zona magazinului Unicarm 

x x  

61.  P4/4.1./4.1.3. 
Amenajarea staţiilor destinate transportului în comun 

privat existent cu refugiu_  Biserica Greco-Catolică 

x x  

62.  P4/4.1./4.1.4. 
Amenajarea staţiilor destinate transportului în comun 

privat existent cu refugiu_ În faţa pieţei Agroalimentare 

x x  

63.  P4/4.2. 
Introducerea transportului în comun public în Municipiul 

Marghita în regim minibus 

 x x 

64.  P5/5.1. 

Semnalizarea adecvată a trecerilor de pietoni (lămpi cu 

lumină intermitentă, semnalizare luminoasă de atenţionare 

cu flash), altele decât cele prevăzute cu semafoare 

x x  

65.  P5/5.2. Amenajarea de rasteluri cu copertine  x  

66.  P5/5.3. Realizarea unui sistem de închiriere de biciclete  x  

67.  P5/5.4. 

Realizare de zone cu nivel ridicat de complexă (carosabil, 

pistă de biciclete) – a se vedea pista de biciclete propusă: 

râul Barcău – strada I.L. Caragiale – Calea Republicii – 

strada Tudor Vladimirescu 

x x  

68.  P5/5.5. 

Modernizarea funcţională şi estetică a spaţiilor publice 

(spaţii partajate – în conformitate cu modelul „shared-

space”) 

 x x 

69.  P5/5.6. 
Amenajarea ale trecerilor de pietoni accesibile 

persoanelor cu deficienţe locomotorii sau de auz 

x x  

70.  P5/5.7. 
Realizarea de programe pentru promovarea de măsuri de 

mobilitate pe distanţe scurte 

x x  

71.  P5/5.8. 

Realizarea unui program educativ pentru preşcolari, în 

grădiniţe, cu privire la modalităţile de transport şi la 

comportamentul în trafic 

x x  

72.  P5/5.9. Realizarea de programe de prevenţie destinate tuturor x x  
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categoriilor de participanţi la trafic 

73.  P5/5.10. Modernizarea trotuarelor x x  

74.  P6/6.1. 

Realizare de panouri informative, la intrări/ieşiri şi în zona 

centrală, cu privire la reţeaua stradală majoră, obiectivele 

turistice de interes turistic, unităţile de cazare şi 

alimentaţie publică 

x x  

75.  P7/7.1. 

Modernizarea infrastructurii, îmbunătăţirea sistemului de 

iluminat public, semnalizarea şi marcarea  

corespunzătoare a trecerilor de pietoni de la nivelul 

localităţii Cheţ 

x x x 

76.  P7/7.2. 

Modernizarea infrastructurii, îmbunătăţirea sistemului de 

iluminat public, semnalizarea şi marcarea  

corespunzătoare a trecerilor de pietoni de la nivelul 

localităţii Ghenetea 

x x x 
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III.Monitorizarea implementării Planului de mobilitate urbană 

 

1. stabilirea procedurii de evaluare a implementării P.M.U. 

 

Monitorizarea şi evaluarea implementării planului de mobilitate urbană vizează urmărirea 

implementării planului de acţiune stabilit, în conformitate cu proiectele şi rezultatele aşteptate asociate 

(în conformitate cu tabelul de mai jos); activitatea de monitorizare reprezintă şi evaluare urmăreşte 

identificarea stadiului implementării proiectului, la un moment dat, în perioada de referinţă, respectiv 

identificarea de măsuri/soluţii corective în vederea atingerii obiectivului stabilit. 

Activitatea de monitorizare vizează cuantificarea atingerii rezultatelor stabilite pentru 

fiecare proiect, în orizontul de timp, şi modificările care au intervenit în etapa de implementare, iar 

evaluarea reprezintă procesul prin care este cuantificat aspectul calitativ al atingerii rezultatelor: 

rezultatele atinse sunt relevante pentru proiectul implementat şi măsura în care impactul acestora este 

în concordanţă cu aşteptările iniţiale. 

Implementarea planului de mobilitate va conduce la atingerea următorului set de indicatori 

stabiliţi pentru 2030: 

NR. CRT. DENUMIRE INDICATOR  
COD 
INDICATOR 

VALOARE 
INDICATOR 

1.  lungimea infrastructurii rutiere 
create/amenajate/modernizate 

I.I.R. 40 km 

2.  sisteme de semnalizare organizate S.S.  1 

3.  sisteme de parcare realizate şi monitorizate S.P. 1 

4.  programe de educaţie/prevenţie P.E. 7 

5.  sisteme de transport comun 
amenajate/create 

T.P.C. 1 

6.  rute pentru biciclişti create şi dotate A.T.B. 1 

 

Entităţile implicate în monitorizarea planului de mobilitate vor urmări atingerea rezultatelor 

aferente proiectelor de investiţii propuse în tabelul de mai jos: 

NR. 

CRT. 
PRIORITATE 

/ PROIECT 
DENUMIRE PROIECT REZULTATE  AŞTEPTATE 

COD INDICATOR 

DE REFERINŢĂ 

1.  P1/1.1/1.1.1. 

Pe străzile din trama stradală 

majoră din zona centrală 

perpendiculare pe Calea 

Republicii (DJ191) se propune 

indicatorul obligatoriu la dreapta_ 

Strada Garoafei 

1 indicator realizat şi 

montat 
S.S. 

2.  P1/1.1/1.1.2. 

Pe străzile din trama stradală 

majoră din zona centrală 

perpendiculare pe Calea 

Republicii (DJ191) se propune 

indicatorul obligatoriu la dreapta_ 

Drum lateral (lângă restaurant 

Gabriel) 

1 indicator realizat şi 

montat 
S.S. 
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3.  P1/1.1/1.1.3. 

Pe străzile din trama stradală 

majoră din zona centrală 

perpendiculare pe Calea 

Republicii (DJ191) se propune 

indicatorul obligatoriu la dreapta_ 

Strada Independenţei 

1 indicator realizat şi 

montat 
S.S. 

4.  P1/1.1/1.1.4. 

Pe străzile din trama stradală 

majoră din zona centrală 

perpendiculare pe Calea 

Republicii (DJ191) se propune 

indicatorul obligatoriu la dreapta_ 

Strada Crinului 

1 indicator realizat şi 

montat 
S.S. 

5.  P1/1.1/1.1.5. 

Pe străzile din trama stradală 

majoră din zona centrală 

perpendiculare pe Calea 

Republicii (DJ191) se propune 

indicatorul obligatoriu la dreapta_  

I.L. Caragiale (aleea din strada 

Nicolae Bălcescu) 

1 indicator realizat şi 

montat 
S.S. 

6.  P1/1.1/1.1.6. 

Pe străzile din trama stradală 

majoră din zona centrală 

perpendiculare pe Calea 

Republicii (DJ191) se propune 

indicatorul obligatoriu la dreapta_  

Strada Herculane 

1 indicator realizat şi 

montat 
S.S. 

7.  P1/1.1/1.1.7. 

Pe străzile din trama stradală 

majoră din zona centrală 

perpendiculare pe Calea 

Republicii (DJ191) se propune 

indicatorul obligatoriu la dreapta_  

Drum lateral (stânga lângă 

Ambulanţă / stânga magazinul 

Unicarm) 

1 indicator realizat şi 

montat 
S.S. 

8.  P1/1.2. 
Pe Calea Republicii se va 

interzice virajul la stânga 

1 indicator realizat şi 

montat 
S.S. 

9.  P1/1.3. 
Interzicerea accesului traficului 

greu pe Calea Republicii (DJ191) 

4  indicatoare realizate şi 

montate 
S.S. 

10.  P1/1.4. 

Redirecţionarea traficului greu de 

pe Calea Republicii pe strada 

Nicolae Bălcescu 

1 indicator realizat şi 

montat 
S.S. 

11.  P1/1.5./1.5.1. 

Reţea de semaforizare cu buton 

în apropiere de sensul giratoriu – 

I.L. Caragiale – Calea Republicii 

1 sistem de semaforizare 

realizat 
S.S. 
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12.  P1/1.5./1.5.2. 

Reţea de semaforizare cu buton 

pentru pietoni pe Calea Republicii 

(zona magazinului Unicarm, în 

dreptul Catedralei Cuvioasa 

Parascheva) 

1 sistem de semaforizare 

realizat 
S.S. 

13.  P1/1.5./1.5.3. 

Reţea de semaforizare cu buton 

pentru pietoni la Liceul „Horvath 

Janos” 

1 sistem de semaforizare 

realizat 
S.S. 

14.  P1/1.5./1.5.4. 

Mutarea trecerii de pietoni de pe 

Republicii colt cu poliția cu 

aproximativ 20 m spre magazinul 

Unicarm  

1 trecere de pietoni 

mutată 
S.S. 

15.  P1/1.5./1.5.5. 

Eliminarea trecerii de pietoni de la 

catedrală și realizarea unei treceri 

de pietoni la intersecția Republicii 

cu Herculane, colț cu Garoafei 

(situată în apropierea sensului 

giratorul) 

1 trecere de pietoni 

eliminată 

1 trecere de pietoni 

realizată 

S.S. 

16.  P1/1.5./1.5.6. 
Eliminarea trecerii de pietoni de la 

restaurantul Margareta 

1  trecere de pietoni 

eliminată 
S.S. 

17.  P1/1.6. 

Reglarea aprovizionării 

magazinelor între anumite 

intervale orare şi zile (cu 

impunerea regulilor posesorilor de 

magazine) pe Calea Republicii, 

strada Eroilor, strada Avram 

Iancu, strada Tudor Vladimirescu 

şi strada Nicolae Bălcescu 

1 sistem de semnalizare a 

intervalelor orare de 

aprovizionare realizat 

S.S. 

18.  P1/1.7./17.1. 

Realizarea unei centuri ocolitoare 

a Municipiului Marghita care să 

facă legătura între DJ 191F – 

DJ191 (variante propuse)_ 

Săcuieni - Oradea – Tăşnad - 

Valea lui Mihai 
 1 centură ocolitoare 

realizată (varianta 1: 8 km; 

varianta 2: 7 km; varianta 

3: 8 km) 

I.I.R. 

19.  P1/1.7./17.2. 

Realizarea unei centuri ocolitoare 

a Municipiului Marghita care să 

facă legătura între DJ 191F – 

DJ191 (variante propuse)_ Valea 

lui Mihai – Săcuieni - Oradea - 

Tăşnad 

20.  P1/1.7./17.3. 

Realizarea unei centuri ocolitoare 

a Municipiului Marghita care să 

facă legătura între DJ 191F – 
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DJ191 (variante propuse)_  

Oradea - Tăşnad - Valea lui Mihai 

- Săcuieni 

21.  P1/1.8. 

Îmbunătăţirea sistemului de 

iluminat pe arterele principale 

1 sistem de iluminat 

stradal pe arterele 

principale modernizat 

I.I.R. 

22.  P1/1.9. 

Denivelări pentru limitarea vitezei 

(platforme de viteză, treceri de 

pietoni înălţate în faţa 

principalelor instituţii, 

pavaje/suprafeţe texturate 

10 platforme/treceri de 

pietoni înălţată/pavaje/ 

suprafeţe texturate 

S.S. 

23.  P1/1.10. 

Modernizarea infrastructuri 

rutiere, cu prioritate pe arterele 

principale 

7 km modernizaţi I.I.R. 

24.  P1/1.11. 

Amenajarea podului peste pârâul 

Barcău cu 4 benzi de circulaţie 

(câte 2 pe sens) şi trotuar pe 

ambele sensuri 

0.05 km modernizaţi I.I.R. 

25.  P2/2.1. 

Realizare sens giratoriu la 

intersecţia dintre strada Eroilor  şi 

strada Calea Republicii (DJ191) 

pentru a fluidiza traficul rutier 

aferent străzilor Piaţa Eroilor şi 

Calea Republicii 

1 sens giratoriu realizat I.I.R. 

26.  P2/2.2. 

Se propune realizarea unui sens 

giratoriu la intersecţia străzilor 

Revoluţiei - Eroilor cu amenajarea 

străzilor mai sus menţionate cu 2 

benzi de circulaţie, 1 bandă pe 

sens de 3 ml parcări de 2.5x6 pe 

ambele părţi, respectiv trotuare 

pe ambele părţi de 1.5 ml 

1 sens giratoriu realizat I.I.R. 

27.  P2/2.3. 

Strada Piața Independenței - în 

intersecţia Eroilor - Piaţa 

Independenţei - Crinului - 

Litoralului se va amenaja un sens 

giratoriu cu modernizarea celor 4 

străzi la 2 benzi de circulaţie, 1 

bandă pe sens cu trotuare de 1.5 

m, parcări laterale de 2.5x6m, 

parte carosabila de 3.5 m pe 

strada Piaţa Independenţei, 3 m 

pe strada Crinului, strada Eroilor 

1 sens giratoriu realizat  I.I.R. 



177 
 

şi strada Litoralului 

28.  P2/2.4. 

Se propune realizarea unui sens 

giratoriu la intersecţia străzilor 

Garoafei cu Litoralului 

1 sens giratoriu realizat I.I.R. 

29.  P2/2.5./2.5.1. 

Amenajare intersecţie cu bandă 

pentru autovehiculele care 

virează la dreapta_ Strada Tudor 

Vladimirescu – Calea Republicii 

1 intersecţie amenajată cu 

bandă pentru vehicule 

care virează la dreapta 

I.I.R. 

30.  P2/2.5./2.5.2. 

Amenajare intersecţie cu bandă 

pentru autovehiculele care 

virează la dreapta_ Strada Horea 

– Calea Republicii 

1 intersecţie amenajată cu 

bandă pentru vehicule 

care virează la dreapta 

I.I.R. 

31.  P2/2.5./2.5.3. 

Amenajare intersecţie cu bandă 

pentru autovehiculele care 

virează la dreapta_ Calea 

Republicii – Strada Crinului 

1 intersecţie amenajată cu 

bandă pentru vehicule 

care virează la dreapta 

I.I.R. 

32.  P2/2.6./2.6.1. 

Semnalizarea adecvată a 

intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de 

circulaţie în conformitate cu 

standardele, inclusiv pe 

carosabil)_  Sens giratoriu strada 

I.L. Caragiale – Calea Republicii 

1 sistem de semnalizare 

realizat 
S.S. 

33.  P2/2.6./2.6.2. 

Semnalizarea adecvată a 

intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de 

circulaţie în conformitate cu 

standardele, inclusiv pe 

carosabil)_  Sensul giratoriu 

strada Eroilor - Calea Republicii 

1 sistem de semnalizare 

realizat 
S.S. 

34.  P2/2.6./2.6.3. 

Semnalizarea adecvată a 

intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de 

circulaţie în conformitate cu 

standardele, inclusiv pe 

carosabil)_ Sens giratoriu Crinului 

– Independenţei 

1 sistem de semnalizare 

realizat 
S.S. 

35.  P2/2.6./2.6.4. 

Semnalizarea adecvată a 

intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de 

circulaţie în conformitate cu 

standardele, inclusiv pe 

carosabil)_  Sens giratoriu 

1 sistem de semnalizare 

realizat 
S.S. 
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Garoafei -   Litoralului 

36.  P2/2.6./2.6.5. 

Semnalizarea adecvată a 

intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de 

circulaţie în conformitate cu 

standardele, inclusiv pe 

carosabil)_  Sens giratoriu Eroilor 

- Revoluţiei 

1 sistem de semnalizare 

realizat 
S.S. 

37.  P2/2.6./2.6.6. 

Semnalizarea adecvată a 

intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de 

circulaţie în conformitate cu 

standardele, inclusiv pe 

carosabil)_ Strada Independenţei 

– Calea Republicii 

1 sistem de semnalizare 

realizat 
S.S. 

38.  P2/2.6./2.6.7. 

Semnalizarea adecvată a 

intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de 

circulaţie în conformitate cu 

standardele, inclusiv pe 

carosabil)_  Strada Herculane - 

Calea Republicii 

1 sistem de semnalizare 

realizat 
S.S. 

39.  P2/2.6./2.6.8. 

Semnalizarea adecvată a 

intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de 

circulaţie în conformitate cu 

standardele, inclusiv pe 

carosabil)_  Str. Garoafei - Calea 

Republicii 

1 sistem de semnalizare 

realizat 
S.S. 

40.  P2/2.6./2.6.9. 

Semnalizarea adecvată a 

intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de 

circulaţie în conformitate cu 

standardele, inclusiv pe 

carosabil)_ Strada T.Vladimirescu 

– Calea Republicii 

1 sistem de semnalizare 

realizat 
S.S. 

41.  
P2/2.6./2.6.10

. 

Semnalizarea adecvată a 

intersecţiilor principale şi 

sensurilor giratorii (marcaje de 

circulaţie în conformitate cu 

standardele, inclusiv pe 

carosabil)_  Strada Horea – Calea 

Republicii 

1 sistem de semnalizare 

realizat 
S.S. 
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42.  P2/2.7. 

Realizarea de garduri, glisiere, 

bariere, stâlpişori pentru 

canalizarea traficului de vehicule 

şi pietoni în zona punctelor 

periculoase identificate 

(intersecţii, treceri de pietoni), în 

zona instituţiilor de învăţământ şi 

locurilor de cult 

minim 1 sistem de 

canalizare a traficului 

realizat 

S.S. 

43.  P2/2.8. 
Îmbunătăţirea sistemului de 

iluminat în intersecţii 

1 sistem de iluminat în 

intersecţii modernizat  
I.I.R. 

44.  P3/3.1. 

Realizare de parcări supraetajate 

în spatele primăriei (strada N. 

Bălcescu – zona străzii 

Herculane, N. Bălcescu – spate 

primărie, strada Litoralului–

spatele Bisericii Greco-Catolice) 

3 parcări supraetajate 

realizate 
S.P. 

45.  P3/3.2. 

Introducerea la intrări/ieşiri şi în 

centru a panourilor informative cu 

privire la spaţiile de parcare şi 

semnalizării de orientare generală 

8 panouri informative 

realizate şi montate 
S.S. 

46.  P3/3.3. 

Realizarea de acţiuni de verificare 

a parcărilor în zonele nepermise 

şi deblocarea intrărilor 

minim 2 acţiuni lunare 

realizate 
S.P. 

47.  P3/3.4. 

Strada I.L. Caragiale pe tronsonul 

de la podul peste Barcău până la 

sensul giratoriu - intersecţie cu 

C.Republicii se va amenaja (de la 

dreapta spre stânga pe sensul de 

mers spre Republicii): trotuar 1.5 

m, pista de biciclişti 2.00m, 

parcări laterale 2.5x6m, două 

benzi pe sensul spre giraţiex3.50 

m, o bandă pe sensul opus de 

3.5m, parcări laterale 2.5x6m, 

trotuar 1.5m 

0.5 km amenajaţi 
A.T.B. 

I.I.R. 

48.  P3/3.5. 

Strada Nicolae Bălcescu pe 

tronsonul de la intersecţia cu 

strada I.L. Caragiale până la 

intersecţia cu Calea Republicii se 

va amenaja (de la dreapta spre 

stânga pe sensul de mers înspre 

Calea Republicii): trotuar 1.5 m, 

parcări laterale 2.5 x 6 m, sens 

0.8  km amenajaţi I.I.R. 
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dus 4 m şi sens întors 4 m, trotuar 

1.5 m 

49.  P3/3.6. 

Calea Republicii - între sensul 

giratoriu existent și cel propus, se 

vor amenaja: 4 treceri de pietoni 

semaforizate (cu buton), trotuar 

1.5 m (pe o parte şi alta a 

carosabilului), pista biciclete 2 m, 

parcări laterale 2.5 x 6 m (pe o 

parte şi alta a carosabilului), sens 

dus 3.5 m şi sens întors 3.5m 

4  km amenajaţi 
A.T.B. 
I.I.R. 

50.  P3/3.7. 

În fața Primăriei Municipiului 

Marghita – se propune 

amenajarea străzii cu sens unic, 

cu trotuar de 2 m partea dreapta, 

pista biciclete 2m, parte 

carosabila de 4.5 m iar pe partea 

stângă se vor amenaja parcări la 

60 grade 

0.1  km amenajaţi 
A.T.B. 
I.I.R. 

51.  P3/3.8. 

Îngustări ale carosabilului, 

amenajarea parcărilor 

longitudinale la bordură pe strada 

1 Decembrie 

minim 20 spaţii pentru 

parcare longitudinală 

amenajate  

S.P. 

52.  P3/3.9. 

Strada Tudor Vladimirescu se va 

organiza cu 2 benzi de circulaţie,  

1 bandă pe sens de 3 ml, parcări 

pe ambele părţi la bordură – unde 

se permite, respectiv trotuar şi 

pistă de biciclete pe ambele părţi 

(sens unic) 

1 stradă amenajată  I.I.R. 

53.  P3/3.10. 

Strada Liliacului se va organiza 

cu 2 benzi de circulaţie, 1 bandă 

pe sens de 3 ml, parcări de 2.5 x 

6 pe ambele părţi, respectiv 

trotuare pe ambele părţi de 1.5 ml 

1  stradă amenajată (0.6 

km) 
I.I.R. 

54.  P3/3.11. 

Strada Crişan se va organiza cu  

2 benzi de circulaţie 1 bandă pe 

sens de 3 ml, parcări de 2.5 x 6 

pe ambele părţi, respectiv 

trotuare pe ambele părţi de 1.5 ml 

1  stradă amenajată (0.5 

km) 
I.I.R. 

55.  P3/3.12. 

Strada Tractoriştilor se va 

organiza cu 2 benzi de circulaţie, 

1 bandă pe sens de 3ml, parcări 

1  stradă amenajată (0.4 

km) 
I.I.R. 
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laterale unde este posibil şi 

trotuare stânga-dreapta 1.5m 

56.  P3/3.13. 

Strada Vișeului - se propune 

soluţia pentru intersecţia Vişeului 

- Aleea Tineretului - Borsecului şi 

strada Liliacului conform planşei 

anexate 

1 intersecţie amenajată  I.I.R. 

57.  P3/3.14. 

Zona ANL - strada Vişeului va fi 

amenajată cu sens unic de la 

intersecţie până la strada 

Pandurilor: trotuar de 1.5m partea 

dreaptă, parcări laterale 2.5x6m, 

parte carosabila 5 m, iar strada 

Borsecului va deveni stradă cu 

sens unic  - de la intersecţia cu 

strada Constructorilor spre 

intersecţia de pe Aleea Tineretului 

- va cuprinde o bandă de 

circulaţie de 3.5m, respectiv 

trotuar de 1.5m 

1  stradă amenajată (0.4 

km) 
I.I.R. 

58.  P3/3.15. 

Amenajare parcare în intersecţia 

străzilor Vişeului cu Alee 

Tineretului 

minim 30 de spaţii pentru 

parcare realizate 
S.P. 

59.  P4/4.1./4.1.1. 

Amenajarea staţiilor destinate 

transportului în comun privat 

existent cu refugiu_  Autogara 

1 staţie amenajată T.P.C. 

60.  P4/4.1./4.1.2. 

Amenajarea staţiilor destinate 

transportului în comun privat 

existent cu refugiu_ În zona 

magazinului Unicarm 

1 staţie amenajată T.P.C. 

61.  P4/4.1./4.1.3. 

Amenajarea staţiilor destinate 

transportului în comun privat 

existent cu refugiu_  Biserica 

Greco-Catolică 

1 staţie amenajată T.P.C. 

62.  P4/4.1./4.1.4. 

Amenajarea staţiilor destinate 

transportului în comun privat 

existent cu refugiu_ În faţa pieţei 

Agroalimentare 

1 staţie amenajată T.P.C. 

63.  P4/4.2. 

Introducerea transportului în 

comun public în Municipiul 

Marghita în regim minibus 

1 sistem de transport 

comun public existent 
T.P.C. 

64.  P5/5.1. 
Semnalizarea adecvată a 

trecerilor de pietoni (lămpi cu 

aprox. 20 treceri de pietoni 

semnalizate luminos  
S.S. 
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lumină intermitentă, semnalizare 

luminoasă de atenţionare cu 

flash), altele decât cele prevăzute 

cu semafoare 

65.  P5/5.2. 
Amenajarea de rasteluri cu 

copertine 

minim 2 rasteluri cu 

copertine realizate 
A.T.B. 

66.  P5/5.3. 
Realizarea unui sistem de 

închiriere de biciclete 

1 sistem de închiriere 

biciclete 
A.T.B. 

67.  P5/5.4. 

Realizare de zone cu nivel ridicat 

de complexă (carosabil, pistă de 

biciclete) – a se vedea pista de 

biciclete propusă: râul Barcău – 

strada I.L. Caragiale – Calea 

Republicii – strada Tudor 

Vladimirescu 

1 zonă de pista pentru 

biciclete amenajată 
A.T.B. 

68.  P5/5.5. 

Modernizarea funcţională şi 

estetică a spaţiilor publice (spaţii 

partajate – în conformitate cu 

modelul „shared-space”) 

1 „shared-space” propus/ 

realizat 
A.T.B. 

69.  P5/5.6. 

Amenajarea ale trecerilor de 

pietoni accesibile persoanelor cu 

deficienţe locomotorii sau de auz 

minim 6 treceri de pietoni 

amenajate (în puncte de 

trafic intens) 

S.S. 

70.  P5/5.7. 

Realizarea de programe pentru 

promovarea de măsuri de 

mobilitate pe distanţe scurte 

minim 3 programe de 

promovare a deplasării pe 

distanţe scurte realizate  

P.E. 

71.  P5/5.8. 

Realizarea unui program educativ 

pentru preşcolari, în grădiniţe, cu 

privire la modalităţile de transport 

şi la comportamentul în trafic 

1 program educativ pentru 

preşcolari realizat  
P.E. 

72.  P5/5.9. 

Realizarea de programe de 

prevenţie destinate tuturor 

categoriilor de participanţi la trafic 

minim 3 programe de 

prevenţie destinate tuturor 

participanţilor la trafic 

realizate  

P.E. 

73.  P5/5.10. 

Modernizarea trotuarelor trotuare modernizate 

pentru secţiunile de străzi 

amenajate 

I.I.R. 

74.  P6/6.1. 

Realizare de panouri informative, 

la intrări/ieşiri şi în zona centrală, 

cu privire la reţeaua stradală 

majoră, obiectivele turistice de 

interes turistic, unităţile de cazare 

şi alimentaţie publică 

minim 2 panouri 

informative montate 
S.S. 

75.  P7/7.1. Modernizarea infrastructurii, aprox. 8 km de I.I.R. 
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Implementarea proiectelor propuse conduce la atingerea rezultatelor aşteptate, respectiv 

atingerea rezultatelor conduce la îndeplinirea indicatorilor propuşi. Astfel, în vederea atingerii 

indicatorilor stabiliţi activitatea de monitorizare şi evaluare se recomandă să fie realizată pe toată durata 

perioadei de implementare a planului de mobilitate, concretizată într-un raport de monitorizare şi 

evaluare anuală.  

 

2. stabilire actori responsabili cu monitorizarea 

 

Implementarea planului de mobilitate durabilă elaborat pentru Municipiul Marghita 

reprezintă un document strategic care urmăreşte îmbunătăţirea mobilităţii persoanelor, vehiculelor şi 

mărfii la nivelul teritoriului de referinţă şi crearea unui impact favorabil mobilităţii la nivelul zonei de 

influenţă, inclusiv la nivelul regiunii Nord-Vest. 

Planificarea strategică este caracterizată de identificarea unor ţinte pe termen lung şi 

asigură un cadru de referinţă pentru planificarea detaliată, de asemenea luând în considerare dinamica 

mediului socio-economic, în vederea armonizării resurselor şi oportunităţilor existente, dacă se impune, 

vor fi realizate ajustări în baza unor analize menite să conducă la creşterea premiselor pentru 

implementarea planului de mobilitate. 

Entităţile implicate în monitorizarea şi evaluarea implementării planului de mobilitate sunt 

entităţi care pot avea inclusiv rol consultativ cu privire la modalităţile de intervenţie propuse:    

îmbunătăţirea sistemului de 

iluminat public, semnalizarea şi 

marcarea  corespunzătoare a 

trecerilor de pietoni de la nivelul 

localităţii Cheţ 

infrastructură modernizată  

76.  P7/7.2. 

Modernizarea infrastructurii, 

îmbunătăţirea sistemului de 

iluminat public, semnalizarea şi 

marcarea  corespunzătoare a 

trecerilor de pietoni de la nivelul 

localităţii Ghenetea 

aprox. 8 km de 

infrastructură modernizată 
I.I.R. 

NR. 

CRT. 
PRIORITATE 

/ PROIECT 
DENUMIRE PROIECT 

ENTITATE RESPONSABILĂ CU 

MONITORIZAREA 

77.  P1/1.1/1.1.1. 

Pe străzile din trama stradală 

majoră din zona centrală 

perpendiculare pe Calea Republicii 

(DJ191) se propune indicatorul 

obligatoriu la dreapta_ Strada 

Garoafei 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

78.  P1/1.1/1.1.2. 

Pe străzile din trama stradală 

majoră din zona centrală 

perpendiculare pe Calea Republicii 

(DJ191) se propune indicatorul 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 
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obligatoriu la dreapta_ Drum lateral 

(lângă restaurant Gabriel) 

79.  P1/1.1/1.1.3. 

Pe străzile din trama stradală 

majoră din zona centrală 

perpendiculare pe Calea Republicii 

(DJ191) se propune indicatorul 

obligatoriu la dreapta_ Strada 

Independenţei 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

80.  P1/1.1/1.1.4 

Pe străzile din trama stradală 

majoră din zona centrală 

perpendiculare pe Calea Republicii 

(DJ191) se propune indicatorul 

obligatoriu la dreapta_ Strada 

Crinului 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

81.  P1/1.1/1.1.5. 

Pe străzile din trama stradală 

majoră din zona centrală 

perpendiculare pe Calea Republicii 

(DJ191) se propune indicatorul 

obligatoriu la dreapta_  I.L. 

Caragiale (aleea din strada Nicolae 

Bălcescu) 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

82.  P1/1.1/1.1.6. 

Pe străzile din trama stradală 

majoră din zona centrală 

perpendiculare pe Calea Republicii 

(DJ191) se propune indicatorul 

obligatoriu la dreapta_  Strada 

Herculane 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

83.  P1/1.1/1.1.7. 

Pe străzile din trama stradală 

majoră din zona centrală 

perpendiculare pe Calea Republicii 

(DJ191) se propune indicatorul 

obligatoriu la dreapta_  Drum 

lateral (stânga lângă Ambulanţă / 

stânga magazinul Unicarm) 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

84.  P1/1.2. 

Pe Calea Republicii se va interzice 

virajul la stânga 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

85.  P1/1.3. 

Interzicerea accesului traficului 

greu pe Calea Republicii (DJ191) 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

86.  P1/1.4. Redirecţionarea traficului greu de Primăria Municipiului Marghita 
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pe Calea Republicii pe strada 

Nicolae Bălcescu 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

87.  P1/1.5./1.5.1. 

Reţea de semaforizare cu buton în 

apropiere de sensul giratoriu – I.L. 

Caragiale – Calea Republicii 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

88.  P1/1.5./1.5.2. 

Reţea de semaforizare cu buton 

pentru pietoni pe Calea Republicii 

(zona magazinului Unicarm, în 

dreptul Catedralei Cuvioasa 

Parascheva) 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

89.  P1/1.5./1.5.3. 

Reţea de semaforizare cu buton 

pentru pietoni la Liceul „Horvath 

Janos” 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

90.  P1/1.5./1.5.4. 

Mutarea trecerii de pietoni de pe 

Republicii colt cu poliția cu 

aproximativ 20 m spre magazinul 

Unicarm  

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

91.  P1/1.5./1.5.5. 

Eliminarea trecerii de pietoni de la 

catedrală și realizarea unei treceri 

de pietoni la intersecția Republicii 

cu Herculane, colț cu Garoafei 

(situată în apropierea sensului 

giratorul) 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

92.  P1/1.5./1.5.6. 

Eliminarea trecerii de pietoni de la 

restaurantul Margareta 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

93.  P1/1.6. 

Reglarea aprovizionării 

magazinelor între anumite intervale 

orare şi zile (cu impunerea regulilor 

posesorilor de magazine) pe Calea 

Republicii, strada Eroilor, strada 

Avram Iancu, strada Tudor 

Vladimirescu şi strada Nicolae 

Bălcescu 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

94.  P1/1.7./17.1. 

Realizarea unei centuri ocolitoare a 

Municipiului Marghita care să facă 

legătura între DJ 191F – DJ191 

(variante propuse)_ Săcuieni - 

Oradea – Tăşnad - Valea lui Mihai 

Primăria Municipiului Marghita 
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95.  P1/1.7./17.2. 

Realizarea unei centuri ocolitoare a 

Municipiului Marghita care să facă 

legătura între DJ 191F – DJ191 

(variante propuse)_ Valea lui Mihai 

– Săcuieni - Oradea - Tăşnad 

Primăria Municipiului Marghita 

 

96.  P1/1.7./17.3. 

Realizarea unei centuri ocolitoare a 

Municipiului Marghita care să facă 

legătura între DJ 191F – DJ191 

(variante propuse)_  Oradea - 

Tăşnad - Valea lui Mihai - Săcuieni 

Primăria Municipiului Marghita 

 

97.  P1/1.8. 
Îmbunătăţirea sistemului de 

iluminat pe arterele principale 

Primăria Municipiului Marghita 

 

98.  P1/1.9. 

Denivelări pentru limitarea vitezei 

(platforme de viteză, treceri de 

pietoni înălţate în faţa principalelor 

instituţii, pavaje/suprafeţe texturate 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

99.  P1/1.10. 
Modernizarea infrastructuri rutiere, 

cu prioritate pe arterele principale 

Primăria Municipiului Marghita 

 

100.  P1/1.11. 

Amenajarea podului peste pârâul 

Barcău cu 4 benzi de circulaţie 

(câte 2 pe sens) şi trotuar pe 

ambele sensuri 

Primăria Municipiului Marghita 

 

101.  P2/2.1. 

Realizare sens giratoriu la 

intersecţia dintre strada Eroilor  şi 

strada Calea Republicii (DJ191) 

pentru a fluidiza traficul rutier 

aferent străzilor Piaţa Eroilor şi 

Calea Republicii 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

102.  P2/2.2. 

Se propune realizarea unui sens 

giratoriu la intersecţia străzilor 

Revoluţiei - Eroilor cu amenajarea 

străzilor mai sus menţionate cu 2 

benzi de circulaţie, 1 bandă pe 

sens de 3 ml parcări de 2.5x6 pe 

ambele părţi, respectiv trotuare pe 

ambele părţi de 1.5 ml 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

103.  P2/2.3. 

Strada Piața Independenței - în 

intersecţia Eroilor - Piaţa 

Independenţei - Crinului - Litoralului 

se va amenaja un sens giratoriu cu 

modernizarea celor 4 străzi la 2 

benzi de circulaţie, 1 bandă pe 

sens cu trotuare de 1.5 m, parcări 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 
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laterale de 2.5x6m, parte 

carosabila de 3.5 m pe strada Piaţa 

Independenţei, 3 m pe strada 

Crinului, strada Eroilor şi strada 

Litoralului 

104.  P2/2.4. 

Se propune realizarea unui sens 

giratoriu la intersecţia străzilor 

Garoafei cu Litoralului 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

105.  P2/2.5./2.5.1. 

Amenajare intersecţie cu bandă 

pentru autovehiculele care virează 

la dreapta_ Strada Tudor 

Vladimirescu – Calea Republicii 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

106.  P2/2.5./2.5.2. 

Amenajare intersecţie cu bandă 

pentru autovehiculele care virează 

la dreapta_ Strada Horea – Calea 

Republicii 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

107.  P2/2.5./2.5.3. 

Amenajare intersecţie cu bandă 

pentru autovehiculele care virează 

la dreapta_ Calea Republicii – 

Strada Crinului 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

108.  P2/2.6./2.6.1. 

Semnalizarea adecvată a 

intersecţiilor principale şi sensurilor 

giratorii (marcaje de circulaţie în 

conformitate cu standardele, 

inclusiv pe carosabil)_  Sens 

giratoriu strada I.L. Caragiale – 

Calea Republicii 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

109.  P2/2.6./2.6.2. 

Semnalizarea adecvată a 

intersecţiilor principale şi sensurilor 

giratorii (marcaje de circulaţie în 

conformitate cu standardele, 

inclusiv pe carosabil)_  Sensul 

giratoriu strada Eroilor - Calea 

Republicii 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

110.  P2/2.6./2.6.3. 

Semnalizarea adecvată a 

intersecţiilor principale şi sensurilor 

giratorii (marcaje de circulaţie în 

conformitate cu standardele, 

inclusiv pe carosabil)_ Sens 

giratoriu Crinului – Independenţei 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

111.  P2/2.6./2.6.4. 
Semnalizarea adecvată a 

intersecţiilor principale şi sensurilor 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 
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giratorii (marcaje de circulaţie în 

conformitate cu standardele, 

inclusiv pe carosabil)_  Sens 

giratoriu Garoafei -   Litoralului 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

112.  P2/2.6./2.6.5. 

Semnalizarea adecvată a 

intersecţiilor principale şi sensurilor 

giratorii (marcaje de circulaţie în 

conformitate cu standardele, 

inclusiv pe carosabil)_  Sens 

giratoriu Eroilor - Revoluţiei 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

113.  P2/2.6./2.6.6. 

Semnalizarea adecvată a 

intersecţiilor principale şi sensurilor 

giratorii (marcaje de circulaţie în 

conformitate cu standardele, 

inclusiv pe carosabil)_ Strada 

Independenţei – Calea Republicii 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

114.  P2/2.6./2.6.7. 

Semnalizarea adecvată a 

intersecţiilor principale şi sensurilor 

giratorii (marcaje de circulaţie în 

conformitate cu standardele, 

inclusiv pe carosabil)_  Strada 

Herculane - Calea Republicii 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

115.  P2/2.6./2.6.8. 

Semnalizarea adecvată a 

intersecţiilor principale şi sensurilor 

giratorii (marcaje de circulaţie în 

conformitate cu standardele, 

inclusiv pe carosabil)_  Str. 

Garoafei - Calea Republicii 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

116.  P2/2.6./2.6.9. 

Semnalizarea adecvată a 

intersecţiilor principale şi sensurilor 

giratorii (marcaje de circulaţie în 

conformitate cu standardele, 

inclusiv pe carosabil)_ Strada 

T.Vladimirescu – Calea Republicii 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

117.  
P2/2.6./2.6.10

. 

Semnalizarea adecvată a 

intersecţiilor principale şi sensurilor 

giratorii (marcaje de circulaţie în 

conformitate cu standardele, 

inclusiv pe carosabil)_  Strada 

Horea – Calea Republicii 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

118.  P2/2.7. 

Realizarea de garduri, glisiere, 

bariere, stâlpişori pentru 

canalizarea traficului de vehicule şi 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 
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pietoni în zona punctelor 

periculoase identificate (intersecţii, 

treceri de pietoni), în zona 

instituţiilor de învăţământ şi locurilor 

de cult 

în Municipiul Marghita 

119.  P2/2.8. 
Îmbunătăţirea sistemului de 

iluminat în intersecţii 

Primăria Municipiului Marghita 

 

120.  P3/3.1. 

Realizare de parcări supraetajete în 

spatele primăriei (strada N. 

Bălcescu – zona străzii Herculane, 

N. Bălcescu – spate primărie, 

strada Litoralului–spatele Bisericii 

Greco-Catolice) 

Primăria Municipiului Marghita 

 

121.  P3/3.2. 

Introducerea la intrări/ieşiri şi în 

centru a panourilor informative cu 

privire la spaţiile de parcare şi 

semnalizării de orientare generală 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

122.  P3/3.3. 

Realizarea de acţiuni de verificare 

a parcărilor în zonele nepermise şi 

deblocarea intrărilor 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

Poliţia Locală Marghita 

123.  P3/3.4. 

Strada I.L. Caragiale pe tronsonul 

de la podul peste Barcău până la 

sensul giratoriu - intersecţie cu 

C.Republicii se va amenaja (de la 

dreapta spre stânga pe sensul de 

mers spre Republicii): trotuar 1.5 

m, pista de biciclişti 2.00m, parcări 

laterale 2.5x6m, două benzi pe 

sensul spre giraţiex3.50 m, o bandă 

pe sensul opus de 3.5m, parcări 

laterale 2.5x6m, trotuar 1.5m 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

124.  P3/3.5. 

Strada Nicolae Bălcescu pe 

tronsonul de la intersecţia cu strada 

I.L. Caragiale până la intersecţia cu 

Calea Republicii se va amenaja (de 

la dreapta spre stânga pe sensul 

de mers înspre Calea Republicii): 

trotuar 1.5 m, parcări laterale 2.5 x 

6 m, sens dus 4 m şi sens întors 4 

m, trotuar 1.5 m 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

125.  P3/3.6. Calea Republicii - între sensul Primăria Municipiului Marghita 
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giratoriu existent și cel propus, se 

vor amenaja: 4 treceri de pietoni 

semaforizate (cu buton), trotuar 1.5 

m (pe o parte şi alta a 

carosabilului), pista biciclete 2 m, 

parcări laterale 2.5 x 6 m (pe o 

parte şi alta a carosabilului), sens 

dus 3.5 m şi sens întors 3.5m 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

126.  P3/3.7. 

În fața Primăriei Municipiului 

Marghita – se propune amenajarea 

străzii cu sens unic, cu trotuar de 2 

m partea dreapta, pista biciclete 

2m, parte carosabila de 4.5 m iar 

pe partea stângă se vor amenaja 

parcări la 60 grade 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

127.  P3/3.8. 

Îngustări ale carosabilului, 

amenajarea parcărilor longitudinale 

la bordură pe strada 1 Decembrie 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

128.  P3/3.9. 

Strada Tudor Vladimirescu se va 

organiza cu 2 benzi de circulaţie,  1 

bandă pe sens de 3 ml, parcări pe 

ambele părţi la bordură – unde se 

permite, respectiv trotuar şi pistă de 

biciclete pe ambele părţi (sens 

unic) 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

129.  P3/3.10. 

Strada Liliacului se va organiza cu 

2 benzi de circulaţie, 1 bandă pe 

sens de 3 ml, parcări de 2.5 x 6 pe 

ambele părţi, respectiv trotuare pe 

ambele părţi de 1.5 ml 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

130.  P3/3.11. 

Strada Crişan se va organiza cu  2 

benzi de circulaţie 1 bandă pe sens 

de 3 ml, parcări de 2.5 x 6 pe 

ambele părţi, respectiv trotuare pe 

ambele părţi de 1.5 ml 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

131.  P3/3.12. 

Strada Tractoriştilor se va organiza 

cu 2 benzi de circulaţie, 1 bandă pe 

sens de 3ml, parcări laterale unde 

este posibil şi trotuare stânga-

dreapta 1.5m 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

132.  P3/3.13. 
Strada Vișeului - se propune soluţia 

pentru intersecţia Vişeului - Aleea 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 
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Tineretului - Borsecului şi strada 

Liliacului conform planşei anexate 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

133.  P3/3.14. 

Zona ANL - strada Vişeului va fi 

amenajată cu sens unic de la 

intersecţie până la strada 

Pandurilor: trotuar de 1.5m partea 

dreaptă, parcări laterale 2.5x6m, 

parte carosabila 5 m, iar strada 

Borsecului va deveni stradă cu 

sens unic  - de la intersecţia cu 

strada Constructorilor spre 

intersecţia de pe Aleea Tineretului - 

va cuprinde o bandă de circulaţie 

de 3.5m, respectiv trotuar de 1.5m 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

134.  P3/3.15. 

Amenajare parcare în intersecţia 

străzilor Vişeului cu Alee Tineretului 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

135.  P4/4.1./4.1.1. 

Amenajarea staţiilor destinate 

transportului în comun privat 

existent cu refugiu_  Autogara 

Primăria Municipiului Marghita 

 

136.  P4/4.1./4.1.2. 

Amenajarea staţiilor destinate 

transportului în comun privat 

existent cu refugiu_ În zona 

magazinului Unicarm 

Primăria Municipiului Marghita 

 

137.  P4/4.1./4.1.3. 

Amenajarea staţiilor destinate 

transportului în comun privat 

existent cu refugiu_  Biserica 

Greco-Catolică 

Primăria Municipiului Marghita 

 

138.  P4/4.1./4.1.4. 

Amenajarea staţiilor destinate 

transportului în comun privat 

existent cu refugiu_ În faţa pieţei 

Agroalimentare 

Primăria Municipiului Marghita 

 

139.  P4/4.2. 

Introducerea transportului în comun 

public în Municipiul Marghita în 

regim minibus 

Primăria Municipiului Marghita 

 

140.  P5/5.1. 

Semnalizarea adecvată a trecerilor 

de pietoni (lămpi cu lumină 

intermitentă, semnalizare 

luminoasă de atenţionare cu flash), 

altele decât cele prevăzute cu 

semafoare 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

141.  P5/5.2. Amenajarea de rasteluri cu Primăria Municipiului Marghita 
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copertine Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

142.  P5/5.3. 
Realizarea unui sistem de 

închiriere de biciclete 

Primăria Municipiului Marghita 

 

143.  P5/5.4. 

Realizare de zone cu nivel ridicat 

de complexă (carosabil, pistă de 

biciclete) – a se vedea pista de 

biciclete propusă: râul Barcău – 

strada I.L. Caragiale – Calea 

Republicii – strada Tudor 

Vladimirescu 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

144.  P5/5.5. 

Modernizarea funcţională şi 

estetică a spaţiilor publice (spaţii 

partajate – în conformitate cu 

modelul „shared-space”) 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

145.  P5/5.6. 

Amenajarea ale trecerilor de pietoni 

accesibile persoanelor cu deficienţe 

locomotorii sau de auz 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

146.  P5/5.7. 

Realizarea de programe pentru 

promovarea de măsuri de 

mobilitate pe distanţe scurte 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

147.  P5/5.8. 

Realizarea unui program educativ 

pentru preşcolari, în grădiniţe, cu 

privire la modalităţile de transport şi 

la comportamentul în trafic 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

148.  P5/5.9. 

Realizarea de programe de 

prevenţie destinate tuturor 

categoriilor de participanţi la trafic 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

149.  P5/5.10. Modernizarea trotuarelor Primăria Municipiului Marghita 

150.  P6/6.1. 

Realizare de panouri informative, la 

intrări/ieşiri şi în zona centrală, cu 

privire la reţeaua stradală majoră, 

obiectivele turistice de interes 

turistic, unităţile de cazare şi 

alimentaţie publică 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 

151.  P7/7.1. 

Modernizarea infrastructurii, 

îmbunătăţirea sistemului de 

iluminat public, semnalizarea şi 

marcarea  corespunzătoare a 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 
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trecerilor de pietoni de la nivelul 

localităţii Cheţ 

152.  P7/7.2. 

Modernizarea infrastructurii, 

îmbunătăţirea sistemului de 

iluminat public, semnalizarea şi 

marcarea corespunzătoare a 

trecerilor de pietoni de la nivelul 

localităţii Ghenetea 

Primăria Municipiului Marghita 

Comisia de Siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale 

în Municipiul Marghita 
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Anexa nr. 1 – Zona de referinţă a planului de mobilitate 

 
Planul de încadrare a spaţiului de referinţă 
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Reţeaua stradală principală a oraşului Marghita 
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Conexiunea oraşului Marghita la reţeaua de transport de interes judeţean şi naţional 
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Diagrama fluxurilor de circulaţie 
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Anexa nr. 2 Fotografii elaborare plan de mobilitate 

 
Întâlnire de lucru 

 

  
Anchetă origine-destinaţie 

 
Anchetă origine-destinaţie 
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Anexa nr. 3 Caracteristici ale anchetei pe bază de chestionar 

 

ANCHETĂ PE BAZĂ DE CHESTIONAR 

 – 

 ELABORARE PLAN DE MOBILITATE URBANĂ 

 

În vederea elaborării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Marghita,  perioada aprilie 2016 - 

iunie 2016, a fost realizată o anchetă pe bază de chestionar care a urmărit următoarele obiective: 

 Identificarea caracteristicilor traficului rutier din Municipiul Marghita cu privire la problemele întâmpinate 

de trafic, zonele de trafic intens – aglomerările, intervalele de intensitate a traficului, mijloacele de deplasare 

utilizate şi destinaţiile vizate, aspecte ce ţin de siguranţa în trafic, întârzierile datorate traficului etc.  

 Identificarea soluţiilor şi intenţiilor de mobilitate a participanţilor la studiu. 

Eşantionul s-a constituit prin completarea online a chestionarului (versiunea în limba română şi maghiară) şi 

completarea chestionarului tipărit (ambele variante lingvistice) - completarea chestionarelor de către elevii (clasa XI-XII) şi de 

către părinţii elevilor (clasa IX-X) de la următoarele instituţii de învăţământ: Colegiul Naţional „Octavian Goga” Marghita, 

Liceul Tehnologic „Horea” Marghita şi Liceul Teoretic „Horváth János” Marghita. 

Eşantionul rezultat a cuprins 1626 persoane, conform caracteristicilor de mai jos: 

 
Cele mai multe chestionare completate au fost în limba română – 78,61%, iar în limba maghiară 78,61%. 

 
Cei mai mulţi respondenţi au fost de gen feminin – 54,52%, structura pe gen a eşantionului fiind echilibrată. 

 
Cele mai multe persoane fac parte din categoria de vârstă 13 – 19 ani ( cele mai multe cazuri sunt ale celor 

de 17 şi 18 ani), urmate de cele din categoria 36-45 ani şi 46-55 ani. 

78,61 

21,39 

0 20 40 60 80 100

romana

maghiara

Limba în care au fost completate chestionarele 

44,53 

54,52 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

masculin

feminin

Structura pe gen a respondenţilor  

2,46 

4,12 

7,61 

21,79 

62,20 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

peste 55 ani

20 - 35 ani

46 - 55 ani

36 - 45 ani

13 - 19 ani

Structura pe vârste a respondenţilor  
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Cei mai mulţi respondenţi provin din familii care compuse din 4 şi peste 4 persoane, cea de-a treia categorie 

fiind a celor care provin din familii cu 3 persoane. 

 
În asociere cu informaţiile prezentate anterior, cei mai mulţi respondenţi sunt absolvenţi de ai ciclului inferior 

al liceului şi sunt elevi/studenţi, angajaţi sau pensionar/casnic, în cea mai mare proporţie. 

 
 

Cei mai mulţi respondenţi au domiciliul/rezidenţa în Municipiul Marghita (Marghita, Cheţ, Ghenetea - 630), din 

altă localitate – localitate din zona de influenţă a municipiului sunt din localităţile: Chiribiş, Viişoara, Pagaia, Petreu, Abram, 

Bogei.  

 
Menţiuni referitoare la prezentarea rezultatelor: 

1. Diferenţele de până la 100% reprezintă valori lipsă; 

1,27 

6,18 

21,55 

26,62 

41,28 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00
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0,16 
0,32 
0,79 

2,22 
4,52 

5,86 
8,08 

15,06 
22,98 

36,69 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

Doctorat

 Fără şcoală absolvită

 Şcoală primară

 Şcoală postliceală

Masterat

 Şcoală profesională (inclusiv de ucenici)

Facultate

Ciclul superior al liceului

Şcoală gimnazială

Ciclul inferior al liceului

Care este ultima şcoală absolvită de dumneavoastră? 

1,3 

1,7 

1,8 

2,1 

3,0 

25,1 

62,0 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

agricultor/ lucrător pe cont propriu

şomer/ fără ocupaţie

alta

manager/ întreprinzător/ liber profesionist

pensionar/ casnic

angajat

elev/ student

 În prezent sunteţi: 

44,61 

2,61 

2,54 

49,29 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

Marghita

Cheţ

Ghenetea

Altă localitate

În prezent, în cea mai mare parte a timpului, locuiţi în: 
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2. Valorile din tabelele de asociere au fost rotunjite automat la o zecimală, în unele situaţii, generând proporţii de 

peste 100% (nesemnificative pentru obiectul analizei); 

3. La tabelele de asociere, controlate după una sau mai multe variabile, valoarea totală nu reprezintă valoarea medie 

de la nivelul categoriilor variabilelor de referinţă. 

 

În prezent, în cea mai mare parte a timpului, locuiesc 

în altă localitate:  

Chiribiş (Tăuteu) 42 6,9 

Viişoara (Viişoara) 40 6,6 

Păgaia (Boianu Mare) 31 5,1 

Petreu (Abrămuț) 31 5,1 

Abram (Abram) 28 4,6 

Bogei (Tăuteu) 28 4,6 

Albiş (Buduslău) 22 3,6 

Balc (Balc) 22 3,6 

Almaşu Mare (Balc) 21 3,4 

Boianu-Mare (Boianu Mare) 21 3,4 

Margine (Abram) 19 3,1 

Tăuteu (Tăuteu) 19 3,1 

Almaşu Mic (Balc) 17 2,8 

Abrămuţ (Abrămuț) 16 2,6 

Chiraleu (Chişlaz) 16 2,6 

Poiana (Tăuteu) 15 2,5 

Derna (Derna) 14 2,3 

Suplacu de Barcău 14 2,3 

Buduslău (Buduslău) 12 2,0 

Săldăbagiu (Balc) 12 2,0 

Ciutelec (Tăuteu) 11 1,8 

Făncica (Abrămuț) 11 1,8 

Iteu (Abram) 11 1,8 

Sălacea (Sălacea) 11 1,8 

Dijir (Abram) 10 1,6 

Sânlazăr (Chişlaz) 10 1,6 

Popeşti (Cuzap, Popeşti, Varviz, 

Voivozi), Chişlaz (Mişca, Chişlaz, 

Pocluşa de Barcău), Oradea, 

Otomani(Sălacea), Abram (Satu 

Barba, Suiug), Crestur(Abrămuț), 

Izvoarele(Viişoara), 

Tarcea(Tarcea), Ciuleşti(Spinuş), 

Derna (Dernişoara, Sacalasău, 

Tria), Suplacu de Barcău(Valea 

Cerului, Dolea, Borumlaca), 

Valea lui Mihai,  
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Diferenţa 

până la 

100%  

 




