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Prefață 

Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), aşa cum este definit în documentul 

recunoscut de Comisia Europeană "Orientări. Dezvoltarea şi implementarea unui Plan de 

Mobilitate Urbană Durabilă", este un plan strategic conceput pentru a satisface nevoia de 

mobilitate a cetăţenilor şi companiilor în oraşe şi în împrejurimile acestora, în vederea creşterii 

calităţii vieţii. Acesta se bazează pe practicile existente de planificare şi ia în considerare 

principiile de integrare, participare şi evaluare. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă are un 

profund caracter strategic, defineşte priorităţi, tipologii de acţiuni, prevede scenarii viitoare de 

evoluţie şi identifică măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor în termenele specificate. 

Prezentul plan de mobilitate urbană durabilă este realizat pentru Municipiul Blaj, având 

în componenţa sa şi localitățile Deleni-Obârșie, Flitești, Izvoarele, Petrisat, Tiur, Veza, 

Mănărade și Spătac şi se referă la perioada 2020-2035. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă reprezintă un document strategic, la nivelul de 

detaliere a propunerilor (măsuri şi proiecte), fiind adaptat în consecinţă. Astfel, în faza de 

implementare a PMUD vor fi realizate studii de fezabilitate privind investitiile propuse, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv în ceea ce priveşte amplasamentul exact şi soluţia 

tehnică optimă, respectiv analiza impactului asupra mediului pentru proiectele relevante.  

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Blaj va fi supus procedurii de 

evaluare a impactului PMUD asupra mediului în baza HG nr. 1078/2004, fiind totodată un 

instrument pentru informarea şi consultarea publicului.  

De asemenea, este recomandată actualizarea periodică a PMUD şi a modelului de 

transport aferent, cel puţin o dată la 5 ani sau chiar mai des, în funcţie de viitoarele evoluţii din 

Municipiului Blaj.  

 

 

 

 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Deleni-Ob%C3%A2r%C8%99ie,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Flite%C8%99ti,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Izvoarele_(Blaj),_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petrisat,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tiur,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Veza,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83rade,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sp%C4%83tac,_Alba
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1. Introducere 

1.1. Scopul şi rolul documentaţiei 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) are rolul de a contura strategii, iniţiative de 

politici, proiecte cheie şi priorităţi în vederea unui transport durabil, care să permită creşterea 

economică sustenabilă, inclusiv din punct de vedere social şi al protecţiei mediului, în regiunile 

polilor de creştere. Conform documentelor europene, un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 

reprezintă un document strategic şi un instrument pentru dezvoltarea unor politici specifice, 

principala utilitate fiind rezolvarea nevoilor de mobilitate ale persoanelor şi întreprinderilor din 

oraşele şi zonele învecinate, contribuind în acelaşi timp la atingerea obiectivelor europene legate 

de eficienţa energetică şi protecţia mediului.  

 

Ca urmare a abordării integrate, promovată de Comisia Europeană, în vederea finanţării 

proiectelor de transport urban în cadrul Programului Operaţional Regional, devine o necesitate 

elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD).  

În conformitate cu  legislaţia naţională (Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, republicată cu completările şi modificările ulterioare în decembrie 2013), Planul de 

mobilitate urbană este o documenţatie complementară strategiei de dezvoltare teritorială 

periurbană/metropolitană şi a planului urbanistic general (P.U.G.), dar şi instrumentul de 

planificare strategică teritorială prin care se corelează dezvoltarea spaţială a localitătilor şi a zonei 
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periurbane/metropolitane a acestora cu necesităţile de mobilitate şi transport ale persoanelor şi 

mărfurilor.  

Dezvoltarea şi implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă are în vedere o 

abordare integrată, presupunând un nivel înalt de cooperare şi coordonare între diferitele niveluri 

de guvernare şi între autoritătile responsabile, inclusiv reprezintă un instrument de consultare a 

populaţiei din aria urbană vizată. Autorităţile Locale membre ale unei zone de creştere ar trebui să 

creeze şi să planifice structurile şi procedurile corespunzătoare gestionării unui astfel de plan. 

Prezentul plan de mobilitate urbană durabilă se referă la Municipiul Blaj, având în componenţa sa 

şi localitățile Deleni-Obârșie, Flitești, Izvoarele, Petrisat, Tiur, Veza si satele Mănărade și Spătac. 

În principiu, PMUD urmăreşte crearea unui sistem de transport durabil, care să satisfacă 

nevoile de mobilitate din cadrul comunităţilor din teritoriul său, vizând următoarele cinci obiective 

strategice:  

1. Accesibilitatea – Punerea la dispoziţia tuturor cetăţenilor a unor opţiuni de transport 

care să le permită să aleagă cele mai adecvate mijloace de a se deplasa spre destinaţii şi servicii. 

Acest obiectiv include atât conectivitatea, care se referă la capacitatea de deplasare între anumite 

puncte, cât şi accesul, care garantează că, în măsura în care este posibil, oamenii nu sunt privaţi de 

oportunităti de deplasare din cauza unor deficienţe (de exemplu, o anumită stare fizică) sau a unor 

factori sociali (inclusiv categoria de venit, vârsta, sexul şi originea etnică);  

2. Siguranţa şi securitatea – Creşterea siguranţei şi a securităţii pentru călători şi pentru 

comunitate în general; 

3. Mediul – Reducerea poluării atmosferice şi fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră 

şi a consumului energetic. Trebuie avute în vedere în mod specific ţintele naţionale şi ale 

Comunităţii Europene în ceea ce priveşte atenuarea schimbărilor climatice; 

4. Eficienţa economică – Creşterea eficienţei şi a eficacităţii din punctul de vedere al 

costului privind transportul de călători şi de marfă;  

5. Calitatea mediului urban – Contribuţia la creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului 

urban şi a proiectării urbane în beneficiul cetăţenilor, al economiei şi al societăţii în ansamblu.  

În baza unei analize detaliate a problemelor şi nevoilor de mobilitate actuale şi de 

perspectivă în zona studiată, PMUD Blaj include lista proiectelor şi măsurilor de îmbunătăţire a 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Deleni-Ob%C3%A2r%C8%99ie,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Flite%C8%99ti,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Izvoarele_(Blaj),_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petrisat,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tiur,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Veza,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83rade,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sp%C4%83tac,_Alba
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mobilităţii pe termen scurt, mediu şi lung, planul de acţiune şi posibilele surse de finanţare a 

proiectelor şi măsurilor propuse.   

Planul de mobilitate urbană durabilă va avea următoarea viziune de dezvoltare a 

mobilităţii:  

Realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil şi sigur, care să promoveze 

dezvoltarea economică, socială şi teritorială şi care să asigure o bună calitate a vieţii. 

O parte din măsurile identificate urmează a fi finanţate prin Planul Operaţional Regional, 

care susţine Creşterea mobilităţii urbane, prin realizarea unui sistem de transport eficient, care să-

i determine pe călători sa renunţe la autoturismul personal şi să folosească transportul public pentru 

protejarea mediului înconjurător.  

Planul abordează următoarele teme/sectoare:  

 Structura şi capacitatea instituţională: Planul prezintă solutiile pentru asigurarea 

unei planificări şi coordonări corespunzătoare a mobilităţii la nivelul oraşului şi 

pentru aplicarea legislaţiei europene şi naţionale  

 Transportul public: Planul oferă o strategie pentru a îmbunătăţi calitatea, 

securitatea, integritatea şi accesibilitatea serviciilor de transport public, acoperind 

infrastructura, materialul rulant şi serviciile  

 Transportul nemotorizat: Planul include un pachet de măsuri de creştere a 

atractivităţii, siguranţei şi securităţii mersului pe jos şi cu bicicleta. Infrastructurile 

existente au fost evaluate şi s-au propus îmbunătăţiri. Dezvoltarea de noi 

infrastructuri ia în considerare şi alte opţiuni în afara celor de-a lungul rutelor de 

transport motorizat. Au fost luate în considerare infrastructuri create special pentru 

biciclişti şi pietoni, pentru a le separa de traficul motorizat intens şi pentru a reduce 

distanţele de deplasare, acolo unde a fost posibil. Măsurile privind infrastructura au 

fost completate de alte măsuri tehnice, bazate pe politici soft.  

 Inter-modalitatea: PMUD contribuie la o mai bună integrare a diferitelor moduri; 

s-au identificat măsuri menite în mod special să faciliteze transportul şi mobilitatea 

permanentă şi multi-modală.  
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 Sigurantă rutieră: PMUD prezintă acţiuni de îmbunătăţire a siguranţei rutiere pe 

baza unei analize a problemelor principale de siguranţă rutieră şi a zonelor de risc 

din mediul urban studiat.  

 Transportul rutier: Pentru reţeaua de drumuri şi transportul motorizat, PMUD 

abordează tipurile de trafic: în miscare şi staţionar. Măsurile propuse au ca scop 

optimizarea utilizării infrastructurii rutiere existente şi îmbunătăţirea situaţiei în 

zonele cu probleme identificate. A fost investigat potenţialul de realocare de spaţiu 

rutier altor factori de transport adiacenţi sau altor funcţii şi utilizări publice care nu 

sunt legate de transport.  

 Logistica urbană: PMUD prezintă măsuri de îmbunătăţire a eficienţei logistice 

urbane, inclusiv cele legate de livrarea mărfurilor în mediul urban, reducând factori 

externi adiacenţi precum emisiile de CO2, poluanţi şi zgomot. 

 Managementul mobilităţii: PMUD include acţiuni pentru a promova o schimbare 

în modelele de mobilitate durabilă. În acest scop, trebuie implicaţi cetăţenii, 

angajatorii, şcolile şi alţi factori relevanţi. 

 Sisteme Inteligente de Transport (ITS): Având în vedere că ITS se aplică tuturor 

modurilor de transport şi serviciilor de mobilitate, atât pentru persoane cât şi pentru 

marfă, acestea pot sprijinii formularea strategiei, implementarea politicilor şi 

monitorizarea fiecărei măsuri definite în cadrul unui PMUD.  

 

1.2. Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spaţială 

Documentele de planificare spaţială reprezintă sursa oficială de informaţii pentru întocmirea 

studiilor de specialitate, după cum este menţionat în legea 350/ 2001, privind Amenajarea 

teritoriului şi urbanismul.  

În conformitate cu articolul 7, principalul scop al amenajării teritoriului îl constituie armonizarea 

la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la 

nivel naţional şi local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale ţării, 

urmărindu-se Creşterea coeziunii şi eficienţei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea  

Lista documentelor de planificare operaţională este prezentată mai jos :  

 Planul de amenajare a teritoriului naţional - PATN  
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 Planul de amenajare a teritoriului zonal - PATZ  

 Planul de amenajare a teritoriului judeţean - PATJ  

 Planul urbanistic general - PUG  

 Planul urbanistic zonal - PUZ  

 Planul urbanistic de detaliu – PUD  

În cadrul PMUD pentru municipiul Blaj, este de interes PUG-ul localităţii. Celelalte documentaţii 

pot furniza anumite informaţii în cadrul PMUD dacă este necesar. 

 

1.3. Încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale 

Documentele strategice sectoriale luate în considerare în cadrul PMUD sunt prezentate în 

Tabelul 1.3.1 mai jos. În coloana Activităţi realizate/concluzii se prezintă activităţile realizate şi 

concluziile privind fiecare document strategic privind corelarea cu PMUD. 

Tabel 1.3.1 

Raportul Organizare/Sector Principii 

Strategia de dezvoltare a 

Municipiului Blaj pentru 

perioada 2021-2027 

(in curs de elaborare) 

Primăria Municipiului 

Blaj 

               Sustenabilitate 

Competitivitatea economiei locale 

Dezvoltare emergentă 

Management teritorial eficient 

Strategia de dezvoltare 

durabilă a județului Alba 

2014-2020 

Consiliul Judeţean Alba 

 

Planul de dezvoltare al 

regiunii Centru 2014-2020 

ADR Centru 

Planul de dezvoltare al 

regiunii Centru 2021-2027 – 

varianta in lucru 

ADR Centru 

SDTR – Strategia de 

dezvoltare teritorială a 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale și 

Administrației Publice 
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României / România 

policentrică 2035 

Master Plan General al 

Transporturilor al României, 

2014 

Ministerul Transporturilor  

Strategia Națională pentru 

Transport Durabil 2013 – 

2020 – 2030 

Guvernul României și 

Programul de Dezvoltare 

al Națiunilor Unite 

 

 

Viziunea de dezvoltare viitoare urmăreşte tocmai o redefinire a Municipiului Blaj în raport 

cu mediul concurenţial acerb care se manifestă la nivelul naţional, regional şi global. Astfel, pentru 

perioada 2020-2035, toate resursele, practic motorul de care dispune în prezent municipiul, se vor 

orienta către o permanentă cunoaştere şi performanţă, ca modalitate de adaptare şi răspuns la 

provocările tehnologice de mobilitate. Viziunea de dezvoltare a Municipiului Blaj în viitorul 

deceniu este deja conturată de direcţia de evoluţie trasată până acum, astfel că urbea poate aspira 

la titlul oraş ecologic din Regiunea Centru.  

Astfel, se pot observa urmatoarele proiecte propuse în cadrul strategiei de dezvoltare 2014-

2020: 

Tabel 1.3.2 

Politici  Programe Proiecte 

 

Reducerea şi 

eliminarea 

disparităţilor 

teritoriale între 

municipiul Blaj şi 

oraşele europene 

1. Reabilitarea 

infrastructurii 

urbane şi 

îmbunătăţirea 

serviciilor publice 

-Dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor publice 

şi infrastructurii aferente: reţeaua 

stradală, alei, zone pietonale, trotuare, iluminat 

public, etc 

 

-Reglementarea traficului auto pentru 

reducerea congestionării oraşului prin 
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modernizarea sistemului de semaforizare şi 

semnalizare, locuri de parcare şi 

modernizarea transportului urban în condiţii de 

sustenabilitate 

Sporirea gradului de 

accesibilitate a 

oraşului şi a 

mobilităţii 

transportului de 

persoane şi mărfuri 

1.Dezvoltarea şi 

Modernizarea 

infrastructurii rutiere 

urbane 

-Extinderea reţelei de străzi urbane prin 

construirea de noi străzi 

-Modernizarea reţelei de străzi urbane prin 

asfaltarea şi reabilitarea străzilor din satul 

Toparcea 

- Crearea şi amenajarea de piste pentru 

biciclişti prin realizarea de piste noi şi marcarea 

de trasee pe bulevardele şi străzile existente, 

precum și crearea de stații speciale pentru 

bicicliști 

-Descongestionarea traficului orăşenesc prin 

extinderea şi modernizarea sistemului de 

semaforizare şi semnalizare, mai ales în zonele 

cu trafic intens şi în apropierea unităţilor de 

învăţământ şi de sănătate 

2.Dezvoltarea şi 

modernizarea 

infrastructurii de 

transport urban 

-Realizarea unei autogări moderne și a unei 

stații de alimentare pentru mașini 

electrice 

-Modernizarea şi înfiinţarea staţiilor de 

autobuz/microbuz în toate zonele oraşului 

precum şi în localitatile componente Deleni-

Obârșie, Flitești, Izvoarele, Petrisat, Tiur, Veza, 

Mănărade și Spătac. 

3. Modernizarea 

infrastructurii 

-Reabilitarea şi modernizarea Garii, 

proximitatii si a nodului rutier invecinat  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Deleni-Ob%C3%A2r%C8%99ie,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Deleni-Ob%C3%A2r%C8%99ie,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Flite%C8%99ti,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Izvoarele_(Blaj),_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petrisat,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tiur,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Veza,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83rade,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sp%C4%83tac,_Alba


 
 

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BLAJ   
 

13 

 

feroviare -Reabilitarea rutei feroviare Blaj - Praid şi 

innoirea parcului de vagoane/automotoare 

4.Dezvoltarea şi 

modernizarea 

infrastructurii rutiere 

regionale 

-Modernizarea si accesibilizarea străzilor 

arteriale si colectoare 

- Construirea centurii nordice ocolitoare pentru 

trafic greu de tranzit 

 

 

5.Crearea și 

dezvoltarea 

infrastructurii rutiere 

agricole 

- Construirea şi modernizarea drumurilor de 

acces, a podurilor şi podetelor, precum şi a 

drumurilor agricole de exploatatie 

- Construirea şi amenajarea canalelor de drenaj 

 

1.4. Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică, socială şi de cadru natural din 

documentele de planificare ale UAT Municipiul Blaj 

Prevederile de dezvoltare economica, sociala şi de cadru natural din documentele de 

planificare ale UAT Municipiul Blaj au fost luate în considerare astfel:  

 Din cadrul PUG Blaj au fost luate în considerare elemente de dezvoltarea 

economică şi socială la nivel global – la nivelul întregului municipiu. Pentru a 

stabili o corelare adecvată între PMUD şi PUG ar trebui să fie stabilită în primul 

rând o corelare între unităţile teritoriale luate în considerare, astfel: zonele de 

mobilitate din PMUD să fie corelate cu UTR-urile din PUG, cu condiţia ca acestea 

să fie definite clar (sa aibă o delimitare teritorială clară) şi să conţină informaţii 

referitoare la populaţie şi activitatea economică şi alte activităţi din cadrul UTR-

ului.  

 Din cadrul PUG-urilor celorlaltor localităţi nu au fost identificate elemente / 

informaţii strategice care să ajute în elaborarea PMUD, cu excepţia menţionării 

unor proiecte specifice de transport.  
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Obiectivele evidentiate în strategia de dezvoltare a zonei de creştere Blaj şi a judeţului Alba fac 

referire la diferite domenii prioritare, măsuri şi acţiuni pentru dezvoltare integrată:  

 Dezvoltarea urbană şi economică durabilă; 

 Investiţii pentru protecţia mediului; 

 Dezvoltarea infrastructurii rutiere; 

 Creşterea siguranţei cetăţenilor; 

 Creşterea calităţii şi accesului la serviciile publice; 

 Creşterea calităţii vietii. 

 

Programul Operaţional Regional include obiectivul specific al axei prioritare 3.2, care propune 

reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbană durabilă, 

aplicabilă în zona de interes a PMUD Blaj, respectiv Regiunea Centru, conform legii nr. 315/2004 

privind dezvoltarea regionala a Romaniei. 

In perioada de programare 2021-2027 vor fi finantate din fonduri nerambursabile proiecte din 

domeniul mobilității și regenerării urbane, acest domeniu fiind unul prioritar. Finantarea se va 

acorda in baza Planului de Mobilitate Urbana Durabila, conform prioritatilor de dezvoltare 

stabilite. 

De asemenea, prin POAT 2014-2020 este acordat sprijin financiar pentru elaborarea 

documentațiilor tehnico-economice și a altor documentații necesare pregătirii și implementării 

unor proiecte de infrastructură din domenii de interes strategic național/regional/local și/sau a unor 

proiecte care fac parte din strategii/planuri de dezvoltare la nivel regional/local, finanțabile din 

fonduri europene acordate României în perioada de programare 2021-2027, în cadrul Politicii de 

coeziune în domeniile destinate mobilității și regenerării urbane, respectiv proiectelor de 

infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, 

centrelor de agrement /bazelor turistice /taberelor școlare și infrastructurii și serviciilor publice de 

turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic. 

 

Activitatile incluse în prezentul plan de mobilitate sunt în concordanţă cu obiectivele zonei de 

creştere Blaj şi a judeţului Alba întrucât se urmăreşte: 
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 Crearea şi dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv şi eficient, bazat pe existenţa 

unei reţelecorespunzatoare de trasee pietonale şi de biciclete; 

 Implementarea unei retele strategice de ciclism cuprinzand piste pentru principalele 

directii/axe de tranzit; 

 Aplicarea unor măsuri operaţionale/organizationale care să determine orientarea populaţiei 

către utilizarea transportului în comun, favorabil mediului, în detrimentul deplasării cu 

atoturismele personale, creându-se astfel condiţii pentru reducerea emisiilor de CO2 şi 

GES; 

 Creşterea rolului economic şi social al zonei Blaj prin stimularea unei dezvoltări echilibrate 

la nivelul municipiului şi a arealului său de influenţă – inclusiv in localitatile componente 

Deleni-Obârșie, Flitești, Izvoarele, Petrisat, Tiur, Veza, Mănărade și Spătac. 

 Facilitarea accesului şi a mobilităţii în interiorul şi în exteriorul municipiului Blaj, realizând 

conexiuni cu localităţile din imediata vecinatate; 

 Dezvoltarea durabilă şi protectia mediului. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Deleni-Ob%C3%A2r%C8%99ie,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Flite%C8%99ti,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Izvoarele_(Blaj),_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petrisat,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tiur,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Veza,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83rade,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sp%C4%83tac,_Alba
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2. Analiza situaţiei existente 

2.1. Contextul socio-economic cu identificarea densităţilor de populatie şi a activităţilor 

economice 

Scopul acestui sub-capitol este de a evidenția principale tendințe socio – economice şi de 

dezvoltare urbană şi de a stabili zonificarea nevoilor specifice ale diferitelor segmente ale 

Municipiului Blaj împreună cu aşezările învecinate. 

Localizare 

Municipiul Blaj este situat în partea centrala a României și respectiv in partea estica a 

județului Alba, la aproximativ 400 km nord-vest de capitala țării, ceea ce corespunde unei poziții 

centrale în cadrul Transilvaniei. Este situat în vestul Podișului Târnavelor, la confluența Târnavei 

Mari cu Târnava Mică, într-o renumită zonă viticolă. Sursa de alimentare cu apă a municipiului 

Blaj este Râul Sebeș – Lacul Obreja de Căpâlna (uzina de apă din localitatea Sebeșel). Legătura 

cu drumurile naționale se asigură prin DN14B: Teiuș - Blaj - Copșa Mică. DJ107 (drum judeţean) 

asigură legătura Municipiului Blaj cu Municipiul reședință de județ Alba Iulia. Este traversat de 

magistrala feroviară de importanță națională - Magistrala 300 (București - Brașov - Sighișoara - 

Mediaș - Blaj - Teiuș - Cluj Napoca - Oradea). 

Teritoriul administrativ al Municipiului Blaj are o suprafaţă de 10.066 ha, reprezentând 

1.5% din suprafaţa judeţului, ce cuprinde 7 localităţi componente: Blaj, Deleni-Obârşie, Fliteşti, 

Izvoarele, Petrisat, Tiur şi Veza şi 2 sate aparţinătoare Mănărade şi Spătac. Are o populație de 

20.630 locuitori, conform ultimului recensamant (2011). 

Blajul se constituie ca singurul pol de atracţie din această micro regiune şi de aceea 

dezvoltarea sa constituie un element important, pentru întreaga regiune. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpia_Rom%C3%A2n%C4%83
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Sursa : wikipedia.org 

 

Structura demografică 

Conform recensământului efectuat în 2011 populaţia municipiului Blaj se ridică la 20.630 

de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 20.765 de 

locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (78,26%). Principalele minorităţi sunt cele de romi 

(8,27%) şi maghiari (6,32%). Pentru 6,9% din populaţie apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din 

punct de vedere confesional majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (69,27%), dar există şi 

minorităţi de greco-catolici (13,24%), reformaţi (4,14%), romano-catolici (2,81%), baptişti 

(1,59%) şi penticostali (1,11%). Pentru 6,91% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa 

confesională.  

Densitatea populaţiei în teritoriu este mare (peste 100 loc/km2 ), iar municipiul se situează 

pe axe locale de dezvoltare a reţelei de localităţi (Blaj - Târnăveni). Ca urmare a densităţilor 

existente în cadrul judeţului, se constată o cerere mai mare de utilităţi şi servicii publice pe 
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coridorul nordsud, preponderent urban, Lunca-Mureşului – Aiud – Teiuş – Blaj – Alba Iulia – 

Sebeş. 

Conform datelor publicate de Institutul National de Statistica, structura populatiei pe sexe 

si grupe de varsta se prezinta in felul urmator: 

POPULATIA PE SEXE SI GRUPE DE VARSTA 

Tara/ Judet/ 

Municipiu 

POPULATIA STABILA                                           
G R U  P E   D E   V A R S T A 

0 - 14 ANI 15 - 24 ANI 25 - 34 ANI 

Ambele 

sexe 
Masculin Feminin 

Ambele 

sexe 
Masculin Feminin 

Ambele 

sexe 
Masculin Feminin 

Ambele 

sexe 
Masculin Feminin 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

ROMANIA 

  

20121641 

   

9788577 

  

10333064 

   

3189646 

   

1638311 

   

1551335 

   

2474827 

   

1272424 

   

1202403 

   

2825796 

   

1439688 

   

1386108 

             
ALBA     342376     168451     173925      52597      27202      25395      39180      20713      18467      44399      22886      21513 

             
MUNICIPIUL 

BLAJ      20630      10087      10543       3495       1822       1673       2377       1220       1157       3033       1555       1478 

 

POPULATIA PE SEXE SI GRUPE DE VARSTA 

Tara/ Judet/ 

Municipiu 

G R U  P E   D E   V A R S T A 

35 - 44 ANI 45 - 54 ANI 55 - 64 ANI 65 DE ANI SI PESTE 

 
Ambele 

sexe 
Masculin Feminin 

Ambele 

sexe 
Masculin Feminin 

Ambele 

sexe 
Masculin Feminin 

Ambele 

sexe 
Masculin Feminin 

A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

             

ROMANIA 

   

3282775    1670412    1612363    2408524 

   

1199036 

   

1209488 

   

2692329 

   

1261752 

   

1430577 

   

3247744 

   

1306954    1940790 

             

ALBA      54112      27413      26699      45227      22880 

     

22347 

     

48493      23237 

     

25256 

     

58368      24120      34248 

             
MUNICIPIU

L BLAJ       3300       1667       1633       2597       1228       1369       2927       1406       1521       2901       1189       1712 

 

După etnie 84% (16.779 persoane) sunt români, 6.5% (1.305) maghiari, 9% (1.850) rromi, 

iar din restul de 0.5%, 0.2% (45) sunt germani, 0.01% (4) ruşi-lipoveni, 0.09% (11) de alte etnii şi 

0.2% (32) cu etnie nedeclarată. Ca limbă maternă 93% (18.700) vorbesc româna, 6% (1.243) 

maghiara, iar din restul de 1%, 13 vorbesc rromani, 32 germana, 4 altă limbă maternă, iar 32 o 

limbă nedeclarată. După religie: 74% (14.763) urmează cultul ortodox, 3% (617) romano-catolic, 

14.5% (2.909) greco-catolic, 4% (862) reformat, 2% (377) baptist, 1% (253) penticostal, 1% (191) 

au alte religii, din restul de 0.5%, 10 sunt fără religie, 8 atei şi 36 cu religie nedeclarată. 

Evolutia numarului de locuitori este redata in graficul urmator: 
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Infrastructura 

În ultimii ani, oraşul a cunoscut o dezvoltare a reţelei stradale în mare majoritate pe o 

structură carteziană, urmărind directiile N-S si E-V. Lungimea străzilor orăşeneşti este de aproape 

100 km, principalele dintre ele fiind asfaltate. Având în vedere existenta strazilor/aleilor 

rezidentiale neasfaltate si fara trotuare, se impune şi extinderea reţelei stradale în aceste zone. 

Transportul urban este inexistent, iar cel suburban este asigurat în sistem privat, prin microbuze şi 

autobuze, cu putine taximetre. 

Există o reţea de distribuţie a apei potabile şî de canalizare. Există în derulare o serie de 

proiecte de extindere a acestor reţele pentru alimentarea cu apă potabilă şi pentru deversarea apelor 

menajere în toatearealele oraşului. 

Alimentarea cu energie electrică a întregului oraş se face exclusiv în sistem clasic, de la 

reţeaua naţională, prin care sunt alimentaţi peste 3000 de consumatori casnici şi agenţi economici, 

între care nu sunt înregistraţi mari consumatori. 

 

Încadrarea în teritoriul administrativ  

Municipiul Blaj este amplasat la 23º 55’ longitudine estică şi 46 º10’ latitudine nordică, 

ceea ce îi conferă o poziţie relativ centrală în cuprinsul ţării prin care beneficiază de legături 
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economice avantajoase cu centrele din Podişul Târnavelor, Munţii Apuseni, Carpaţii Meridionali 

şi Culoarul Mureşului.  

Acesta dispune de o reţea diversificată de transport persoane şi mărfuri (transport rutier şi 

cale ferată) şi are o bună legatură cu exteriorul prin intermediul acestor căi de comunicaţie. Accesul 

pe cale auto se realizează pe tronsonul DN 14 B: Mediaş – Copşa Mică – Blaj – Teiuş, care asigură 

legături de interes zonal (Transilvania). Legătura cu Arad şi Timişoara se poate realiza prin DN 7 

acesibil prin DN 14 via DN 14 B. Blajul este şi un important nod de cale ferată cu direcţii spre 

Teiuş şi Braşov (linia 300) şi Praid (linia 306).  

Situarea pe un important drum naţional şi la calea ferată îi asigură un bun potenţial de 

poziţie cu legături favorabile spre vestul, nordul sau sudul ţării. Se evidenţiază poziţia sa la 103 

km de Cluj Napoca, 85 km de Sibiu şi 83 km de Tg. Mureş, localităţi importante ce deţin 

aeroporturi cu legături internaţionale. Este de remarcat distanţa mai mare faţă de capitală, 

transportul naval – Constanţa şi zona graniţei de vest (Arad, Timişoara, Oradea). La nivel de judeţ, 

Blajul este situat în partea central-estică a judeţului Alba la o distanţă de 38 km de Municipiul 

Alba Iulia, reşedinta judeţului. Centrele de comună cele mai apropiate sunt Crăciunelu de Jos la 7 

km, Sâncel la 5 km, Valea Lungă la 13 km şi Cergău Mare la 17 km. De asemenea mai este situat 

la o distanţă de 50 km de viitorul aeroport Alba-Iulia – Vinţu de Jos. În cadrul judeţului, accesul 

în Blaj pe cale rutieră este asigurat prin DJ 107: Alba Iulia - Berghin - Cergău Mare - Blaj - 

Târnaveni. Astfel Municipiul Blaj este legat de reşedinţa de judeţ şi celelalte municipii şi oraşe din 

judeţ prin DN şi DJ (parte din ele necesitand reabilitare). Acestea asigură o bună legatură şi cu 

restul judeţelor.  

Teritoriul administrativ al Municipiului Blaj are o suprafaţă de 10.066 ha, reprezentând 

1.5% din suprafaţa judeţului, ce cuprinde 7 localităţi componente: Blaj, Deleni-Obârşie, Fliteşti, 

Izvoarele, Petrisat, Tiur şi Veza şi 2 sate aparţinătoare Mănărade şi Spătac. Cel mai îndepărtat sat 

de centrul municipiului este Deleni-Obârşie la 10 km, iar cel mai apropiat este Veza, care de fapt 

este înglobat acestuia. În cadrul teritoriului administrativ accesul spre localităţile componente se 

realizează prin: • DC 21: Blaj – Petrisat, • DC 34: Veza (DJ 107) – Izvoarele – Tiur; • DC 35: 

Mănărade – DJ 107 – Spătac, • DC 203: Blaj (DJ 107) – Fliteşti – Deleni-Obârşie.  



 
 

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BLAJ   
 

22 

 

Municipiul Blaj are o accesibilitate foarte bună la trupurile ce compun intravilanul şi nu 

sunt necesare trasee noi. Drumurile locale de exploatare agricolă asigură legături şi spre 

gospodăriile izolate de pe dealurile înconjurătoare. Prin studiile existente de fundamentare de 

specialitate se prevăd anumite lucrări hidrotehnice, măsuri de protecţie a mediului şi lucrări 

hidroedilitare în sistem. 

 

Infrastructura educaţională 

Infrastructura de educaţie este structurată pe 4 niveluri. Nivelul preşcolar este format din 8 

grădiniţe. Nivelul primar-gimnazial este constituit din 5 unități de învățământ la nivel primar și 

gimnazial. În 2016, la nivelul învățământului obligatoriu (inclusiv învățământul special) din UAT 

Municipiul Blaj existau 83 de săli de clasă (inclusiv cabinete școlare și amfiteatre). În învăţământul 

liceal, format din Liceul Tehnologic Ștefan Manciulea si Colegiul Național Inochentie Micu Clain, 

sunt înscrişi peste 200 elevi. Nivelul universitar este reprezentat de universitatea de Teologie 

Catolica cu punct activ si aproape 100 de studenti.   

 

Istoria, economia şi forţa de muncă 

Prima atestare documentară referitoare la Blaj datează din 1252, an în care contele Herbord 

a cumpărat domeniul "de la întâlnirea Târnavelor", domeniu denumit în continuare "villa 

Herbordi". În 1313, fiul lui Herbord, Blasius, a devenit stăpân al moşiei respective. Denumirea 

Blajului provine de la numele proprietarului, Blasius. De-a lungul timpului, Blajul a fost menţionat 

în limba latină ca villa Blasii, iar mai apoi în traducere maghiară ca Balázsfalva (satul lui Blasiu), 

respectiv în germană Blasendorf, nume care a devenit în dialectul săsesc Bluesendref. În spiritul 

latinismului promovat de Şcoala Ardeleană numele Blajului a fost transcris în limba română ca 

Blasiu, respectiv Blaş. Ca semn al emancipării urbane, în secolul al XIX-lea a fost folosită în 

corespondenţă şi forma Blaj-Oraş, simetric cu maghiarul Balázsfalva (Blaşfalău, aidcă satul lui 

Balázs). Până la Unirea Transilvaniei cu România, Blajul a fost printre puţinele orăşele din Ardeal, 

alături de Năsăud, cu o populaţie majoritar românească. 

La început secolului al XVII-lea populaţia localităţii era redusă, fiind alcătuită la 1650, 

anul primului recensământ, din membrii celor 20 de familii de rândaşi ai curţii nobiliare. Intrat în 
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posesiunea magnatului Apafi, Blajul a trecut, după moartea principelui Mihai Apafi al II-lea, în 

stăpânirea statului, care l-a cedat în 1738 Episcopiei Române Unite, devenind astfel reşedinţa 

oficială a acesteia. 

În vremea episcopatului lui Ioan Inocenţiu Micu-Klein şi a urmaşului său, Petru Pavel 

Aaron, la Blaj au fost întemeiate importante instituţii de învăţământ, precum şcolile Blajului, 

Biblioteca Arhidiecezană (cea mai mare bibliotecă românească din Transilvania), tipografia etc. 

La 19 mai 1737 Blajului i-a fost conferit statutul de oraş, fiind totodată centrul religios şi cultural 

al românilor „uniţi” şi al Şcolii Ardelene. 

Inainte de 1989, „Mica Romă” era un orăşel de provincie în care predominau activităţile 

industrial-agrare, sectorul terţiar fiind reprezentat de sănătate, învăţământ, cultură în care activau 

un număr redus de locuitori. După douăzeci de ani de la căderea comunismului, activităţile 

economice a suferit transformări majore în contextul procesului de restructurare economică 

manifestate prin reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate, menţi-nerea şomajului la valori 

relativ constante (cu excepţia perioadelor de recesiune economică), dar creşterea şomajului de 

lungă durată şi – aspect cu conotaţii puternic negative – creşterea populaţiei inactive.  

În prezent, structura ocupaţională a forţei de muncă indică o creştere a numărului de 

locuitori care desfăşoară activităţi în sectorul terţiar şi o scădere a celor ce muncesc în celelalte 

două sectoare.  

Strategia de dezvoltare elaborată de pimăria municipiului pentru a revitaliza sectorul 

industrial cu tradiţie în industria lemnului (în curs de restructurare), mecanicii fine (I.A.M.U şi 

BOSCH), vinului şi berii a prevăzut crearea de condiţii optime investitorilor locali, dar şi străini. 

Măsurile luate s-au concretizat prin amplasarea de către grupul german BOSCH a unei hale de 

producţie, în anul 2007, urmată doi ani mai târziu de extinderea acesteia, iar în acest an (2012) de 

semnarea unui nou acord cu grupul german ce prevede construirea şi punerea în funcţie a unei noi 

hale de producţie pe platforma industrială a municipiului.  

Restructurarea şi dezvoltarea platformei industriale aflate în partea de est a oraşului este 

înlesnită de apropierea de căile de comunicaţie rutiere şi feroviare ce tranzitează teritoriul 

municipiului de la est spre vest. Infrastructura rutieră şi feroviară în ultimii ani a fost modernizată 

pentru a răspunde cerinţelor unui trafic în continuă creştere. În vederea atragerii de investiţii străine 
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şi promovarea celor locale, consiliul local Blaj a realizat un amplu proiect de modernizare şi 

înlocuire a infrastructurii de alimentare cu apă potabilă, veche de treizeci de ani în cartierele unde 

acesata a existat şi întroducerea canalizarii şi conductelor de alimentare cu apă în cartirele unde nu 

a fost introdusă înainte de 1990: cartierele Tiur, Mănărade, Izvoarele, Veza – parţial, Hula, Petrisat. 

Resursele funciare şi solurile de calitate oferă posibilităţi de dezvolatre şi prin atragerea şi absorţia 

fondurilor comunitare, în vederea creării de ferme ecologice cu un potenţial productiv ridicat, 

astfel încât acest sector să fie revitalizat.  

O opurtunitate în domeniul agricol o reprezintă tradiţia în domeniul culturii viţei de vie şi 

a vinificaţiei, care pune la dispoziţia investitorilor numeroşi specialişti existenţi în prezent. Se 

inregistreaza de asemenea creşterea numărului de IMM-uri de profil în ultimii ani şi posibilitatea 

apariţiei şi implementării unui brand local, care în prezent lipseşte. Alături de viticultură investiţiile 

în cultivarea cerealelor, pomicultură şi cresterea animalelor oferă locuitorilor ce sunt ocupaţi în 

acest sector de activitate, posibilitatea de a trece de la o agricultură de subzistenţă, practicată pe 

suprafeţe restrânse, la o agricultură profitabilă. 

Resursele, poziţia geografică strategică şi atitudinea pozitivă a administraţiei publice locale 

faţă de mediul de afaceri constituie factori favorabili atragerii de noi investiţii strategice şi creării 

de noi parteneriate public-private în vederea dezvoltării economiei durabile a municipiului, 

creşterii de noi şi atractive locuri de muncă pentru populaţia oraşului şi a localităţilor învecinate 

şi, implicit, creşterii calităţii vieţii.  Principalul jucator pe piata economica si totodata cel mai mare 

angajator, BOSCH, consituie un pilon important in economia regionala. 

   

Piaţa imobiliară, locuinţe 

Numărul locuinţelor înregistrate în Blaj, conform datelor statistice parţiale ale 

Recensământului populaţiei şi locuinţelor 2011, se cifrează la peste 2000. Administraţia locală 

duce o politică de creştere a fondului locativ public, prin proiecte de construire de locuinţe pentru 

tineri şi sociale, în raport cu necesităţile momentului şi cele viitoare. 

 Totuşi, competitivitatea urbei este influenţată într-o foarte mare măsură şi de politicile 

administraţiei publice locale în ceea ce priveşte gestionarea actuală şi viitoare a terenurilor urbane 
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aflate în proprietatea sa, veniturile generate din impozitele pe acestea reprezentând beneficii 

suplimentare pe termen mediu. 

 

Gradul de poluare a oraşului 

Calitatea aerului în Blaj se află sub ocazionala supraveghere a agenţiei pentru protecţia 

mediului Alba, care monitorizează cu precădere locaţiile conexe siturilor NATURA 2000. Din 

studiile realizate a rezultat că valorile indicatorilor de calitate monitorizaţi, CO, SO2, NO2, 

pulberile se situează in proximitatea valorilor maxime admise de actele normative în vigoare. 

În ce priveşte calitatea apelor de suprafaţă, în oraşul Blaj se pot menţiona două categorii 

de impact asupra calităţii cursurilor de apă: cele produse de ape uzate menajere (receptor râul 

Tarnava). Din datele furnizate de către APM a rezultat că indicatorii de calitate monitorizaţi la 

apele reziduale, PH, MTS. CCOCr, CBO5, fenoli, produse petroliere, substanţe extractibile, 

reziduu fix, azotaţi, azotiţi, detergenţi, s-au încadrat în limitele prevăzute de lege. Apele menajere 

şi pluviale evacuate din municipiu sunt colectate printr-o reţea de canalizare de tip separativ-

menajeră şi pluvială.  

Din analizele efectuate de către instituţiile judeţene de profil la indicatorii de calitate pentru 

apa potabilă (clor rezidual liber, arsen, cadmiu, crom, cupru, nichel, nitriti, nitrati, plumb, fier, 

mangan) a rezultat că apa potabilă este corespunzătoare din punct de vedere al calităţii. 

Pentru eliminarea poluării aerului în mediul urban, administraţia locală şi-a fixat ca 

obiectiv diminuarea acesteia prin devierea traficului greu pe rute ocolitoare, repararea străzilor 

pentru încurajarea deplasărilor cu alte mijloace, regenerarea atmosferei prin revigorarea şi 

Creşterea suprafeţelor ocupate cu spaţii verzi şi a perdelelor de arbori stradali. 

 

 

2.2. Reţeaua stradală 

Oferta de transport în Municipiul Blaj este formată din: 

• Rețeaua de căi de transport rutiere și 

• Rețeaua de cale ferată. 
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Rețeaua stradală are o lungime de aproximativ 120 km, fiind formată din multe străzi 

(conform nomenclatorului stradal al municipiului) şi cuprinde străzi de categoria a II-a (de 

legătură, care asigură circulația majoră între zonele funcționale și de locuit), a III-a (colectoare, 

care preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură) și a 

IV-a (de folosință locală, care asigură accesul la locuințe și pentru servicii curente sau ocazionale). 

La nivel regional, municipiul Blaj este traversat de șoseaua nationala DN14B si DJ107. 

Acest traseu are rol în preluarea traficului de călători şi marfuri, avand o importanta economica 

majora prin faptul ca face legatura cu arealului cu angajatorul BOSCH. 

Blajul este străbătut de o magistrală rutieră semnificativă, şi datorită autostrăzii A1 în 

proximitate, traficul prezintă valori notabile ale volumului raportate la capacitatea acestuia.  

În procesul de colectare a datelor, a fost realizat un chestionar online asupra problemelor 

generale legate de mobilitate. La chestionarul respectiv au răspuns un număr de 200 de cetățeni, 

reprezentând 1% din populația oraşului. Dintre aceștia, un număr semnificativ de cetățeni au 

identificat infrastructura rutieră ca una dintre primele 2 opțiuni referitoare la tipurile de 

infrastructură/facilități care ar trebui create/modernizate/dezvoltate. 

 

REŢEAUA DE DRUMURI 

În scopul evaluarii retelei rutiere în municipiul Blaj, drumurile au fost clasificate ca fiind 

strategice, primare, secundare sau locale ca şi tip de drum.  

A fost realizată o clasificare a străzilor din UAT Blaj cu scopul facilitării desfășurării 

traficului. 

Lista strazi Blaj 

Aleea Viitorului 

Bulevardul Republicii 

Calea Clujului 

Piaţa 1848 

Piaţa Roşie 

Strada 11 Iunie 

Strada 23 August 

Strada Horticultorilor 

Strada Iacob Mureşianu 

Strada Iazului 

Strada Ion Heliade Rădulescu 

Strada Ion Inocenţiu Micu Klein 

Strada Ion Ionescu de la Brad 

Strada Iuliu Maniu 

http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/aleea-viitorului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/bulevardul-republicii/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/calea-clujului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/pia%C5%A3a-1848/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/pia%C5%A3a-ro%C5%9Fie/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-11-iunie/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-23-august/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-horticultorilor/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-iacob-mure%C5%9Fianu/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-iazului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-ion-heliade-r%C4%83dulescu/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-ion-inocen%C5%A3iu-micu-klein/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-ion-ionescu-de-la-brad/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-iuliu-maniu/
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Strada Alexandru Borza 

Strada Alexandru Gh. Golescu 

Strada Alexandru Ioan Cuza 

Strada Alexandru Papiu Ilarian 

Strada Alunului 

Strada Arinilor 

Strada Armata Roşie 

Strada Aron Pumnul 

Strada Arţarului 

Strada Astra 

Strada Aurel Vlaicu 

Strada Avram Iancu 

Strada Axente Sever 

Strada Barbu Lăutaru 

Strada Berzei 

Strada Binale 

Strada Bradului 

Strada C. A. Rosetti 

Strada Caisului 

Strada Canton C.F.R. 

Strada Carpenului 

Strada Ceferiştilor 

Strada Cezar Bolliac 

Strada Cloşca 

Strada Cooperatorilor 

Strada Coriolan Suciu 

Strada Costache Negri 

Strada Crişan 

Strada Câmpul Libertăţii 

Strada Izvorului 

Strada Livezii 

Strada Locomotivei 

Strada Lt. Vasile Niculescu 

Strada Luncii 

Strada Merilor 

Strada Mesteacănului 

Strada Mihail Eminescu 

Strada Mihail Kogălniceanu 

Strada Mitropolit Andrei Şaguna 

Strada Mitropolit Ioan Vancea 

Strada Morii 

Strada Mugurel 

Strada Măceşului 

Strada Nicolae Bălcescu 

Strada Nucului 

Strada Oborului 

Strada Oituz 

Strada Parcului 

Strada Petru Maior 

Strada Petru Pavel Aron 

Strada Petőfi Sándor 

Strada Piersicului 

Strada Plopilor 

Strada Podului 

Strada Poet Andrei Mureşanu 

Strada Popa Şapcă 

Strada Primăverii 

Strada Privighetorii 

http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-alexandru-borza/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-alexandru-gh-golescu/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-alexandru-ioan-cuza/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-alexandru-papiu-ilarian/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-alunului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-arinilor/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-armata-ro%C5%9Fie/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-aron-pumnul/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-ar%C5%A3arului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-astra/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-aurel-vlaicu/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-avram-iancu/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-axente-sever/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-barbu-l%C4%83utaru/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-berzei/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-binale/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-bradului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-c-a-rosetti/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-caisului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-canton-cfr/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-carpenului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-ceferi%C5%9Ftilor/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-cezar-bolliac/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-clo%C5%9Fca/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-cooperatorilor/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-coriolan-suciu/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-costache-negri/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-cri%C5%9Fan/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-c%C3%A2mpul-libert%C4%83%C5%A3ii/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-izvorului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-livezii/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-locomotivei/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-lt-vasile-niculescu/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-luncii/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-merilor/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-mesteac%C4%83nului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-mihail-eminescu/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-mihail-kog%C4%83lniceanu/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-mitropolit-andrei-%C5%9Faguna/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-mitropolit-ioan-vancea/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-morii/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-mugurel/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-m%C4%83ce%C5%9Fului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-nicolae-b%C4%83lcescu/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-nucului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-oborului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-oituz/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-parcului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-petru-maior/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-petru-pavel-aron/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-pet%C5%91fi-s%C3%A1ndor/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-piersicului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-plopilor/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-podului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-poet-andrei-mure%C5%9Fanu/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-popa-%C5%9Fapc%C4%83/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-prim%C4%83verii/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-privighetorii/
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Strada Cîmpul Libertăţii 

Strada Dr. Petru Groza 

Strada Dr. Vasile Suciu 

Strada Dumbravei 

Strada Eftimie Murgu 

Strada Episcop Ioan Lemeny 

Strada Eroilor 

Strada Fabricii 

Strada Fagului 

Strada Fochiştilor 

Strada Fundăturii 

Strada Fîntînii 

Strada G-ral Gheorghe Magheru 

Strada Gheorghe Bariţiu 

Strada Gheorghe Doja 

Strada Gheorghe Lazăr 

Strada Gheorghe Şincai 

Strada Griviţa Roşie 

Strada Gutuiului 

Strada Gării 

Strada Horea 

Strada Prundului 

Strada Prunului 

Strada Pîrîului 

Strada Păcii 

Strada Salciilor 

Strada Salcîmului 

Strada Samuel Micu Klein 

Strada Simion Bărnuţiu 

Strada Stejarului 

Strada Stephan Ludwig Roth 

Strada Timotei Cipariu 

Strada Trandafirilor 

Strada Tudor Vladimirescu 

Strada V. I. Lenin 

Strada Vasile Alecsandri 

Strada Viitorului 

Strada Vînătorilor 

Strada Zorilor 

Strada Învăţătorilor 

Strada Şipotului 

Strada Ştefan Manciulea 

 

 

SITUAŢIA ACTUALĂ 

Semafoare: 

- intersecţii semaforizate 

- semnsuri giratorii 

Lipsa activării pentru transportul public 

Lipsa priorităţii pentru transportul public 

http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-c%C3%AEmpul-libert%C4%83%C5%A3ii/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-dr-petru-groza/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-dr-vasile-suciu/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-dumbravei/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-eftimie-murgu/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-episcop-ioan-lemeny/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-eroilor/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-fabricii/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-fagului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-fochi%C5%9Ftilor/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-fund%C4%83turii/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-f%C3%AEnt%C3%AEnii/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-g-ral-gheorghe-magheru/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-gheorghe-bari%C5%A3iu/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-gheorghe-doja/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-gheorghe-laz%C4%83r/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-gheorghe-%C5%9Fincai/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-grivi%C5%A3a-ro%C5%9Fie/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-gutuiului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-g%C4%83rii/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-horea/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-prundului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-prunului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-p%C3%AEr%C3%AEului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-p%C4%83cii/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-salciilor/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-salc%C3%AEmului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-samuel-micu-klein/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-simion-b%C4%83rnu%C5%A3iu/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-stejarului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-stephan-ludwig-roth/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-timotei-cipariu/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-trandafirilor/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-tudor-vladimirescu/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-v-i-lenin/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-vasile-alecsandri/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-viitorului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-v%C3%AEn%C4%83torilor/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-zorilor/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83torilor/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-%C5%9Fipotului/
http://orasul.biz/strazi-blaj-ab/strada-%C5%9Ftefan-manciulea/
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INTERSECŢIILE LA NIVEL CU CALEA FERATĂ 

Municipiul Blaj este traversat pe direcţia est-vest de magistrala feroviară Sighisoara -Teiuş, 

care în acest sector are linie dublă electrificată, precum si de calea ferata Teius – Praid care 

traverseaza localitatea in partea de nord-vest si care are linia simpla neelectrificata. Staţia C.F.R. 

Blaj situată în partea vestică a oraşului este legată de centrul municipiului prin str. Gării – Eroilor 

– Republicii în lungime totală de 1 km. Aceasta asigură în principal traficul de persoane, cel de 

marfă fiind asigurat de staţia imediat vecină - Halta Câmpia Libertăţii.  

Siguranţa este asigurată de un sistem de avertizare luminos şi sonor dar accidente la 

trecerea la nivel s-au înregistrat de-a lungul timpului. 

 

PARCAREA AUTO 

Blajul dispune în momentul de fata de un număr aproximativ de 500 de locuri de parcare 

centrale si circa 1550 de parcari rezidentiale, ridicându-se problema necesităţii unui numar de 

aproximativ 2250. Acestea sunt amplasate în zona gară (str. Garii), autogară (str. Avram Iancu), 

Piaţa Agroalimentara, zona Hotel-restaurant Târnavele ( str. Republicii, str. Astra), zona Primăriei 

Municipiului (Piata 1848), cartierul Eroilor, zona industriala (strada Gh. Baritiu), zona institutiilor 

de invatamant (str. Vasile Suciu, str. Tudor Vladimirescu). 

Parcarea este reglementată în zonele rezidenţiale, pentru staţionările sistematice, dar nu 

este taxată. Există locuri delimitate cu facilităţi de parcare pentru riverani, mai ales în zonele dense 

cu blocuri. Garajele din zona de locuinţe colective, deşi realizate din materiale durabile, nu au un 

aspect estetic şi obturează vizual şi spaţial vederi şi legături spre obiective importante. O lipsă a 

parcajelor se poate remarca în zona comercială centrală.   

Se recomanda implementarea si extinderea taxarii si reglementarii parcarilor rezidentiale 

si respectiv studierea oportunitatii unui P&R Nordic, spre Sanceal/Tarnaveni.  
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Disciplina locală rutieră nu este afectată de volumul de trafic de tranzit, iar accesul în zona 

centrală cu vehicule comerciale grele este permisă numai cu un permis special de la primărie. 

Zonele rezidenţiale prezintă un caracter liniştit cu circulaţie calmă şi siguranţa speicifică.  

Cea mai mare presiune în ceea ce privește locurile de parcare se regăsește în zona centrala. 

În această zonă sunt concentrate o serie de obiective de interes public, clădiri administrative, spații 

de cazare şi comerciale, zone de recreere și agrement, piețe. În prezent, parcarea este taxată 

corespunzator pe un areal limitat. În Blaj nu este implementat un sistem inteligent de management 

al parcărilor şi de informare a utilizatorilor asupra disponibilității spațiilor de parcare. 

Se remarca oportunitatea construirii a doua facilitati Park and Ride, conexe transportului 

public, una conexa nodului multimodal propus la gara, altul in nordul orasului, la intersectia 

viitoarei centuri ocolitoare cu DJ107. 
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2.3. Transport public  

La nivelul municipiului există un sistem de transport public, deplasările se realizează cu 

ajutorul companiilor private, transportul interurban se desfăşoară graţie transportorilor licentiaţi 

din municipiile învecinate. 

Există câteva staţii de microbuz, pe unde se operează serviciile unor transportatori privaţi 

pe diferite rute.  
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Majoritatea curselor sunt realizate cu vehicule de tip microbuz ce au ca destinaţie 

municipiul Alba şi o frecventa de minim o ora. Problemele acestor vehicule se concretizeaza în 

nivelul redus de confort şi siguranta al pasagerilor. 

 

Conform primelor observaţii, cota transportului public în totalul deplasărilor din aria 

urbană este una inacceptabil de scăzută, iar măsurile sugerate de PMUD ar trebui să o ridice 

semnificativ. Într-un oraş European cu pretenţii ecologice şi de sustenabilitate, între 40 şi 50% din 

deplasările urbane trebuie efectuate cu mijloace de transport în comun. Deşi ambiţios pentru 

viitorul apropiat, un procent de 20% din deplasări urbane ar trebui câştigat prin măsuri imediate şi 

în viitorul apropiat, numărul actual al deplasărilor urbane cu transportul public rutier situându-se 

în vecinătatea lui 5%. 

Rezultatul chestionarului privind dezvoltarea transportului public este redat in figura de 

mai jos: 

 

Stația CFR Blaj se află pe coridorul IV pan european, pe magistrala 300 București Oradea, 

pe un tronson ce a fost reabilitat în procent de 97%, apt pentru viteza maximă de 160 km/h pentru 

trenurile de călători și cu sisteme moderne pentru eficientizarea circulației trenurilor.  

Liniile şi peroanele au fost modernizate la standarde europene, peroanele având o lungine 

de 380 m, cu număr de 6 linii. În medie, numărul trenurilor de călători este de 28, printre care se 

pot evidenția destinații zilnice directe către Viena, via Budapesta, București, Satu Mare, Cluj 

Napoca sau Râmnicu Vâlcea și cu legătură directă cu Mangalia în timpul sezonului estival. 
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Trenurile Regio care traversează staţia Blaj asigură legătura cu Mediaş, printr-un număr de 

4 perechi de trenuri pe zi, cu Braşov cu 2 perechi de trenuri pe zi, cu Teiuş cu 4 perechi de trenuri 

pe zi şi cu Cluj Napoca cu o pereche pe zi.  Aceste trenuri regio asigură astfel şi fluxul de navetişti 

către şi dinspre Blaj pentru satele şi comunele unde oraşul Blaj îşi are arealul de polarizare, precum 

Mânărade, Câmpu Libertăţii sau Glogoveţ. 

Din Blaj se ramifică linia secundară 307, Blaj - Praid, ce este deservită de operatorul privat 

Regio Călători, cu două perechi de trenuri pe zi, pe distanţa Blaj – Praid. Pe lângă acestea, pe 

această linie secundară există trenuri regio ce asigură legătura cu Târnăveni şi Bălăuşeri, cu 4  

perechi de trenuri pe zi, cu opriri în toate punctele de oprire amenajate. Numai aceasta linie 

deserveste pese 20.000 de calatori anual via Blaj. 

 



 
 

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BLAJ   
 

34 

 

 



 
 

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BLAJ   
 

35 

 

 

 



 
 

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BLAJ   
 

36 

 

Staţiile de transport sunt amplasate fie în spaţii de lângă carosabil, cu refugiu sau fără, fie 

pe artere. La această dată, nu există o abordare unitară la nivel municipal de semnalizare şi 

amenajare a staţiilor de transport în comun, acestea fiind adeseori amplasate în spaţii amenajate pe 

pietonale, fără însă a se asigura o accesibilitate optimă pentru persoane cu dizabilităţi, cărucioare 

ş.a. (pantă a bordurii, spaţiu suficient de acces sub adăpost). 

 

De asemenea, prezenţa unui acoperiş sau adăpost pentru staţii şi semnalizarea 

corespunzătoare a liniilor nu este identificată generalizat în centrul municipiului. Datorită lipsei 

dotărilor în spaţiu, precum bănci de aşteptare, tabel orar, ş.a. s-a recurs în unele situaţii la soluţii 

ad-hoc, improprii. Staţiile existente, deşi oportune pentru operarea transportului public urban, 

actualmente deservesc doar transportul public suburban, operat de privaţi cu licenţă de transport 

între Blaj şi alte oraşe (preponderent Alba). 

PMUD va sugera un proiect suport cu impact pe termen lung asupra transportului public 

în zonă, sugerând facilităţi minimale moderne de mententanţă pentru flota circulantă, precum şi 

amplasarea acestora şi a unei platforme de parcare suplimentară într-o zonă limitrofă urbei, însă 

accesibilă terminalelor rutelor deservite şi disponibilă municipalităţii. 
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Merită menţionat că primăria dispune de microbuze pentru transportul elevilor din satele 

invecinate spre şcoli, serviciu oferit gratuit, precum şi pentru diverse curse ocazionale, speciale 

sau ca vehicule de protocol pentru comisii aflate în vizită. 

Transportul în regim de taxi se realizează conform Legii nr. 38/2003 privind transportul în 

regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările aduse prin legea nr. 129/2015, care introduce 

prevederea conform căreia transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se 

execută numai de către transportatori autorizaţi, care deţin:  

1) autorizaţii taxi valabile, în cazul transportului în regim de taxi;  

2) copii conforme valabile, în cazul transportului în regim de închiriere. 

Operatorii privaţi stabilesc tarifele pentru serviciile operate în baza licenţelor acordate de 

Consiliul Judeţean în conformitate cu cererea pieţei.  

 
 

2.3.1 Contextul.  

Blajul este un Municipiu cu peste 20.000 de locuitori situat în estul judetului Alba şi cu un 

important caracter turistic şi comercialal. Experienţa din comunitatea vestic-Europeană arată că 

cea mai mare pierdere a transportului public (TP) este atunci când o gospodărie achiziţionează mai 

mult de un autovehicul, astfel că atunci fiecare călătorie facută anterior cu TP se transferă unui 

autovehicul, faţă de prima maşină care este folosită pentru transportul la şi de la serviciu a 

principalului aducător de venit.  

 

2.3.2 Competiţia.  

Transportul public trebuie văzut ca o competiţie pe piaţa transportului, în care comoditatea 

autoturismului este aproape imposibil de egalat, însă alte avantaje, da – cum ar fi cost-eficienţa, 

oportunitatea de a face alte lucruri pe durata deplasării (lectură, conversaţie telefonică, audiţie 

muzicală), eliminarea dificultăţii şi costuli specific spaţiilor de parcare. 

S-au produs greşeli considerabile de către operatorii de transport public deţinut public din 

ţările vestice care au asumat că noile dezvoltări extra urbane, mai departe de reţeaua existentă, nu 

puteau fi deservite de TP; Potenţiale pieţe au fost astfel predate autovehiculelor personale. Ulterior 
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adopţiei culturii unei pieţe conduse, atât de către francize cât şi operatori de TP total privaţi, s-a 

constatat că aceste proiecte de dezvoltare ar trebui să devină terminale TP. Totuşi, în deceniile 

dinaintea liberalizării pieţelor de TP, transportul cu autovehiculul personal a devenit (şi râmâne) 

dominant. Măsurile de austeritate de după criza economică din 2008 au avut tendinţa să afecteze 

în mod negativ nivelul calităţii şi în ceea ce priveşte încărcarea transportului public.  

Prin marketing puternic şi promovare inteligentă a operatorilor români de TP şi a 

autorităţilor responsabile de politica de transport, există oportunitatea să se atingă un echilibru 

stabil între călătoria cu autovehicul şi TP, mai bun decât în alte locuri ale lumii moderne. O 

abordare orientată spre piaţă va fi încurajată de infiinţarea operatorului muncipal, să se conformeze 

cu cerinţele Directivei UE 1370/2007 şi să funcţioneze sub contracte de serviciu public. 

 

2.3.3 Transportul public şi traficul 

Realizarea unui centru de control extins este un obiectiv important, iar acesta va trebui să 

includă acces la sistemul de Localizare Automată a Vehiculelor, care să folosească GPS pentru a 

raporta poziţia curentă a fiecărui vehicul din transportul public şi care să aibă abilitatea de a 

transmite mesaje şoferilor şi pe afişajele electronice instalate în vehicule şi staţii de autobuz, prin 

intermediul radioului sau telefonului mobil. Acestea vor oferi TP abilitatea de a comunica în mod 

direct cu personalul primăriei din departamentul tehnic şi cu poliţia, atunci când au loc accidente 

sau alte incidente care îngreunează traficul, şi de a ajusta în mod dinamic orarele, astfel încât 

pasagerii să se bucure de timpi scăzuţi de parcurs. Primăria şi Poliţia vor avea, de asemenea, de 

câştigat de pe urma unui astfel de sistem, deoarece vehiculele TP vor putea fi folosite ca „urme“ 

în fluxul de trafic, înlăturând aglomerarea produsă de vehicule parcate ad-hoc, de defecţiuni ale 

semafoarelor, sau de cozile neaşteptate din trafic, putând fi identificate rapid şi putându-se lua 

măsuri optime pentru a rezolva astfel de probleme. 

 

2.3.4 Identitate şi marketing.  

Competiţia eficace a transportului public în zonele în care autovehiculele au un rol 

dominant este esenţială. O trăsătură a întreprinderilor comerciale de succes (în care toţi operatorii 

capabili de a câştiga contracte în Serviciul Public, în mod eficace, au aceleaşi şanse de câştig dacă 
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acţionarii acestora sunt autorităţile publice) este că îşi dezvoltă identităţi clare de marcă care 

sporesc loialitatea clienţilor. Acestea vor avea o „prezenţă“ puternică, fie în magazine, fie pe străzi 

sau pe panourile publicitare. 

Este important ca transportatorul public să-şi dezvolte o identitate corporativă standard, 

folosind paleta de nuanţe a culorilor specifice municipiului, un logo nou, însă mai ales un nume 

atractiv. Pentru semnalizarea staţiilor ar trebui adoptat un nou tip de stâlpi montaţi în trotuar, dar 

dacă nu este posibil, atunci un semn cu o înălţime care să nu depăşească 1.5-2 metri de la pământ, 

folosind paleta de culori menţionată anterior. 

 

2.3.5 Preţuri şi bilete 

Alături de conectivitate (rute de legătură) şi frecvenţă (posibilitatea de a călători), costul 

biletelor e perceput ca fiind principalul inhibitor al utilizării transportului public. TP ar trebui să 

facă un pas important prin adoptarea principiului de călătorie pe bază de timp în proiectul său de 

taxare modernă. Călătorii vor putea să călătorească schimbând vehiculul, fără să ia amendă, 

crescând astfel conectivitatea eficace a reţelei prin reducerea costului călătoriilor care implică 

utilizarea mai multor linii.  

Operatorul oferă o varietate modestă de opţiuni de plată, incluzând (în momentul de faţă) 

bilete de hârtie cu o călătorie sau abonamente pentru 30 de zile. Totuşi, problema foarte mare care 

trebuie evitată, ea reducând considerabil viteza medie operaţională, implicit atractivitatea 

sistemului, este legată de achiziţionarea titlurilor de călătorie de la conducătorul vehicului, sporind 

timpii petrecuţi în staţie. 

 

2.3.6 Vehiculele şi accesibilitatea.  

Confortul pasagerilor sau gradul de atracţie a vehiculului pentru pasagerii care călătoresc cu el.  

În acest scop, câţiva factori importanţi sunt: distanţa adecvată dintre scaune, existenţa unui 

loc pentru bagaje, scaune confortabile şi temperaturi rezonabile în toate anotimpurile anului. 

Acces uşor pentru toate tipurile de pasageri, ideal fiind ca vehiculul să dispună de praguri 

joase, fără trepte. Accesul de la nivelul solului este deseori luat în considerare numai în contextul 

oamenilor cu dizabilităţi sau cu mobilitate redusă (PDRM), însă experienţa dobândită de când 



 
 

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BLAJ   
 

40 

 

marii producători de vehicule şi-au schimbat filosofia pentru a ţine cont de confortul pasagerilor 

la fel de mult ca de economia de operare şi de standardele de inginerie, arată că, de fapt, majoritatea 

populaţiei beneficiază de pe urma acestor schimbări.  

Aproape toţi ar avea de câştigat în urma urcării mai rapide în vehicul, însă cei cu bagaje 

sau cu dizabilităţi temporare (luxaţii, fracturi de membre, în gips, nevoia de utilizare a cârjelor sau 

a protezelor), părinţii cu copii (fie cu cărucioare pliabile sau fixe), aceştia consideră că accesul mai 

uşor în vehicul este o prioritate foarte ridicată şi un avantaj sporit. 

Impactul asupra mediului.  

Beneficiile aduse mediului de transportul public constau, în general, în faptul că poluarea 

pe care o produce este mai mică per călător decât cea produsă de alte mijloace de transport 

motorizate. În cazul României, care are o mare parte din electricitate obţinută din surse 

regenerabile, în special tramvaiele şi troleibuzele sunt bune pentru mediu. La prima vedere, 

autobuzele diesel reprezintă o altă problemă, deşi ultimele generaţii de motoare diesel clasificate 

potrivit standardelor Euro, echipate cu măsuri de protecţie a mediului precum filtre catalizatoare, 

sunt aproape comparabile cu motoarele pe benzină cu funcţionare bună, dar cu preţul consumului 

mai mare de combustibil, deoarece măsurile de curăţare a ţevilor de eşapament necesită un volum 

mai mare de energie. Un autobuz diesel modern, bine dotat, este în mod semnificativ mai puţin 

poluant decât autovehiculele necesare pentru a transporta un număr echivalent de pasageri. 

În întreaga Europă şi, de fapt, în cele mai multe părţi ale lumii, există prezumţia că 

obiectivul operatorilor de transport public este să maximizeze accesul de la nivelul solului. Iniţial, 

acest obiectiv a fost adus în atenţie de legislaţia naţională, pentru a creşte importanţa acordată 

persoanelor cu dizabilităţi sau cu mobilitate redusă. În Europa, această preocupare a apărut iniţial 

în domeniul călătoriilor pe distanţe mari, întâi aeriene, apoi cu trenul şi cu autocarul. Deşi se 

consideră că regulamentul UE 181/2011 se aplică doar referitor la drepturile pasagerilor pe distanţe 

mari (care călătoresc distanţe de peste 250 km), de fapt, se aplică tuturor formelor de transport 

public local. Aceasta face referire anume la PDRM, în felul următor: 

În plus, următoarele drepturi se aplică tuturor serviciilor (inclusiv celor pe distanţe mai 

mici de 250 de kilometri): 
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• tratament non-discriminator al persoanelor cu dizabilităţi sau cu mobilitate redusă, 

precum şi compensaţii financiare pentru pierderea sau distrugerea echipamentului de mobilitate a 

acestora în caz de accident; 

•  informarea tuturor pasagerilor de regulamentul minim de călătorie, înainte şi în timpul 

călătoriei, precum şi acordarea informaţiilor generale despre drepturile pasagerilor în terminale şi 

online; în cazurile în care este posibil, aceste informaţii vor fi furnizate în formate accesibile, la 

cerere, în interesul persoanelor cu mobilitate redusă. 

 

Toate vehiculele noi din TP din România trebuie deja să respecte regulamentul privitor la 

accesibilitate pentru PDRM. În pofida câtorva referinţe la această problemă, în Paginile Albe, UE 

niciodată nu a legiferat în mod explicit standardele de acces pentru PDRM adresate transportului 

public local, deşi aeroporturile, porturile maritime sau fluviale, gările principale şi terminalele 

autobuzelor de curse lungi, toate trebuie să se supună cel puţin uneia dintre reglementările UE: 

1107/2006 (transport aerian), 1177/2010 (transport maritim sau fluvial) şi 181/2011 (transport 

terestru de pasageri). Este aşadar logică aşteptarea ca şi transportul public local să îndeplinească 

aceleaşi standarde. 

Pentru a răspunde acestui obiectiv major este necesar ca toate vehiculele achiztionate să fie 

echipate complet pentru accesibilitate sporită.  

 

2.3.7 Facilităţile pasagerilor. 

Călătoriile prin mijloacele de transport public implică întotdeauna şi accesul la staţie, de 

cele mai multe ori pe jos, dar şi pe bicicletă sau cu maşina. Acest pas este urmat probabil de o 

perioadă de aşteptare care, de obicei, în medie, durează în jur de 10-15 minute în cazul curselor cu 

frecvenţă mai mică, deoarece oamenii îşi plănuiesc timpul de sosire în staţie pentru anumite 

călătorii. După coborârea din vehicul, urmează o altă etapă, de plecare, pentru a ajunge la destinaţia 

finală, etapă care cel mai probabil implică deplasarea pe jos, însă care poate implica şi alte metode. 

Clienţii percep drept neplăceri aşteptarea, timpul petrecut pentru a ajunge în staţie şi pentru a pleca 

din staţie către destinaţie după călătoria propriu-zisă cu transportul public. Pentru ca transportul 
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public să devină o alternativă la autovehiculele personale, accesul la staţie, aşteptarea şi plecarea 

din staţie trebuie să fie pe cât de uşoare şi confortabile se poate. 

Prezenţa adăposturilor în staţii depinde atât de spaţiul disponibil, cât şi de volumul şi tipul 

curselor care folosesc staţia sau oprirea. În general, nevoia de adăposturi e mai mică în cazul rutelor 

externe către zonele rezidenţiale sau rutelor interne care traversează zone comerciale, deoarece 

acestea au puţini călători. 

Un factor care influenţează considerabil atractivitatea operaţiunilor transporului public este 

viteza medie operaţională. Aceasta este influenţată şi de distanţa medie dintre staţii dar şi de durata 

opririlor, eficientă intersecţiilor având de asemenea un rol decisiv.  

 O valoare acceptabilă, medie pentru ţările estice se situează între 15 şi 18 km/oră în timp 

ce ţările cu concepte de mobilitate avansate din vestul comunităţii europene operează transport 

public la 20 de km/oră şi acced la 22-25 km/oră.   

În România, transportul public actualmente atinge 11-14 km/oră, ceva mai mult pe rutele 

suburbane şi respective în orase cu autotaxare şi un management isteţ al traficului.  Această valoare 

rezultă şi din cauza timpilor lungi de oprire cauzaţi de vânzarea titlurilor de călătorie de la 

conducător şi de accesul restricţionat la uşa din dreapta acestuia, şi din cauza interstaţiei medii 

prea scurte, precum şi datorită condiţiilor de trafic.  

Prin implementarea unui sistem de auto-taxare, scurtarea timpilor de oprire ar atrage pe 

cale de consecinţă o creştere a vitezei operaţionale de circa 4 km/oră; măsurile de prioritizare în 

intersecţii ar aduce un plus de 1-2 km/oră, permiţând operatorului să tindă realist la circa 20 km/oră 

în viitorul apropiat. Atingerea acestei valori ar spori semnificativ atractivitatea şi eficienţa 

transportului public, atrăgând noi călătorii din domeniul deplasărilor automobilistice. De 

asemenea, pe cale de consecinţă, s-ar reduce consumul de motorină implicit precum şi poluanţii 

rezultaţi din arderea acesteia. 
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NECESITATEA REALIZĂRII PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ 

DURABILĂ 

 

În ceea ce privește Creşterea conectivității cu coridoarele de transport, studiul constată 

necesitatea unei bune conectări cu drumuri naționale, expres şi județene. Se propun măsuri care 

se circumscriu unor politici de transport regionale şi naționale. 
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2.4 Transport de marfă 

Transportul de marfă pe teritoriul orașului se desfășoară conform regulamentului în 

vigoare. Eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj în legătură cu stabilirea condițiilor de 

acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile orașului Blaj este 

obligatorie. Conform acestora, pe străzile municipiului este interzisă circulația autovehiculelor cu 

masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în lipsa unei autorizații speciale de acces și în 

afara intervalului orar 7.30 – 23.00. Sunt exceptate de la acest regulament: 

 Autovehicule destinate lucrărilor planificate și a intervențiilor în cazul avariei unui 

sistem de utilități publice 

 Autovehicule destinate tractării vehiculelor avariate, abandonate sau parcate 

neregulamentar 

 Autovehicule aparținând societății de salubrizare 

 

 

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

persoanelor cu mobilitate redusă) 

 

Mersul pe Jos 

Mersul pe jos reprezintă una dintre opțiunile fundamentale ale mobilității, oferind o serie 

de avantaje: este ieftin, fără emisii, nu utilizează combustibili fosibili, oferă beneficii pentru 

sănătate, este la fel de accesibil, indiferent de venituri. Prin urmare, ameliorarea spațiilor pietonale 

este una dintre strategiile esențiale pentru a se atinge obiectivul de mobilitate urbană durabilă 

Calitatea spaţiilor pietonale este rezonabilă atât din punct de vedere estetic cât şi funcţional, 

majoritatea trotuarelor fiind pavate cu dale, însă pe multe bretele secundare lipsesc cu desăvarşire. 

Suprafaţa multor trotuare este flancată de gropi şi denivelări, iar mobilierul urban specific care 

incurajază mersul pe jos lipseşte în afara centrului. Pietonii sunt nemulţumiti de ponderea spaţiului 

dedicat mersului pe jos din urbea studiată, asa cum rezulta din chestionarea populatiei. 
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Accesibilitatea este, de asemenea, medie, spaţiile pietonale nefiind tocmai uşor de parcurs 

de către persoanele în vârstă, cu cărucioare sau cu mobilitate redusă; rampele lipsesc în multe 

locuri. Trecerile de pietoni sunt numeroase, majoritatea iluminate şi marcate corespunzător. 

    Se doreşte, în viitor, sporirea accesibilităţii prin măsuri de modernizarea a trotuarelor, 

punându-se accent pe uşurinţa deplasării pietonale a persoanelor cu deficicenţe locomotorii sau 

mobilitate redusă; Astfel de măsuri se realizează prin eliminarea oricăror obstacole fizice (ex: 

borduri) şi asigurarea continuităţii şi planeităţii coridoarelor pietonale; Urcarea şi coborârea de pe 

suprafeţele pietonale pe trecerile de pietoni aflate pe carosabil se vor realiza cu ajutorul unor rampe 

de legătură, evitând bordurile sau pragurile nenecesare. 

Se constată că peste jumătate dintre trotuarele existente prevăd lăţimea necesară unei 

deplasări pietonale calitative; totuşi, un bun procent din suprafeţele pietonale revizuite sunt 

insuficient de late sau, mai grav, lipsesc cu desăvarşire. PMUD propune construirea trotuarelor în 

toate zonele din UAT unde lipsesc astfel de dotări conexe suprafeţei carosabile în vederea sporirii 

numărului de deplasări pietonale. 

    Iluminarea publică este aproape omniprezentă, însă în multe locuri calitatea acesteia lasă 

de dorit; este de apreciat că locaţiile strategice şi trecerile de pietoni periculoase de pe străzile 

principale sunt bine iluminate; iluminarera publică, insă, pe anumite bretele secundare lipseşte cu 

desăvârşire. 
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Denumirile străzilor nu sunt marcate în suficiente locuri, iar în zonele suburbane lipsesc în 

totalitate. Plăcuţele purtătoare de denumiri şi numere stadale (alături de alte aspecte de moblier 

urban specific) nu sunt integrate într-o schemă unitară specifică oraşului, iar hărţile, deşi existente, 

sunt insuficiente pentru caracterul rezidenţial dens al zonei.     

Fluxurile de pietoni în sfârşitul de săptămână nu sunt semnificative. Deplasările locale se 

preferă a se efectua cu autoturismul personal, taxiul, sau chiar bicicleta, în detrimentul mersului 

pe jos, deşi distanţa medie a depasărilor ar incuraja naveta urbană la pas.  

Mersul pe jos este „aliatul natural” al transportului public. Toţi pasagerii din transportul 

public trebuie să meargă pe jos cel puţin până la intrarea sau ieşirea din staţiile de autobuz. Aceste 

trasee pot fi transformate într-o experienţă plăcută pentru pietoni, capabile să îi stimuleze să 

străbată distanţe mai lungi pe jos. Construcţia unei infrastructuri pietonale sigure şi atractive între 

punctele nodale ale reţelei publice de transport face o mare diferenţă. În locul unei pasarele rutiere 

periculoase, poluate şi dezagreabile, gara principală din Strasbourg, de exemplu, este acum uşor 

accesibilă pietonilor graţie zonei pietonale mari şi confortabile din faţa modernei clădiri. Prin 

urmare, aproximativ 40 % dintre călători aleg să meargă pe jos de la staţie până la destinaţia finală.  

De asemenea, prin dezvoltarea unor reţele pietonale sigure şi atractive, se poate dezvolta 

potenţialul turistic al zonei. Dacă există un sistem, cu panouri de afişaj şi hărţi pentru pietoni, care 

indică direcţia, distanţa şi timpul necesar, oamenii sunt ajutaţi să îşi găsească drumul atunci când 

se abat de la ruta zilnică, astfel de măsuri s-au dovedit eficiente în multe oraşe din lume. Astfel, 

Londra, printre alte oraşe, a instalat hărţi accesibile. Totodată, oraşul transmite un mesaj ferm 

tuturor pietonilor potrivit căruia aceştia sunt consideraţi participanţi egali în sistemul de transport. 

Oraşele au înţeles neceistatea redării spaţiului ocupat de maşini oamenilor.  

Cu ajutorul acestor elemente strategice au fost concepute următoarele indicatoare diferite:  

 Piloni. Pilonii creează o hartă de informaţii care include numere de telefon şi site-uri 

internet, precum şi numere de contact în alfabetul Braille/tactil şi referinţe cu privire la 

locurile căutate. 

 Indicatoarele de tip steguleţe - Indicatoarele de tip steguleţe ajută la determinarea traseelor, 

folosind referinţele locurilor şi direcţiile în mod similar/la fel cum se regăsesc pe piloni. 

Acestea au fost instalate după amplasarea pilonilor sau atunci când pilonii nu erau potriviţi.  
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 Indicatoare de tip deget - Indicatoarele de tip deget au fost folosite atunci când trebuie 

asigurată lizibilitatea de la o distanţă mai mare şi atunci când există puţine drumuri care 

pleacă din punctele de decizie respective.  

 Indicatoare tactile - Indicatoare amplasate lângă butoanele corespunzătoare trecerilor 

pentru pietoni care permit citirea tactilă pentru persoanele nevăzătoare sau care ajută 

persoanele cu deficienţe de vedere să citească de la o distanţă mică.  

 Hărţi - Acestea sunt instalate pe piloni autonomi sau sunt montate pe perete. De asemenea, 

sunt afişate individual la intrările/ieşirile nodurilor de transport, în cazul destinaţiilor 

importante, al structurilor de transport precum staţiile de autobuz, cabinele telefonice, 

birourile de informare turistică şi chioşcurile.  

 Marcaje de destinaţie - Semnalizează sosirea la o destinaţie precum un parc important, o 

clădire civilă sau o piaţă. Sunt marcate numele destinaţiei şi informaţii relevante 

interschimbabile. 

 Marcaje de interpretare Identifică un loc, o piaţă sau un traseu. Se pot regăsi sub forma 

unor marcaje independente sau în apropierea unui pilon. Pe ambele părţi sunt prezente 

caractere grafice.  

Spaţiul partajat – shared space. Studiile au demonstrat că străzile cu un design predictiv 

sunt mai puţin sigure decât cele cu unul neconvenţional. Proiectarea neconvenţională, tip shared-

space, aduce o reducere semnificativă a accidentelor datorate traficului rutier. Astfel se poate 

obţine un condus atent prin: generarea unui sentiment de nesiguranţă, care la rândul său conduce, 

din partea tuturor participanţilor la trafic, dar mai ales a conducătorilor auto, la un comportament 

mai responsabil în timpul deplasării - un acut/ îmbogăţit „simţ” al locului. 

Tipuri de spaţii partajate dezvoltate până în prezent:  

 Woonerful olandez – spaţiul partajat pionier dezvoltat în anii 1970 şi urmat de diferite 

variante/versiuni dezvoltate cu precădere în Europa de nord, printre care şi „home zone”-

ul britanic. 

 Elveţianul „Begegnungszonen” – cunoscut că „encounter zone” şi în FR ca „zone de 

rencontre” - „Modelul Bernez” - aplicat începând cu anii 1990 pentru câteva oraşe din 

periferia Bernei. 
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Străzi, pieţe, areale pietonale, spaţii „de întâlnire” (shared-space), zone 30 (km/h).  

Pentru acest lucru este nevoie de o serie de noi principii de organizare şi amenajare a 

spaţiului public, după cum urmează: 

 accentuarea calităţii de „spaţiu de viaţă”; 

 pondere mai mare a spaţiului alocat pentru trotuare, pentru piste şi parcări de biciclete, 

pentru pietoni 

 drepturi egale pentru toţi cei implicaţi în trafic 

 drepturi egale sau prioritate acordată utilizatorilor nemotorizaţi ai spaţiilor publice (a căror 

utilizare este astfel „democratizată”);  

 configurare „prietenoasă” cu aceştia, care să confere confort, siguranţă şi plăcere 

parcursurilor  

 accesibilitate pentru toţi, incluzivă 

 limitarea, descurajarea circulaţiei motorizate (prin aplicarea de regulamente drastice pentru 

cei care nu respectă limitele de viteză şi nu acordă prioritate) 

 existenţa unor spaţii verzi atractive şi a unor lucrări de peisagistică adaptate culturii 

oraşului 

 reclădirea identităţii şi imaginii locului 

 

Ciclism  

Desi distantele mici şi lipsa rampelor favorizează ciclismul urban de navetă, lipsa totală a 

infrastructurii dedicate şi circulaţia rutieră de pe DJ107 descurajează majoritatea locuitorilor din 

efectuarea navetei cu bicicleta sau utilizarea frecventă a acesteia. Situaţia actuală impune 

dezvoltarea unei reţele strategice de ciclism care să asigure conectivitatea satelor componente ale 

UAT-ului cu municipiul Blaj precum şi legături spre principalii angajatori din zonă. Oraşul nu 

dispune de vreun program de bike-sharing, iar lipsa cicliştilor împiedică existenţa vreunui 

magazin/atelier de biciclete. 
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2.6. Managementul traficului (staţionarea, siguranţa în trafic, sisteme inteligente de 

transport, signalistică, structuri de management existente la nivelul autorităţii 

planificatoare) 

Nu există un centru de control a traficului. Un principal avantaj oferit de un astfel de sistem 

de management al traficului îl constituie modul de funcționare adaptiv al componentelor de 

semaforizare și dirijare a traficului, care constă în ajustarea tîmpilor de semaforizare din intersecții 

în funcție de valorile de trafic înregistrate de senzorii care preiau și transmit informații către centrul 

de control al traficului din oraș, prin intermediul rețelei de comunicații. La nivelul acestui centru, 

un soft specializat poate analiză informațiile culese și stabilește timpii de semaforizare în funcție 

de aceste informații – numărul de mașini care se apropie de intersecție, viteză cu care acestea 

rulează, direcția de mers, incidente rutiere, etc. Sistemul analizează toate variabilele și adaptează 

“timpul de verde” pentru a asigura un flux continuu al vehiculelor și pentru a preveni eventualele 

blocaje. Imbunătătirea traficului rutier se va face simțită în mod progresiv. În primele 3-4 luni de 

funcționare, sistemul colectează continuu date despre trafic și se adaptează treptat, astfel încât 

efectul de optimizare a traficului va putea fi observat de către locuitorii orașului după această 

perioadă de ajustare.  

Se remarca valori notabile de trafic de transit. O centura ocolitoare pentru traficul de tranzit 

cu rol semi-inelar Nordic poate degreva orasul de traficul de tranzit. Strabaterea orasului de catre 

traficul greu, preponderent autotrenuri, afecteaza negativ calitatea vietii, contribuind la poluarea 

fonica si atmosferica. 

 

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.) 

Zona specifică din cadrul ariei acoperite de Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Blaj 

identificată ca prezentând aspecte complexe legate de transportul intermodal este gara şi spaţiul 

aferent. Aceasta prezintă un flux considerabil de călători ai sistemului feroviar, precum şi un număr 

de parcări auto. 

 Datorită acestor caracteristici, zona prezintă toate premisele implementării unei stații 

intermodale, prin care să se asigure transferul mai facil al călătorilor între diverse moduri de 
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transport și atragerea acestora spre utilizarea transportului în comun, daca s-ar opera, în defavoarea 

vehiculului personal prin informarea dinamică asupra conexiunilor disponibile. 

De asemenea, în zona respectivă se va avea în vedere şi asigurarea accesului în siguranță 

cu bicicleta, prin crearea infrastructurii necesare (piste de biciclete) şi o stație de bike-sharing, 

astfel încât acest mod de transport să fie adăugat celorlalte deja disponibile. 

 

Proiectul va fi corelat cu alte măsuri, respectiv:  

– reorganizarea circulației în zonă, cu stabilirea de sensuri unice pentru vehicule  

– extinderea zonelor pietonale  

– organizarea infrastructurii necesare funcționării unui traseu auto nou pentru transportul 

public local  

– realizarea de piste de biciclete 

– realizarea unei stații de bike-sharing  

– amenajările peisagistice 

In pofida tipicităţii problemelor, precum şi a soluţiilor disponibile facil, acest areal trebuie 

tratat ca o zonă complexă, măsurile specifice fiind simple şi uşor de implementat, cu numeroase 

aplicări de succes în alte similare. 
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3. Model de transport – calcul GES 

Modelarea transporturilor constituie o reprezentare abstractizată a deplasării persoanelor şi 

mărfurilor în cadrul sistemului de transport. Aceasta are rolul de a crea o imagine a modului în 

care cererea de transport va reacţiona în timp la schimbări aduse la nivelul ofertei de transport, 

exprimată prin politici de transport, infrastructură şi servicii de operare. 

Aplicaţiile din domeniul transporturilor sunt utilizate cu precădere pentru: 

 previzionarea fluxurilor de trafic; 

 testarea diferitelor scenarii privind organizarea circulaţiei, configuraţia reţelei de transport, 

dezvoltarea socio-economică a zonet utilizarea teritoriului, politici de dezvoltare; 

 planificarea proiectelor, propunerea traseelor pentru coridoarele de transport; 

 reglementarea utilizării teritoriului; 

 identificarea comportamentului utilizatorilor sistemelor de transport; 

 luarea deciziilor la nivel local, regionat internaţional privind politicile de transport; 

 estimarea fluxurilor de trafic În absenţa unor date. 

Un model de transport reprezintă un instrument de calcul ce cuantifică numeric geografic 

şi demografic datele conexe tuturor călătoriilor cu orice mijloc de deplasare. Redus la esenţă, 

modelul de transport este o bază de calcul ataşată unei hărţi împărţite în zone cu aceleaşi 

caracteristici de mobilitate. In situatiia oraselor de rang II, nu se impune elaborarea unui model de 

transport, dar elaboratorul a decis sa realizeze un calcul al Gazelor cu Efect de Sera (GES) conform 

metodologiilor in vigoare. 

 

3.1. Prezentare generală şi definirea domeniului 

 Planul de mobilitate urbană durabilă al municipiului Blaj are la bază un model de transport, 

creat pe baza analizelor realizate asupra situației existente și a datelor obținute în urma procesului 

de colectare a datelor. Un model de transport constituie o reprezentare computerizată a circulației 

persoanelor, mărfurilor şi vehiculelor, în cadrul sistemului de transport. Modelul elaborat este unul 

de calcul conform metodei dezagregate din instrumentul JASPERS pentru determinarea emisiilor 

cu efect de seră reultate din transporturi. 

Dezvoltarea unui model de transport urban permite identificarea relaţiei dintre cererea şi 

oferta de transport pentru fiecare element al reţelei de transport analizate, facilitând astfel 
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evidenţierea disfuncţionalităţilor. Odată calibrat şi validat, modelul de transport oferă rezultate 

demne de încredere cu privire la impactul diferitelor măsuri propuse pentru atingerea obiectivelor 

planului de mobilitate în contextul scenariilor de dezvoltare testate. Urmărind reducerea 

disfuncţionalităţilor cu privire la mobilitatea durabilă în zona de studiu şi având în vedere contextul 

elaborării planului de mobilitate, sunt stabilite obiectivele acestuia. 

Modelul de calcul a fost dezvoltat pe baza analizelor situației existente cu privire la tiparele 

de călătorie existente şi va fi utilizat la evaluarea proiectelor individuale propuse. Pentru elaborarea 

Planului de mobilitate urbană al municipiului Blaj a fost folosit un model de transport matematic, 

având la bază o amplă documentaţie din literatura de specialitate si de pe teren. 
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Modelul de transport a fost utilizat pentru: 

 – Evaluarea situației existente, prin:  

• Alegerea modală: modalitatea de efectuare a călătoriilor, pe moduri de transport  

• Afectarea traficului: alegerea rutelor disponibile la nivelul rețelelor de transport, lându-

se în considerare capacitatea secțiunilor de rețea şi disponibilitatea serviciilor de transport public. 

• Realizarea de prognoze asupra mobilității pentru anii de perspectivă stabiliți, pe baza 

datelor și proiecțiilor demografice şi economice (proiecții referitoare la populație, gospodării, 

ocuparea forței de muncă și deținerea de autoturisme etc.) și a cererii de mobilitate pentru anul de 

prognoză.  

• Estimarea efectelor implementării unor proiecte/măsuri de mobilitate, a unor pachete de 

proiecte/măsuri de mobilitate sau a unei strategii privind mobilitatea şi accesibilitatea, prin:  

• Asistență în realizarea scenariului optim pentru anumite proiecte, prin care se urmăresc 

criterii specifice, cum ar fi eliminarea congestiilor de trafic, Creşterea vitezei medii de circulație. 

• Evaluarea impactului pe care un proiect/măsură sau un pachet de proiecte/măsuri propuse 

îl au asupra fluxurilor de transport din rețea, prin prisma modificării parametrilor selectați: timp 

de călătorie, viteză medie de circulație, emisii de noxe, consum de combustibil etc. 

• Extragerea de informaţii pentru elaborarea studiului de impact asupra 

mediului. 

 

3.1.1. Acoperirea spațială  

Modelul matematic de calcul a emisiilor GES se refera la intreg arealul Municipiului Blaj 

vizat de proiecte de mobilitate, incluzand localitatile componente Deleni Obârșie, Flitești, 

Izvoarele, Petrisat, Tiur, Veza, Mănărade și Spătac. 

 

3.1.2. Acoperirea temporală  

Ca urmare a analizei măsurătorilor de trafic au rezultat intervalele orare corespunzătoare 

vârfurilor de trafic, respectiv: 

– Ora de vârf de dimineață, 07.00 – 09.00 

– Ora de vârf de după-amiază, 13.00 – 18.00 
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Pentru respectarea metodologiei de calcul, insa, s-au utilizat valori medii orare, 

reprezentative pentru ore cu incarcare partiala. 

 

3.1.3. Anii de referință  

Anul de bază pentru care a fost realizat modelul de transport este anul 2020. Anul de 

perspectivă pentru care au fost realizate prognoze pentru scenariile applicate (detaliate în capitolele 

următoare), în funcție de perioada de implementare a proiectelor şi măsurilor incluse în acestea, 

este 2025 si respectiv 2030. 

 

3.2 Colectarea de date 

Datele colectate s-au utilizat la întregirea imaginii autorului asupra UAT-ului studiat, la 

determinarea empirică a raportului modal, la compararea volumelor de circulaţie cu capacitatea 

arterelor şi, mai ales, la calibrarea modelului de transport, comparând datele rezultate din acesta 

cu fluxurile înregistrate. 

 

3.2.1. Date colectate 

Colectarea şi analiza datelor de intrare reprezintă un proces complex, acesta stând la baza 

fundamentării analizei situației existente, precum și a identificării și definirii problemelor, ambele 

etape intermediare obligatorii pentru identificarea pachetelor de măsuri şi stabilirii listei de 

proiecte. 

Activitatea de colectare a datelor pentru elaborarea modelului de transport pentru 

municipiul Blaj a inclus următoarele: 

– Analiza documentelor existente: Planul Urbanistic General, Strategia pentru dezvoltare 

locală a municipiului Blaj şi alte documente semnificative. Această bibliografie a relevat 

caracteristicile socio-demografice zonale, facilitând definirea zonelor aferente modelului de 

transport şi proprietăţilor acestora. 

– Chestionar online asupra problemelor de mobilitate (anexat) – relevă, mai ales, 

neajunsurile, disfuncţionalităţile şi nevoile care au stat la baza pachetului de măsuri propuse 

– Chestionar fizic. 
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De asemenea, pentru realizarea, calibrarea şi validarea modelului de transport pentru 

municipiul Blaj, precum şi a rulării modelului pentru anii de prognoză 2025/2030 au fost utilizate 

date statistice, referitoare la: 

– Date socio-demografice: repartiția populației pe străzi/cartiere 

– Date privind infrastructura rutieră 

• Hartă 

• Clasificarea rețelelor de drumuri şi capacitatea de circulație 

– Date privind reglementările de circulație 

• Sensuri unice, viraje permise, priorități etc. 

• Planuri de semaforizare 

– Date privind traficul general: 

• Date privind fluxurile de intrare/ieșire din localitate, rezultate din anchetele O/D 

• Contorizări de trafic conform CNAIR 

– Date generale asupra mobilității persoanelor: 

• Date rezultate din chestionar, cum ar fi: scopul călătoriei, frecvența călătoriilor, originea 

și destinația călătoriei, modul de transport utilizat, etc. 

Denumirea 

tronsonului/drumului 

Lungi

mea  

km 

Vitez

a 

medie 

km/h 

Clase detaliate 

(Intensitatea orară medie anuală a traficului) 

Autoturi

sme LGV OGV1 OGV2 PSV 

Autoturi

sme 

electrice 

DC34 Tiur 2 40 388 3 0 0 1 0 

Dig Tarnava Mal Sudic 7.8 5 4 0 0 0 0 0 

Racord Dig - Spatac 0.4 5 1 0 0 0 0 0 

Racord BOSCH 0.45 15 3 1 0 0 0 0 

Dig Tarnava Mal Nordic 3.11 5 2 0 0 0 0 0 

Petru Pavel Aron - Parc 0.76 25 81 1 0 0 0 0 

DC21 Perisat 2.35 35 276 1 0 0 1 0 

Racord Gara - DN14B - 

Punte 0.53 40 371 2 1 0 1 0 

Vasile Suciu - I. M. Klein 

(lac Chereteu) 1.85 35 287 2 0 0 1 0 

Saguna - Campia 

Libertatii - Dig 1.44 25 309 1 0 0 1 0 



 
 

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BLAJ   
 

56 

 

DJ107 Chereteu - Centru - 

Spatac(Manarade) 7.26 35 1588 51 3 0 2 0 

 
  

3.2.2. Date privind volumul şi structura fluxurilor de trafic 

Rezultatele chestionarului prezinta urmatoarele date privind volumul şi structura fluxurilor 

de trafic: 

 

 
Prin utilizarea chestionarului online, care a fost completat de un procent de aprox. 1% 

dintre cetățeni, au fost obținute informaţii asupra numărului de deplasări, problemelor percepute 

de cetățeni în ceea ce privește mobilitatea, soluții optime pentru îmbunătățirea situației, modul de 

transport preferat, în cazul în care această opțiune ar prezenta o calitate suficientă, aprecieri asupra 

transportului public, şi altele. Aceste informaţii au fost utilizate atât în completarea datelor obținute 
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din celelalte surse, în cadrul procesului de colectare a datelor, cât şi pentru rafinarea estimărilor 

realizate asupra impactului implementării diferitelor scenarii, în anii de referință și de prognoză. 

Din analiza datelor obținute prin procesul descris anterior, au fost elaborate statistici și au 

fost determinate probabilități de distribuție matriceală a deplasărilor, precum şi informaţii 

referitoare la principalii parametrii ai mobilităţii persoanelor şi marfurilor, în ceea ce privește: 

 Structura deplasărilor persoanelor în funcţie de scopul călătoriei 

 Mijloacele de transport utilizate frecvent pentru efectuarea călătoriilor 

 Principala problemă întâmpinată în timpul deplasărilor efectuate  

 Durata medie a călătoriilor efectuate de către cetăţenii municipiului si a localitatilor 

apartinatoare 

 Distanţele medii parcurse de pietoni și bicicliști 

 Principalele tipuri de infrastructură și facilități care ar trebui create/modernizate/dezvoltate 

 Modul de deplasare preferat 

 Principalele probleme legate de circulaţia autovehiculelor la nivelul oraşului 

 Principalele probleme legate de mobilitate 

 Evaluarea sistemului de transport public de către participanţii la interviuri 

 Sunt cetăţenii municipiului Blaj dispuşi să renunţe la autoturismul personal? Daca da, în 

ce condiții și în favoarea cărui mod de transport alternativ? 

Statisticile rezultate vor fi utilizate ca date de intrare în cadrul Modelului de Transport. 

 

3.2.3. Date referitoare la transportul public şi deplasările cu bicicleta 

Persoanele chestionate au oferit detalii asupra originii și destinației deplasării, duratei 

călătoriei şi scopul deplasării. Datele obținute au fost integrate ca date de intrare în modelul de 

transport. 



 
 

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BLAJ   
 

58 

 

 



 
 

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BLAJ   
 

59 

 

 

3.2.4. Rezultatele procesului de colectare a datelor 

 

 Utilizatorii de autoturism sunt predominanţi 

 Populaţia e numulţumită de canitatea şi calitatea spaţiilor pietonale 

 Se doreşte implementarea măsurilor conexe ciclsmului 

 Numărul mare de biciclişti justifică investiţiile în piste dedicate 

 Ponderea deplasărilor pietonale este peste de media ţării 

 Numărul de accidente cu pietoni justifică investiţii in trotuare şi treceri de pietoni vizibile. 

 

 

3.3. Dezvoltarea rețelei de transport 

În scopul realizării Planului de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Blaj, a fost 

elaborat un model de calcul ce ia în considerare o rețea de drumuri minimala cuprinzand portiuni 

ale retelei strategice stradale afectate de masuri propuse pentru mobilitate urbana. 

 

Modelul de trafic cuprinde drumurile naționale, județene şi străzi din zona acoperită de 

proiect. 

 

  

Denumirea tronsonului/drumului 

Lungimea  

km 

Viteza 

medie 

km/h 

DC34 Tiur 2 40 

Dig Tarnava Mal Sudic 7,8 5 

Racord Dig - Spatac 0,4 5 

Racord BOSCH 0,45 15 

Dig Tarnava Mal Nordic 3,11 5 

Petru Pavel Aron - Parc 0,76 25 

DC21 Perisat 2,35 35 

Racord Gara - DN14B - Punte 0,53 40 

Vasile Suciu - I. M. Klein (lac Chereteu) 1,85 35 

Saguna - Campia Libertatii - Dig 1,44 25 

DJ107 Chereteu - Centru - Spatac(Manarade) 7,26 35 
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3.4. Cererea de transport 

La nivelul municipiului există un sistem de transport public limitat, deplasările se 

realizează cu ajutorul companiilor private, transportul interurban se desfăşoară graţie 

transportorilor licentiaţi din municipiile învecinate. 

Există câteva staţii de microbuz, pe unde se operează serviciile unor transportatori privaţi 

pe diferite rute. 

 

3.5 Calibrarea şi validarea datelor. Gazele cu efect de sera 

 Stadiul actual 

Cu ajutorul acestor date s-au determinat originile, destinaţiile, distribuţia spaţială şi raportul 

modal al tuturor călătoriilor, împărţite pe moduri de transport (autoturism/transport 

public/bicicletă/pe jos). Pentru fiecare scenariu alternativ dezvoltat (stadiul actual respectiv 

2025/2030 cu şi fără investiţii) s-a elaborat câte un model de calcul punând în evidenţa 

caracteristicile rezultate din fiecare pachet de proiecte si măsuri.  
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Raportul modal reprezintă procentajul de călători alocate fiecare mijloc de transport, 

calculat printr-o medie a soluţiei ideale calculate, ale măsurătorilor camerelor de trafic şi a 

sondajului online. Pentru scenarile alternative s-a presupus o uşoară variaţiune a raportului modal 

rezultat din pachetul de proiecte. 

Rezultatul chestionarului privind utilizarea mijloacelor de transport este redat in 

continuare: 
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Studiind deplasările motorizate, cu ajutorul modelelor de transport s-au determinat cu 

precizie rulajul (kilometri) şi poluanţii rezultaţi pentru momentul actual: 

Date de ieșire            

            

            
Emisiile totale GES  

(tCO2e) 16,475           
Emisii totale de GES pentru întregul 

model de trafic pentru anul  2020          

            

   

COMBUSTIBILI 

CONVENŢIONALI ELECTRIC 

Clasa LDV 

HD

V 

Autotu

risme 

L

G

V 

O

G

V1 OGV2 

P

S

V 

Autot

urism

e 

electri

ce 

Trol

eibu

z 

Aut

obu

z 

elect

ric 

Tram

vai 

Emisii GES (tCO2e) 0 0 15,593 

60

2 

10

6 0 

17

4 0 0 0 0 

Sub-totaluri pentru emisiile GES  pentru fiecare clasă de vehicule pentru 

care sunt furnizate date mai jos pentru anul  2020      

                        

            

Date de intrare            

            

Anul evaluării 2020           
Anul de referinţă 

pentru datele de trafic            

            

  

Lungi

mea  

km 

Vite

za 

me

die 

km/

h 

Numă

rul de 

ore 

Clase de 

bază 

(Intensit

atea 

orară 

medie 

anuală a 

traficul

ui) 

Clase detaliate 

(Intensitatea orară medie anuală a 

traficului) 

Denumirea 

tronsonului/drumului 

L

D

V 

H

DV 

Autot

urism

e 

L

G

V OGV1 

OG

V2 PSV 

Autot

urism

e 

electri

ce 

DC34 Tiur 2 40 8760     388 3 0 0 1 0 

Dig Tarnava Mal Sudic 7.8 5 8760     4 0 0 0 0 0 

Racord Dig - Spatac 0.4 5 8760     1 0 0 0 0 0 
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Racord BOSCH 0.45 15 8760     3 1 0 0 0 0 

Dig Tarnava Mal 

Nordic 3.11 5 8760     2 0 0 0 0 0 

Petru Pavel Aron - Parc 0.76 25 8760     81 1 0 0 0 0 

DC21 Perisat 2.35 35 8760     276 1 0 0 1 0 

Racord Gara - DN14B - 

Punte 0.53 40 8760     371 2 1 0 1 0 

Vasile Suciu - I. M. 

Klein (lac Chereteu) 1.85 35 8760     287 2 0 0 1 0 

Saguna - Campia 

Libertatii - Dig 1.44 25 8760     309 1 0 0 1 0 

DJ107 Chereteu - 

Centru - 

Spatac(Manarade) 7.26 35 8760     1588 51 3 0 2 0 

 
 

 

3.6. Prognoze 

S-a urmărit evoluţia mobilităţii în municipiul Blaj, peste 10 ani, comparând impactul 

măsurilor sugerate de PMUD cu scenariul „fără investiţii”. 

 

Indicator Fără proiect1 Cu proiect 

An 2020 2025 2030 2020 2025 2030 

Viteza transport privat (km/h) 20 20 20 - 25 30 

Emisii totale GES (tCO2e) 16475 15438 14612 - 11888 9566 

 

 

• 2030 fără investiţii: 

Date de ieșire 

           

            

            
Emisiile totale GES  

(tCO2e) 14,612 

          
Emisii totale de GES pentru întregul model de 

trafic pentru anul  2030 

         

                                                           
1 Scenariul fără proiect se referă la situatie lipsei investitiilor in mobilitate urbana prevazute PMUD, implicit fara transport public, retea strategica 

de ciclism si centru reabilitat partial pietonal. 
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COMBUSTIBILI 

CONVENŢIONALI ELECTRIC 

Clasa LDV HDV 

Autotur

isme 

LG

V 

OG

V1 

OG

V2 

P

S

V 

Autotu

risme 

electric

e 

Trole

ibuz 

Auto

buz 

elect

ric 

Tra

mvai 

Emisii GES (tCO2e) 0 0 13,634 

51

7 209 0 

24

0 11 0 0 0 

Sub-totaluri pentru emisiile GES  pentru fiecare clasă de vehicule pentru care sunt 

furnizate date mai jos pentru anul  2030 

     

 

• 2030 cu investiţii: 

 

Date de ieșire 

           

            

            
Emisiile totale GES  

(tCO2e) 9,566 

          
Emisii totale de GES pentru întregul model de 

trafic pentru anul  2030 

         

            

   

COMBUSTIBILI 

CONVENŢIONALI ELECTRIC 

Clasa LDV HDV 

Autotur

isme 

LG

V 

OG

V1 

OG

V2 

P

S

V 

Autotu

risme 

electric

e 

Trole

ibuz 

Auto

buz 

elect

ric 

Tra

mvai 

Emisii GES (tCO2e) 0 0 8,988 

26

8 33 0 

11

0 168 0 0 0 

Sub-totaluri pentru emisiile GES  pentru fiecare clasă de vehicule pentru care sunt 

furnizate date mai jos pentru anul  2030 
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4. Evaluarea impactului actual al mobilităţii 

ANALIZA MULTI-CRITERIALA A SCENARIILOR ALTERNATIVE - PMUD BLAJ 

criterii esentiale de 

notare   
  

valoa

rea 

ideal

a 

urma

rita 

metod

a 

evalua

rii 

unitate 

de 

masura 

Valori absolute Scor final 

INDICA

TOR 

explicati

e 

valoa

rea 

mini

ma 

posib

ila 

valoa

rea 

maxi

ma 

posib

ila 

202

0 

203

0 

fara 

proi

ect 

203

0 cu 

proi

ect 

2020 
2030 fara 

proiect 

2030 

cu 

proiect 

Accesul 

la cea 

mai 

apropiata 

statie de 

transport 

public 

distanta 

medie la 

statiile 

TP 

395 1100 
mini

m 

evalua

rea 

expert

ului 

metri 
105

0 

110

0 
395 7.1 0.0 100.0 

Densitate

a 

traficului 

rutier 

nr. 

vehicule 

ora/ora 

varf 

2796 4913 
mini

m 

PMU

D/ 

evalua

rea 

expert

ului 

nr. 

deplasa

ri 

491

3 

407

9 

279

6 
0.0 39.4 100.0 

Poluarea 

CO2 - 

gazul cu 

efect de 

sera 

9566 
1647

5 

mini

m 

calcul 

GES 
t CO2 

164

75 

146

12 

956

6 
0.0 27.0 100.0 

Nr 

pasageril

or care 

utilizeaza 

transport

ul public 

% 

calatorii 

TP - 

raportul 

modal 

4.9 32.7 
maxi

m 

PMU

D/ 

evalua

rea 

expert

ului 

% din 

totalul 

deplasa

rilor 

4.9 5.5 32.7 0.0 2.2 100.0 

Km infra 

pentru 

ciclism 

Lungime

a 

traseelor 

propuse 

spre 

impleme

ntare 

0 18.75 
maxi

m 

confor

m 

PUZ 

km 0 3 
18.7

5 
0.0 16.0 100.0 

Rating(scor) final mediu-ponderal pentru fiecare scenariu: 1.41844 19.63369 100 

 

Datorită tendinței continue de creștere a numărului de autovehicule, atât la nivel global, cât 

și în România, sectorul transporturilor are influențe din ce în ce mai puternice asupra mediului și 

stării de sănătate a locuitorilor din mediul urban, datorită subsanțelor poluante emise, a zgomotului 
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şi accidentelor rutiere. Lipsa unei planificări integrate a sistemelor de transport poate duce la 

întreruperi în țesătura urbană a comunităților şi la consolidarea excluziunii sociale. 

 

În etapa de evaluare a impactului actual al mobilității va fi realizată o analiză a situației 

existente, în scopul identificării principalelor disfuncționalități. De asemene a, vor fi stabilite 

criteriile prin care poate fi evaluată evoluția viitoare a mobilității, în cazul lipsei de intervenție sau 

a diferitelor scenarii propuse pentru implementare. 

 

În acest capitol este realizată analiza impactul mobilității din arealul de studiu,Municipiul 

Blaj şi localitatile componente Deleni-Obârșie, Flitești, Izvoarele, Petrisat, Tiur, Veza, Mănărade 

și Spătac, la nivelul anului de bază -2020 și la nivelul orizontului de prognoză pe termen mediu 

(2025) şi lung (2030), în ipoteza scenariului cu proiect. 

 

4.1. Eficiența economică 

Eficiența economică a activității de transport este dată în principal de valoarea timpului de 

deplasare, care este influențată, la rândul ei, de condițiile de desfășurare a circulației rutiere, 

respectiv: viteză medie de deplasare, congestii, timp de așteptare, nivelul de serviciu al rețelei. 

Princpialii factori care determină impactul eficienţei economice sunt: 

 Traversarea centrului orașului de drumul național, tranzit intens, dificultăți în amenajarea 

spațiului urban  

 Traversarea orașului de calea de linie ferată, care crează ruptura în țesutul urban  

 Mijloace de transport persoane (private) către principalele destinații de navetă de calitate 

slabă, lipsite de confort, aglomerate și lipsite de serviciile uzuale de informare (panouri, 

orare, hărți cu stații);  

 Transport public disfuncțional din punct de vedere al orarului, rutelor, flotei, cu dotări și 

material rulant de bună calitate, care nu oferă un serviciu de calitate. 

 Existența unui sistem de monitorizare video a traficului încă neintegrat cu un sistem de 

management al traficului pentru asigurarea unei mobilități eficiente în oraș. 
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4.2. Impactul asupra mediului 

 Utilizarea vehiculelor de producție veche generează emisii ridicate de CO2 și poluare, deși 

considerând frecvența redusă de circulare și dimensiunea flotei, acestea pot fi considerate 

neglijabile.  

 Flota amplă de vehicule grele de marfă ale principalilor investitori economici tranzitează 

centrul orașului, cu efect de poluare a zonelor de locuit;  

 Nu exista rute de ciclism;  

Impactul negativ generat de transportul rutier și avantajele pentru mediu ale măsurilor 

propuse prin acest plan de mobilitate urbană durabilă  

Transporturile rutiere reprezina o sursă importantă pentru poluarea mediului. Este esențial 

să cunoaștem ariile în care activitățile corelate cu transporturile produc un efect negativ asupra 

mediului ambiant. În acest mod putem propune proiecte care să diminueze impactul negativ asupra 

mediului și să susținem o dezvoltare urbană durabilă, în care evoluția societății umane în toate 

aspectele sale este în armonie cu natură. În acest fel vom putea creeă un viitor sigur pentru 

generațiile următoare și vom putea asimila evoluția așezările umane unui mediu sănătos, în care 

resursele naturale și elementele ecosistemului păstrează un grad ridicat de funcționalitate.  

Cele mai cunoscute și mai importante tipuri de poluare și efecte negative pe care 

transporturile le generează sunt următoarele: poluarea aerului, poluarea fonica, poluarea apei, 

poluare solului, încălzire globală, distrugerea habitatelor și dereglarea sistemelor biotice.  

Poluarea aerului este în principal generată de eliberarea în atmosferă a emisiilor toxice, 

rezultate în urma arderilor combustibililor. În acest caz vorbim în principal despre emisiile ce 

conțin monoxid de carbon, oxizi de azot, bioxid de sulf, compuși organici volatili, plumbul (și alte 

metale toxice) și particule în suspensie.   

Aceste tipuri de substanțe toxice fac parte din grupa poluanților primari, generați în mod 

direct de către motoarele autovehiculelor. Există însă și o altă categorie de substanțe toxice cauzate 

de activitatea de transport, însă care nu sunt emise în mod direct. Acestea apăr în atmofera, în urmă 

reacțiilor chimice dintre substanțele poluante emise inițial în urmă procesului de combustie. Un 

exemplu în acest sens este reprezentat de ozon.  



 
 

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BLAJ   
 

68 

 

Monoxidul de carbon este principal gaz poluant ce se regăsește în emisiile generate de 

autovehicule. Chiar dacă nu prezintă cel mai mare grad de periculozitate în comparație cu celelalte 

componente ale emisiilor despre care vorbim, ponderea acestuia îi conferă un rol vital în analiză 

calității aerului și în determinarea nivelului de poluare a aerului din municipiul Blaj. Valoarea 

limită pentru concentrația de monoxid de carbon din aer este de 10µg/m³. În cazul de față, scăderea 

traficului din arealului analizat va conduce la îmbunătățirea calității aerului, prin reducerea 

emisiilor de gaze nocive, cu efect dovedit asupra sănătății umane.  

Oxizii de azot sunt o sursă importantă de poluare deoarece pot afecta mediul și sănătatea 

umană în mai multe feluri. Datorită probabilității mari de oxidare și formare de acizi pe bază de 

azot, acești compuși sunt o sursă semnificativă de poluare. Vorbim în acest caz despre formarea 

ploilor acide, cu efect negativ asupra vegetației, clădirilor istorice, monumentelor, apelor stătătoare 

de dimeniuni medii și mici. În ceea ce privește efectul nociv asupra sănătății umane, s-au constatat 

de-a lungul timpului, afecțiuni ale cailor respiratorii, cu precaderea inflamarea plămânilor și 

împiedicarea funcționării normale a acestora. 

Bioxidul de sulf și restul de oxizi de sulf se formează în urma oxidării compușilor cu sulf 

din combustibilul ars. De menționat este efectul iritant pe care îl conferă acest tip de poluant, atât 

asupra aparatului respirator cât și asupra pielii. Creșterea ponderii de motoare Diesel a dus în mod 

direct la creșterea poluării datorate de bioxidul de sulf și alți oxizi de sulf.   

Hidrocarburile reprezintă o grupă de compuși organici, o parte dintre acestea fiind regăsite 

și în emisiile autoturismelor. În această grupă benzenul este substanță care poate produce efectele 

cele mai devastatoare, fiind un factor de risc pentru aparatia bolilor grave precum cancerul sau 

leucemia. Se cunoaște faptul că există o concentrație mare de benzen în petrol (depășește 4%), în 

special în cazul tipurilor premium.  

Pulberile în suspensie apar atât în urmă arderii incomplete a combustibililor, cât și datorită 

pneurilor mașinilor la oprirea acestora. O importanță deosebită o prezintă două categorii de pulberi 

în suspensie, clasificate după diametrul acestora măsurat în µm: PM10 și PM2,5. Aceste pulberi 

produc inflamarea și iritarea alveolelor pulmonare, intensifică crizele de astm, expunerea pe 

termen lung la acestea putând conduce la apariția cancerului și a morții premature.  

Plumbul și alte metale toxice apar în cenușile rezultate în urma combustiei combustibililor, 

motoarele Diesel prezentând o concentrație mai mare în acest caz. Efectul devastator pe care aceste 
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metale îl prezintă asupra degradării mediului și a sănătății umane este legat de fenomenul de 

bioacumulare. Organismele umane și nu numai fiind expuse prin diferite surse la acești poluanți 

ajung să înmagazineze din ce în ce mai multe metale toxice, cu efecte negative semnificative 

asupra homeostaziei interne.   

Încălzirea globală este un efect negativ important pe care transportul îl produce. Dioxidul 

de carbon (CO2) și carbonul sunt principalele gaze cu efect de seră, iar arderea combustibililor 

fosili continuă să fie o sursă primară pentru încălzirea globală. Ozonul rezultă din reacțiile 

fotochimice din atmosferă, având la bază poluanți atmosferici rezultați în principal în urma 

transporturilor, producerii energiei, agriculturii și industriei.   

O serie de substanțe gazoase poluante au efectul de a capta căldură. Deși bioxidul de carbon 

este principalul gaz cu efect de seră, există și alte gaze care depășesc de câteva ori capacitatea 

moleculei de bioxid de carbon de a capta căldură (metanul este de douăzeci de ori mai eficient, iar 

oxizii de azot de circa 300 de ori mai eficienți).  

Efectul cumulativ al gazelor cu efect de seră este unul în mare parte global, însă mobilitatea 

urbană durabilă trebuie să ia în considerare nu doar efectele locale ale poluării generate de 

activitățile de transporturi, cât și efectele globale.   

Modificările atmosferice la nivel macro se răsfrâng eventual către fiecare regiune în parte, 

prin urmare, propunerile din cadrul acestui raport sunt menite să diminueze efectele nocive 

asociate cu transporturile rutiere.  

Poluarea apei reprezintă un element important de luat în calcul. Poluarea apelor se face în 

mai multe moduri. Substanțele xenobiotice cu efect negativ pot ajunge în apa prin intermediul 

precipitațiilor sau al scurgerilor de lichide din diferite surse de poluare mobile sau staționare. În 

cazul substanțelor nocive transportate prin intermediul precipitațiilor, vorbim despre antrenarea 

poluanților atmosferici, înglobarea acestora în picăturile de apă și relocarea lor în cursurile de apa, 

pânză freatica, etc. Tot în cazul precipitațiilor amintim și de efectele negative ale ploilor acide, 

exemplificate anterior.   

Autovehiculele, oricât de performate ar fi, înregistrează scurgeri de lichide, precum diferite 

uleiuri, lichide frână, antigel s.a. Acest lucru este ușor vizibil, înregistrându-se pete uleioase pe 

partea carosabila a drumului, în parcări, dar și pe suprafața apei din cadrul gropilor sau zonelor de 

drenaj a apei, paralele cu sensul de mers al automobilelor.   
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De menționat sunt și lucrările de întreținere a drumurilor ce au efect negativ asupra calității 

apelor: utilizarea ierbicidelor și pesticidelor pentru covorul vegetal din imediată vecinătate a 

drumurilor și utilizarea clorurii de sodiu și a altor substanțe pentru înlăturarea gheții de pe 

carosabil, în sezonul rece. Ambele acțiuni produc efecte negative ce se răsfrâng asupra calității 

apei. Indicii afectați sunt ph-ul, consumul chimic de oxigen (CCO), consumul biochimic de oxigen 

(CBO), duritate, concentrație metale grele, concentrație de pesticide precum și diferiți indici 

biologici și bacteriologici.   

Poluarea fonica: Când vorbim de efectele negative ale poluării fonice vorbim despre 

afectarea stării fiziologice și psihologice a organismelor, fie ele umane sau nu numai. Vorbind 

strict de efectele negative asupra omului ce țin de modificări biologice putem spune clar că 

expunerea îndelungată la zgomote produce traumatisme auditive, în cazul în care acestea depășesc 

limită superioară normală de percepere a organului auditiv. Pragul de 80 decibeli este nivel peste 

care intensitatea sunetului devine nociva. Mai mult de atât, organismul uman poate înregistra stări 

de oboseală, migrene ori alte afecțiuni mai grave ale diverselor sisteme de organe datorate 

zgomotului.   

Există o serie de metode prin care se poate reduce poluare fonică. Acestea încep cu designul 

pneurilor și a materialului antiderapant astfel că frânarea sau demarajul rapid de pe loc să nu mai 

producă sunete de intensitatea crescută, până la instalarea de limitatoare de viteză și chiar perdele 

vegetale care să camufleze sau să estompeze zgomotele de trafic. De asemenea, proiectele menite 

să reducă intensitatea poluării fonice vor oferi un nivel crescut al comfortului rezidenților și 

implicit al calității vieții acestora.  

Poluarea solului cauzată direct și indirect de către traficul rutier se exprimă în principal 

prin: eroziune și fenomenele asociate, scăderea fertilității solului, modificarea creșterii plantelor, 

schimbarea compoziției edafice a biotei microscopice (fungi și microorganisme).  

Substanțele xenobiotice ce ajung în sol pot fi poluanții atmosferici care s-au depus pe 

suprafața solului, ori au fost antrenați de precipitații și reținuți în profunzimea acestuia sau pot 

proveni din alte surse. De amintit sunt lucrările de întreținere a drumurilor, scurgerile de lichide 

de la automobile, infiltrarea levigatului în zonele imediat apropiate porțiunii de carosabil intens 

circulat.   
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Distrugerea habitatelor și dereglarea sistemelor biotice reprezintă parte din impactul 

negativ exercitat într-o măsură de către transporturile rutiere.  Când vine vorba despre distrugerea 

habitatelor, transporturile nu contribuie în mod decisiv, deoarece amplasarea efectivă a așezării 

umane a condus la realocarea spațiului inițial ocupat de habitatul unei biocenoze. Cu toate acestea, 

trebuie menționat faptul că o serie de factori poluanți acționează sinergic în reducerea habitatelor 

limitrofe: poluare fonica, creștere termică locală sesizabilă, lumini intense pe timp de noapte, 

utilizare pesticide, scurgeri de ulei, nivel crescut de emisii rezultate în urmă arderii combustibililor 

fosili.   

Acești factori influențează pe de altă parte și comportamentul speciilor animale, acestea 

suferind modificări legate de migrație, reproducere, relații trofice de tip pradă-prădător afectate, 

prin suprapunere de stimuli auditivi. Modificarea mediului de viață (acvatic sau terestru) atrage 

după șine modificarea și afectarea biocenozelor care populează ecosistemul vizat. 

Impactul asupra mediului poate fi evaluat prin emisiile de substanțe poluante datorate 

activității de transport desfășurată în cadrul zonei de studiu, aceasta fiind afectată de condițiile de 

desfășurare ale circulației rutiere, dar și de repartiția modală a deplasărilor. 

Indicatorii relevanți pentru evaluarea impactului mobilității din punct de vedere al 

impactului asupra mediului sunt: emisiile de CO, emisiile de NoX, etc. În urma rulării modelului 

de transport pentru scenariul de referință (2020) şi anii de prognoză 2025/2030, a rezultat evoluția 

acestor indicatori prezentată la capitolul 3. 
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4.3. Accesibilitatea 

Accesibilitatea este definită ca nivel de calitate a călătoriei sau ca abilitatea de a ajunge la 

bunurile, serviciile şi activitățile dorite, de către populație. O accesibilitate mai bună crește 

calitatea vieții și generează dezvoltarea socială şi economică, prin acces îmbunătățit la educație, 

locuri de muncă, servicii urbane, cultură și alte persoane, asigură o mai bună integrare a 

categoriilor sociale cu risc crescut de izolare. Mobilitatea oferă accesibilitate, iar astfel cele două 

aspecte direct proporționale pot fi considerate ca bază a fiecărui sistem integrat de transport. 

Accesibilitatea este o caracteristică a sistemului de transport, fiind dependentă de rețeaua 

rutieră, dar și de parametrii specifici mijloacelor de transport utilizate, cum ar fi graficele de 

circulație și gradului de acoperire, în cazul transportului public.    

Accesibilitatea influențează funcționalitatea sistemului de transport prin parametrul durată 

de deplasare, de la/către obiectivele socio-economice. 

Principalele disfuncționalități constatate, din punct de vedere al impactului asupra 

mediului, precum şi recomandările propuse pentru atenuarea efectelor acestora sunt prezentate în 

tabelul de mai jos: 

 

Tabel 4.3.1 Disfuncționalități și recomandări, accesibilitate 

Disfuncționalitate Recomandare 

Acoperirea redusă a transportului public 

 

Extinderea gradului de acoperire al transportului 

public și Creşterea atractivității acestui mod de 

transport, în scopul eficientizării serviciului. 

Lungimea redusă a pistelor de biciclete 

amenajate 

Extinderea pistelor de biciclete, atât în spațiul urban, 

cât şi ca legătură cu zone din zona interurbană 

Inexistența stațiilor intermodale, care să 

permită transferul între modurile de 

transport, cu efect negativ asupra 

accesibilității 

Înființarea unei stații de trasport intermodale în zona 

garii, 

care să ofere posibilitatea transferului între cât mai 

multe moduri de transport  

 

Prioritizarea disfuncționalităților va fi realizată la finalul acestui capitol; 
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 Accesibilitate redusă atât la nivel feroviar, cât și rutier;  

 Accesibilitate redusă pietonală pentru persoanele cu disabilități și cărucioare pe majoritatea 

arterelor secundare, datorită subdimensionării infrastructurii pietonale (1 ml) și acaparării 

trotuarelor de autoturisme parcate, respectiv a discontinuitaţilor planului cauzate de borduri;  

 Accesibilitate redusă la îmbarcarea mijloacelor de transport in comun suburbane feroviare si 

rutiere 

 Lipsa intermodalității.  

 

4.4. Siguranța 

Siguranța și securitatea tuturor utilizatorilor rețelei de transport este unul dintre cele mai 

importante aspecte, atunci când se are în vedere dezvoltarea unui sistem de transport care să asigure 

o mobilitate durabilă. 

Din punct de vedere al accidentelor de circulație, cauzele acestea, zonele vulnerabile şi 

datele statistice au fost prezentate în capitolul 2.2. 

Din analiza zonelor în care se produc cele mai multe accidente, a rezultat că acestea sunt 

zonele cu trafic intens și congestii de circulație în orele de vârf. De remarcat că arterele cu numărul 

cel mai mare de accidente sunt menţionate în capitolul 2.2 ,  caracterizate printr-un procent mare 

de vehicule de marfă. 

Analizând cauza producerii accidentelor, se constată că cele mai multe sunt cele în care 

sunt implicați pietonii.   

 

Principalii indicatori relevanți pentru evaluarea impactului actual al mobilității din punct 

de vedere al siguranței sunt: numărul de accidente grave/ușoare, numărul de victime. 

Principalele disfuncționalități constatate, din punct de vedere al impactului asupra 

siguranței, precum și recomandările propuse pentru atenuarea efectelor acestora sunt prezentate în 

tabelul de mai jos: 

 

Tabel 4.4.1 Disfuncționalități și recomandări, siguranță 

Disfuncționalitate  Recomandare 
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Inexistența semnalizării rutiere 

dinamice specifice pentru deplasările cu 

bicicleta 

Includerea în semnalizarea rutieră dinamică 

(intersecții semaforizate) a semnalizării 

specifice pentru deplasarea bicicliștilor şi 

integrarea acesteia în sistemul de management 

al traficului. 

Lățimea necorespunzătoare a trotuarelor Reamenajarea trotuarelor în punctele în care 

este necesar, în special în cele în care s-au 

produs accidente 

Problemele legate de siguranța pietonilor la 

traversarea unor artere de circulație cu trafic 

intens și viteze de deplasare mari. 

Amenajarea de treceri pietoni semnalizate, 

pasarele pentru traversarea arterelor rutiere pe 

care se înregistrează volume mari de trafic şi 

viteze de deplasare mari 

Lipsa unor măsuri care să crească siguranța 

pentru utilizatorii transportului public/in gara 

Instalarea de camere video de supraveghere în 

stațiile de transport public/in gara CFR. 

 

 

4.5. Calitatea vieții 

Legătura dintre mobilitate și calitatea vieții poate fi realizată prin evaluarea impactului 

activității de transport asupra mediului, accesibilității la diverse moduri de transport, a siguranței 

cetățenilor și eficienței economice, aspecte care au fost tratate în paragrafele anterioare. Scenariul 

fără investiţii, prin lipsa unor proiecte care să adreseze rezolvarea disfuncționalităților criteriilor 

menționate, nu va ameliora indicatorii de evaluare ai acestora. 

Un indicator suplimentar îl reprezintă numărul locurilor de parcare disponibile. În absența 

unei capacități de stocare suficiente, capacitatea drumului va fi redusă din cauza vehiculelor 

parcate pe trama stradală. În plus, inexistența locurilor de parcare în zonele rezidențiale sau în 

zonele de interes public creează disconfort utilizatorilor rețelei rutiere. 

Principalii indicatori relevanți pentru evaluarea impactului actual al mobilității din punct 

de vedere al calității vieții sunt: numărul de locuri de parcare, calitatea transportului public, 

calitatea infrastructurii rutiere, calitatea mediului, lungimea pistelor de biciclete, suprafețele 
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pietonale. În analiza multifuncțională vor fi utilizați doar acei parametri care nu intervin și în 

evaluarea altor criterii. 

Principalele disfuncționalități constatate, din punct de vedere al impactului asupra 

siguranței, precum și recomandările propuse pentru atenuarea efectelor acestora sunt prezentate în 

tabelul de mai jos: 

 

Tabel 4.5.1 Disfuncționalități și recomandări, calitatea vieții 

Disfuncționalitate  Recomandare 

Numărul redus al locurilor de parcare, 

ceea ce conduce la discomfort, dar și la 

ocuparea suprafeței de rulare a 

vehiculelor cu autovehicule parcate, 

rezultând o diminuare a capacității de 

transport a rețelei rutiere 

Amenajarea de parcări rezidențiale și 

utilizarea optimă 

a spațiului dintre blocuri (Smart-Parking). 

Amenajarea de parcări public în preajma 

locurilor de interes (centru, gară, spital etc.) 

Lipsa transportului public Implementare transportul public 

Lungimea redusă a pistelor de biciclete Amenajarea de noi piste de biciclete, care să 

asigure legăturile între diverse zone ale 

oraşului, precum și cu zonele interurbane 

Suprafața redusă a zonelor pietonale Extinderea zonelor pietonale și asigurarea 

unor legături între acestea şi pistele de 

biciclete, în scopul oferirii unui spațiu public 

de calitate 

Poluarea produsă de activitatea de 

Transport 

Recomandările au fost menționate la crieriul 

calitatea Mediului 

 

 

4.6. Prioritizarea disfuncționalităților 

Așa cum se observă din cele prezentate anterior, există anumite disfuncționalități/probleme 

care afectează mai multe dintre criteriile analizate. Acest aspect poate fi utilizat pentru realizarea 

unei prioritizări a disfuncționalităților respective. 
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Astfel, principalele probleme care trebuie rezolvate prin intermediul proiectelor/măsurilor 

propuse în Planul de Mobilitate Urbană a Municipiului Blaj, în ordinea priorității lor, sunt 

următoarele: 

 

- Problemele legate de transportul public: inexistenta unui serviciu de transport public în 

comun, nivelul scăzut al gradului de atractivitate și al siguranței (cu impact direct asupra numărului 

de utilizatori), utilizarea de către firmele private de vehicule cu combustibil convențional (cu efect 

asupra mediului) 

– Problemele legate de calitatea mediului: nivelul mare al poluării datorate utilizării 

autoturismelor proprii, inexistența unor măsuri care să promoveze electromobilitatea 

– Probleme legate de modurile de transport: nivelul mare al deplasărilor cu autoturismul 

propriu, nivelul redus al pistelor de biciclete și zonelor pietonale, lipsa unor stații intermodale şi a 

unor parcări park-and-ride. 

– Probleme legate de infrastructura rutieră: necesitatea reabilitării și extinderii acesteia, 

Creşterea numărului de parcări rezidențiale/publice, organizarea circulației, Creşterea siguranței 

pietonilor prin lățirea trotuarelor, asigurarea unor traversări sigure a arterelor rutiere. 
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5. Viziunea de dezvoltare a mobilităţii urbane 

 

 

5.1. Viziunea prezentată pentru cele 3 nivele teritoriale 

Planul de mobilitate urbană durabilă al municipiului Blaj propune proiecte/măsuri prin care 

sunt propuse rezolvări pentru problemele identificate în etapa de analiză a situației curente, 

avându-se în același timp în vedere obținerea unui sistem de transport eficient, durabil, integrat și 

sigur, care să susțină dezvoltarea economică și socială. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Blaj are drept scop crearea unui 

sistem de transport care să asigure realizarea următoarelor obiective strategice: 

- Accesibilitate: asigurarea de opțiuni de transport pentru toți cetățenii, astfel încât aceștia 

să aibă acces la destinațiile şi serviciile esențiale. 

- Siguranță și securitate: îmbunătățirea condițiilor de siguranță și securitate pentru toți 

utilizatorii sistemului de transport și pentru comunicate în general 

- Mediu sănătos: reducerea poluării atmosferice şi fonice, a emisiilor de gaze cu efect de 

seră și a consumului de energie 

- Eficiența economică: îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și 

mărfuri 

1. Accesibilitate 
și conectivitate 

sporite

2. Moduri de Transport 
nepoluante și reducerea

dependenței față de 
automobil

3. Imagine urbană 
sporită și mediu 

atractiv

4. Siguranța și
sănătătea 

cetățenilor sporită

5. Eficiență și 
management 

eficace
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- Calitatea mediului urban: creşterea atractivității și calității mediului urban şi a peisajului 

urban, pentru beneficiul cetățenilor, economiei și societății în ansamblu. 

 

5.1.1. Viziunea prezentată la nivel periurban 

La nivel periurban, așa cum a rezultat din evaluarea situației existente, ținând cont că Blaj 

reprezintă un pol de atragere a călătoriilor din orașele/comunele învecinate, mai ales prin prisma 

locurilor de muncă cat şi, a targurilor de importanta regionala, aceste localități contribuie la rândul 

lor, în zilele 

Lucrătoare/de targ, la starea generală a mobilității din zona de studiu. 

Obiectivele principale, la nivel periurban sunt următoarele: 

-  Creşterea accesibilității la transportul public 

- Protejarea mediului prin încurajarea intermodalității și transferul către moduri de 

transport nemotorizate, respectiv către transportul public 

Detalierea proiectelor/măsurilor și a termenelor de implementare a acestora, respectiv pe 

termen scurt, mediu sau lung va fi realizată în Capitolul 6. 

 

5.1.2. Viziunea prezentată la nivel urban 

La nivel urban, vor fi vizate toate cele cinci obiective strategice, după cum urmează: 

- Accesibilitate: 

 Creşterea gradului de accesibilitate la transportul public, inclusiv pentru zonele de 

extindere a oraşului, pe termen mediu și lung. 

 Creşterea accesibilității la zonele de interes, prin extinderea zonelor pietonale și a pistelor 

de biciclete 

- Siguranță și securitate: 

 Creşterea siguranței circulației şi reducerea numărului de accidente și a severității acestora 

 Îmbunătățirea percepției populației în ceea ce privește siguranța circulației, inclusiv prin 

creşterea siguranței pietonilor şi bicicliștilor 

- Mediu sănătos: 

 Reducerea poluării atmosferice 

 Reducerea poluării fonice 



 
 

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BLAJ   
 

79 

 

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din traficul rutier motorizat 

 Reducerea deplasărilor cu autoturimse particulare 

 Creşterea utilizării modurilor de transport alternative şi a transportului public 

 Încurajarea electromobilității 

- Eficiența economică: 

 Reducerea costului timpului de călătorie 

 Introducerea unui transport public intern  

 Îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de mărfuri 

- Calitatea mediului urban: 

 Extinderea spațiului public, respectiv a zonelor destinate modurilor de transport 

alternative: mersul pe jos și bicicleta 

 Reducerea impactului traficului asupra zonelor locuite, prin reducerea volumelor de trafic 

 

Detalierea proiectelor/măsurilor şi a termenelor de implementare a acestora, respectiv pe 

termen scurt, mediu sau lung va fi realizată în Capitolul 6. 

 

5.1.3. Viziunea prezentată la nivelul cartierelor, intersecțiilor, zonelor cu nivel ridicat de 

complexitate 

La nivelul cartierelor, intersecțiilor și zonelor cu nivel ridicat de complexitate vor fi 

implementate proiecte punctuale, însă care fac parte din viziunea de ansamblu conturată în acest 

document și/sau din proiecte complexe incluse în viziunea pe nivelele superioare (peri-urban şi 

urban). La acest nivel vor fi vizate următoarele obiective strategice, după cum urmează: 

 

- Accesibilitate: 

 Creşterea gradului de accesibilitate la transportul public, prin crearea de stații intermodale 

- Siguranță și securitate: 

 Creşterea siguranței circulației şi reducerea numărului de accidente și a severității acestora 

 Îmbunătățirea percepției populației în ceea ce privește siguranța circulației, inclusiv prin 

Creşterea siguranței pietonilor şi bicicliștilor 

- Mediu sănătos: 
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 Reducerea poluării atmosferice 

 Reducerea poluării fonice 

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din traficul rutier motorizat 

 Creşterea utilizării modurilor de transport alternative şi a transportului public 

 Încurajarea electromobilității 

- Calitatea mediului urban: 

 Reducerea impactului traficului asupra zonelor locuite, prin reducerea volumelor de trafic 

 Regenerarea urbană a spațiului public prin extinderea zonelor pietonale şi a pistelor de 

biciclete 

 

Detalierea proiectelor/măsurilor și a termenelor de implementare a acestora, respectiv pe 

termen scurt, mediu sau lung va fi realizată în capitolele următoare. 

 

5.2. Cadrul/metodologia de selectare a proiectelor 

Pentru propunerea proiectelor finale, s-au urmărit evaluarea posibilităţilor concrete de 

finanţare, implementare si gestionare a acestora. Astfel, s-a ajuns la un proiect integrat a carorui 

fişă de proiect se regaseşte la anexe. Acest proiect propune măsuri interdependente şi respectiv 

complementare care să aducă maximul de beneficiu într-un mod fezabil. 

 

Criteriile de selectare a măsurilor au fost: 

 Interdependenţa măsurilor sugerate, cumulând proiectele ale câror măsuri sunt 

dependente una de alta în aceeaşi investiţie. 

 Complementaritatea măsurilor sugerate 

o Reteaua strategica de ciclism urban este complementara retelei metropolitane 

la care se conecteaza; 

o Măsura de investiţie în sistemul de bike-sharing în staţiile de transport în comun 

asigură complementaritatea cu investiţia in reţeaua strategică de piste de ciclism 

propusă; 

o Accesul facil la staţiile transportului în comun este condiţionat de investiţiile în 

suprafeţele pietonale 
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o Centrul informatizat de management al traficului asigură şi infrastructura 

pentru monitorizarea pistelor de ciclism şi a zonelor pietonale din proiectul 2. 

o Sistemul de autotaxare este strâns legat de atragerea călătorilor noi în staţiile de 

transport public pe trotuarele modernizate. 

 Bugetarea proporţională cu anvelopa valabilă, de până la 15 mil. €/proiect 

 Eligibilitatea măsurilor sugerate 

 Obţinerea unui punctaj cât mai mare prin grila de evaluare. 

 

Astfel, proiectul, numit “Masuri integrate pentru mobilitate sustenabila in Blaj” cuprinde 

toate măsurile aferente transportului public însa şi sistemul de bike-sharing sugerat, fiind 

complementar transportului public. Mentenanţa sistemului de închiriat biciclete revine în sarcina 

operatorului de transport public, măsuri aferente mobilităţii lente, propunând sporirea calitătii 

spaţiilor existente si construirea unor zone dedicate noi, atât pentru ciclism cât si pentru pietoni. 

 

Cat. Nr. Descriere Cost (M EUR) 

1 VELO 

1.1 Retea stragegica de ciclism 3.13725 

4.35725 

14.99975 

1.2 Sistem bike sharing 0.7 

1.3 Mobilier urban velo 0.05 

2 T P 

2.1 Autobuze electrice 1.875 

3.8125 

2.2 Statii incarcare 0.45 

2.3 Statii transport public 0.4 

2.4 Ticketing si management flota 0.2875 

2.5 Depou 0.8 

3 INFRA 

3.1 Modernizare strazi pentru TP 5.46 

6.83 3.2 Nod Multimodal Gara CFR 0.32 

3.3 Pasarele velo-pietonale 1.05 

 
 

Cumulul măsurilor sugerate cuprinde pachetul denumit “cu investiţii”, scenariu în care 

proiectul integrat se implementeaza. Compararea situaţiei actuale cu cea de peste 10 ani, atât cu 
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investiţii cât şi fără se regăseşte in analiza multi-criterială de la capitolul 3, prezentată explicit mai 

jos:
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ANALIZA MULTI-CRITERIALA A SCENARIILOR ALTERNATIVE - PMUD BLAJ 

criterii esentiale de 

notare   
  

valoare

a 

ideala 

urmarit

a 

metoda 

evaluarii 

unitate de 

masura 

Valori absolute Scor final 

INDICATO

R 
explicatie 

valoare

a 

minim

a 

posibil

a 

valoare

a 

maxim

a 

posibil

a 

2020 

2030 

fara 

proie

ct 

2030 

cu 

proie

ct 

2020 

2030 

fara 

proiect 

2030 

cu 

proie

ct 

Accesul la 

cea mai 

apropiata 

statie de 

transport 

public 

distanta 

medie la 

statiile TP 

395 1100 minim 

evaluare

a 

expertul

ui 

metri 1050 1100 395 7.1 0.0 100.0 

Densitatea 

traficului 

rutier nr. vehicule 

ora/ora varf 

2796 4913 minim 

PMUD/ 

evaluare

a 

expertul

ui 

nr. 

deplasari 
4913 4079 2796 0.0 39.4 100.0 

Poluarea 

CO2 - 

gazul cu 

efect de 

sera 

9566 16475 minim 
calcul 

GES 
t CO2 

1647

5 

1461

2 
9566 0.0 27.0 100.0 

Nr 

pasagerilor 

care 

utilizeaza 

transportul 

public 

% calatorii 

TP - 

raportul 

modal 

4.9 32.7 maxim 

PMUD/ 

evaluare

a 

expertul

ui 

% din 

totalul 

deplasaril

or 

4.9 5.5 32.7 0.0 2.2 100.0 
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Km infra 

pentru 

ciclism 

Lungimea 

traseelor 

propuse 

spre 

implementa

re 

0 18.75 maxim 
conform 

PUZ 
km 0 3 18.75 0.0 16.0 100.0 

Rating(scor) final mediu-ponderal pentru fiecare scenariu: 
1.4184

4 

16.9036

9 
100 
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Analiza riscurilor 

 

Implementarea proiectelor/măsurilor incluse în Planul de mobilitate urbană durabilă poate 

fi afectată de apariție riscurilor legate de: 

- Lipsa finanțării din surse externe (fonduri europene) 

 

Proiectele/măsurile propuse prin planul de acțiune, eligibile pentru a obține finanţare prin 

„Prioritatea de investiție 3.2.- “Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile 

de mobilitate urbană durabilă”. 

Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 

teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate 

urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor” reprezintă proiecte de bază pentru 

atingerea obiectivelor strategice stabilite prin PMUD.  

Lipsa obținerii finanțării pentru aceste proiecte majore este un risc pentru atingerea viziunii 

asupra mobilității. Impactul este considerat semnificativ, dar probabilitatea de apariție se apreciază 

ca fiind redusă, având în vedere experiența similară a municipiului Blaj în accesarea finanțărilor 

din fonduri europene, în exercițiul financiar anterior. Strategia de minimizare a riscului presupune 

acordarea unei atenții deosebite în elaborarea documentațiilor care justifică necesitatea și 

oportunitatea investițiilor pentru care se solicită finanţare, precum şi adaptarea acestora la cerințele 

ghidurilor finale de finanțare. 

 

- Valori neconforme ale costurilor de implementare 

PMUD este un document strategic, iar nivelul de detaliere al măsurilor şi proiectelor este 

adaptat în consecință. Prin urmare, în faza de implementare va fi necesară elaborarea de 

documentații tehnico-economice pentru investițiile propuse. Estimarea unor valori de investiție 

neconforme cu realitatea poate conduce la prioritizarea nerealistă a intervențiilor și la obținerea 

unor efecte diferite de cele așteptate. Impactul acestui risc este moderat, iar probabilitatea de 

aparițe se consideră redusă. Strategia de răspuns constă în documentarea cu privire la costurile de 
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realizare a proiectelor pentru care nu exsită studii tehnico-economice recente, prin raportare la 

proiecte similare implementate recent în alte locaţii similare. 

 

- Reticența cetățenilor față de măsurile propuse 

Participarea activă a cetățenilor la punerea în aplicare a politicilor de mobilitate este absolut 

necesară, deoarece obținerea rezultatelor așteptate este condiționată inclusiv de adaptarea în acest 

sena a comportamentului de mobilitate al acestora. Reticența cetățenilor față de acțiuni care vor 

conduce la îndeplinirea obiectivelor pe termen lung reprezintă un risc în faza de implementare a 

PMUD. Impactul este considerat redus, iar probabilitatea de apariție este scăzută. Strategia de 

minimizare a riscului constă în consultarea publicului în toate etapele de elaborare a planului şi 

informarea cetățenilor asupra obiectivelor și efectelor PMUD printr-o campanie constantă de 

informare și conștientizare asupra mobilității durabile. 

 

- Nerespectarea graficului de timp prevăzut 

Întârzierea în implementarea unor proiecte poate genera reducerea efectelor așteptate, mai 

ales în cazul proiectelor complexe, interconectate cu alte măsuri sau cu efect asupra acestora. 

Riscul are un impact de nivel mediu, iar probabilitatea de apariție este considerată, de asemenea, 

medie. Strategia de răspuns pentru minimizarea acestui risc constă în realizarea unui plan de 

implementare care să asigure o integrare armonizată a proiectelor, din punct de vedere al 

planificării temporare, urmată de evaluarea şi monitorizarea continuă a implementării PMUD. 
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6. Direcții de acțiune şi proiecte de dezvoltare a mobilității urbane 

Planul de mobilitate urbană durabilă al municipiului Blaj propune o viziune, obiective și 

măsuri, materializate într-o serie de proiecte ce au rolul de a diminua sau elimina disfuncțiile 

identificate şi evidențiate anterior, la nivelul mobilității urbane. În continuare sunt prezentate 

direcțiile de acțiune şi proiectele, clasificate pe tipurile solicitate, urmând ca acestea să fie grupate 

în scenarii în Capitolul 7. 

 

6.1. Direcţii de acţiune şi proiecte pentru infrastructura de transport 

Denumire subproiect Descriere Defalcare calcul Total MEUR 

Reamenajarea marcajelor 

rutiere 

Reamenajarea marcajelor 

rutiere si/sau pietonale cu 

vopsea alb-flourescenta si 

iluminatoare flourescente 

in marcaj unde este cazul 

functie de 

distanta vizata                  

(200-

1000EUR/km) 

0.1 

Centura semi-inelara Nordica 
Centura ocolitoare semi-

inelara Nordica, 6.9km 
1.2-2 MEUR/km 10 

Reamenjare covor asfaltic si 

iluminare 

Improspatarea covorului 

asflatic destinat traficului 

rutier pe bulevardele 

utilizate de transportatorul 

public, unde degradarea 

drumului atinge cote 

alarmante si afecteaza 

viteza/siguranta deplasari 

costul variaza cu 

distanta vizata    

(0.7-

1.1MEUR/km) 

5.46 
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6.2. Direcţii de acţiune şi proiecte operaţionale 

S-au considerat masuri operationale acele proiecte care implica diferiti actori locali si o 

implementare mai complexa, urmand ca functionarea lor sa necesite gestiune si management 

continuu post-implementare. Astfel, proiectele conexe mobilitatii alternative autoturismului 

propuse sunt: 

nr cateogrie nr descriere buc 

pret 

unitar TOTAL (M EUR) 

2.1 

Autobuze 

electrice 6-8m 
  

5 0.375 1.875 
1.875 

3.9125 

2.2 
Statii incarcare 

2.2.1 Statie rapide capete 2 0.1 0.2 
0.45 

 
2.2.3 Statii lente depou 5 0.05 0.25 

2.3 
Statii transport 

public 

2.3.1 Totem statii 20 0.01 0.2 

0.5 

 
2.3.2 

Mobilier statii 

imbarcare 6 0.05 0.3 

2.4 

Ticketing si 

management 

flota 

2.4.1 Validatoare 11 0.0075 0.0825 

0.2875 

 
2.4.2 Automate vanzare 4 0.025 0.1 

 
2.4.3 

Centru eliberare 

carduri 1 0.05 0.05 

 
2.4.4 Server ticketing 1 0.025 0.025 

 
2.4.5 Consola GPS 4 0.0075 0.03 

2.5 Depou 2.5.1 

Echipament 

mentenanta 1 0.05 0.05 0.8 

 
2.5.2 Amenajare cladire 1 0.75 0.75 

 

 

6.3. Direcţii de acţiune şi proiecte organizaţionale 

 S-au propus un număr de măsuri şi proiecte pentru toate modurile de deplasare. 
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 Pentru un maxim de efect si beneficiu, PMUD sugerează implementarea unui singur proiect 

integrat, cu componente din multiple domenii ale transporturilor. Fişa proiectului se regăseste 

in capitolul „Anexe”. 

 Pentru o bună desfăşurare a proiectelor, municipalitatea are de urmat următoarele aspecte 

organizaţionale: 

1. Înfiinţarea serviciului de transport public. 

2. Pregătirea delegării acestuia şi a contractului de servicii publice. 

3. Impunerea unei politici de parcare cu taxarea staţionării în zona centrală. 

4. Pregătirea poliţiei locale pentru asigurarea disciplinei pe pistele de biciclete propuse. 
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6.4. Direcţii de acţiune şi proiecte partajate pe nivele teritoriale 

Desi se vizeaza anumite proiecte si actiuni la nivel judetean, regional si chiar national 

privind infrastrctura rutiera, inclusiv prin PNDL, PMUD nu prevede masuri si directii de actiune 

la alt nivel decat local, în perimetrul UAT-ului.  
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7. Evaluarea impactului mobilităţii pentru cele 3 nivele teritoriale 

7.1. Eficienţă economică 

Lista de indicatori avută în vedere este: 

 Durata călătoriei (min)  

 Parcursul cu autoturismul (veh km)  

 Numărul de pasageri care utilizează transportul public 

 Pasageri cu autobuzul per vehicul-km   

 Numărul locurilor de parcare noi în garaje colectie, producătoare de venit. 

 

7.2. Impactul asupra mediului 

Realizarea celor mai multe dintre obiectivele operaţionale, incluzând impactul asupra 

mediului poate fi estimată direct prin calcularea emisiilor bazate pe rezultatele modelului şi prin 

utilizarea factorilor de emisie. Schimbarea modului de transport este de asemenea un rezultat al 

modelului. Consolidarea mobilităţii pe distanțe scurte şi cea a deplasărilor blânde este un alt factor 

important cu impact pozitiv asupra mediului. 

Indicatorii măsurați sunt: 

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: calculul emisiilor de CO2  

 Reducerea emisiilor toxice: calculul emisiilor de NOx   

 Reducerea nivelului de zgomot asupra populației: procentul din populație pentru 

care se diminuează nivelul mediu de zgomot în urma diminuării volumului de trafic 

cu 50%.   

 Reducerea consumului de energie: calculul consumului total de energie   

 Creșterea utilizarii a transportului nemotorizat și a transportului public: ponderea 

cea mai mare pentru transportul public, deplasările pietonale și cu bicicleta   

 Îmbunatățirea mobilității pe distanțe scurte (nemăsurabil). 

 

Prin măsurile propuse prin acest proiect se vor putea realiza atenuarea efectelor negative 

asupra mediului, asigurând astfel municipiului Blaj o serie de avantaje:   

 Îmbunătățirea calității aerului pe aria pietonală  
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 Reducerea emisiilor toxice cauzate de trafic  

 Contribuția la reducerea producerii gazelor cu efect de seră pe arealul în discuție  

 Scăderea riscului de apariție a problemelor respiratorii asociate cu poluarea 

atmosferica  

 Creșterea comfortului și a calității vieții prin atenuarea poluării fonice  

 Încurajarea activității în aer liber și beneficii pentru sănătate prin sprijinarea 

ciclismului  

 Protecția resurselor de apa și a solului prin eliminarea acțiunilor distructive precum 

aplicarea pesticidelor și insecticidelor în vecinătatea portunii de carosabil  

 Conservarea solului contribuie la împiedicare bioacumularii substanțelor toxice în 

organisme  

 Împiedicarea eroziunii solului implică reducerea drastică a apariției inundațiilor  

 Minimizarea modificării comportamentului animalelor că rezultat al acțiunii 

antropice din zonă sporește integrarea acestei zone într-un areal extins al distribuției 

speciilor, în care schimbul de informații, energie și indivizi nu este lezat, ceea ce 

sprijină diversitatea genomica animală în interiorul unei specii  

 

7.3. Accesibilitate 

Timpul de călătorie ia în considerare timpul de intrare/ieșire din zona de trafic, timpii de 

transfer, precum şi timpul de deplasare. Deficienţele potenţiale de accesibilitate derivă din: lipsa 

legăturilor rutiere directe, lipsa oportunităţilor de parcare, lipsa liniilor de transport public 

(directe), distanţele mari până la staţia de transport în comun şi necesitatea transferului de pe o line 

pe alta, dar și din capacitatea redusă de circulație (toate acestea conducând la timpi de aşteptare). 

Indicatorul obţinut este “Accesibilitatea la cea mai apropiată staţie de transport public” 

analiza, cu ajutorul unei analiza multi-criteriale pentru a pune in evidenţã importanţa implementarii 

proiectelor conexe mobilitatii in viitor, vizibil la cap. 10 – anexe. 
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7.4. Siguranţă 

Evaluarea siguranței circulației reprezintă o statistică descriptivă pe baza datelor asupra 

accidentelor din trafic și a analizelor retrospective. O analiza a evoluției viitoare a accidentelor, 

din care să rezulte o estimare cantitativă a numărului și gravității accidentelor ar necesita o metodă 

de predicție a accidentelor care nu este disponibilă. Prin urmare, definirea unor indicatori 

cantitativi, fiabili pare să fie mai mult sau mai puțin imposibilă. De obicei, planurile de mobilitate 

folosesc rate ale accidentelor pe tipuri de drumuri, iar calcularea numărului de accidente ia în 

calcul rerutarea traficului pe diferite categorii de drumuri (cu rate diferite de producere ale 

accidentelor sau cu diferite niveluri de risc).  

In cazul punerii în aplicare a măsurilor și proiectelor propuse impactul ar putea fi măsurat 

cu ajutorul unor indicatori, precum: 

 numărul suplimentar treceri de pietoni semaforizate; 

 intersecții semaforizate; 

 lungimea infrastructurii pentru biciclete;  

 numărul pasajelor (noi) pietonale peste calea ferată 

 km de rețele pietonale. 

 Numărul de persoane care circulă cu bicicletele și pe jos  
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7.5. Calitatea vieţii 

Mobilitatea, prin implicaţiile ei, este un factor decisiv al calităţii vieţii urbane. Indicatorii 

relevanţi despre aceasta sunt:  

 Timpul petrecut călătorind. 

 Siguranţa în deplasare. 

 Accesibilitatea deplasărilor urbane. 

 Poluarea aferentă deplasărilor motorizate. 

 Etc. 

Cuantificarea acestor indicatori s-a încercat în analiza multi-criterială, prezentată 

amănunţit în capitolul 3. 
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8. P.M.U.D. – Componenta de nivel operaţional (corespunzătoare etapei II) 

8.1 Cadrul pentru prioritizare proiectelor pe termen scurt, mediu şi lung 

8.1.1 Cadrul de prioritizare 

Dată fiind interdependenţa şi sinergia diferitelor măsuri şi mijloace de transport, este futil 

a prioritiza anumite măsuri în defavoarea alora, când acestea depind unele de altele.  

Analiza multi-criterială descrisă în capitolul 3 cuantifică impactul măsurilor sugerate, 

rezultând o prioritate sporită pentru întreg pachetul de măsuri sugerat de PMUD. 

 

8.1.2 Priorităţile stabilite 

Ca princpale priorităţi, se doreşte: 

 Reducerea numărului de deplasări motorizate în oraş 

 Sporirea siguranţei şi accesiblităţii  

 Oferirea de alternative atractive autoturismelor 

 Scăderea implicită a gazelor cu efect de seră (CO2) 

PMUD propune implementarea unui proiect cu măsuri integrate care, prin sinergia 

măsurilor, să grăbească atingerea acestor deziderate. 

 

8.2 Planul de acţiune 

8.2.1 Intervenţii majore asupra reţelei stradale 

Astfel de intervenţii se sugerează de regulă strict ca şi componente ale măsurilor conexe 

transportului public, regăsite mai jos. 

In contextul punctual al orasului Blaj, se remarca oportunitatea si necesitatea unei centuri 

ocolitoare semiinelare nordice in lungime de 6.9 km, care ar permite degrevarea orasului de traficul 

de tranzit greu si nu numai, permitand ocolirea centrului urbei si facilitand accesul transportatorilor 

la industria locala. 
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8.2.2. Transport public 

 

Oportunitatea implementării unui sistem de transport public electric/ecologic 

Preţul curentului electric a avut o evoluţie liniară, lentă. În schimb, datorită epuizării 

resurselor minerale, preţul motorinei este în continuă creştere; 



 
 

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BLAJ   
 

97 

 

 

 Investiţiile iniţiale în infrastructură şi flotă sunt considerabile, însă durata de viaţă a 

troleibuzului/autobuzelor ecologice faţă de autobuzul conventional este simţitor mai mare, iar 

costurile de întreţinere şi exploatare sunt, în medie, cu 16% mai mici; 

 Fondurile europene nerambursabile în transportul public sunt disponibile doar pt. dezvoltarea 

reţelelor şi sistemelor de transport electric sau ecologic; 

 Autobuzele cu motoare mai puţin poluante (Euro VI) au devenit foarte costisitoare, diferenţa 

între preţul de cost al unui astfel de autobuz şi cel al unui autobuz ecologic fiind redusă 

considerabil.  

 S-a constatat dezvoltarea mai rapidă, socio–economică, a zonelor deservite de către transport 

electric; 

 Municipiile ce dispun de transport electric au preţul legitimaţiilor de călătorie mai mici faţă de 

municipiile ce deţin exclusiv autobuze; 

 Vehiculele electrice sunt dotate cu componente electronice (variator de tensiune sau invertor) 

ce permit recuperarea unei părţi importante a energiei consumate; 

 Se elimină posibilitatea furtului de combustibil. 

 Sistemul de transport cu troleibuzul/autobuzul ecologic este fiabil 
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 Troleibuzul/Autobuzul hibrid are o mobilitate foarte mare în trafic, datorată calităţilor 

motorului electric, permiţând o pornire rapidă din staţii sau intersecţii, precum şi abordare 

facilă a rampelor abrupte; 

  

8.2.3. Transport de marfă 

Transportul mărfurilor pe raza UAT se poate împărţi în două categorii: 

1. Marfă în tranzit – DN14 prezinta valori de traffic notabile care provoaca 

disfunctionaltati sistematice pe axa est-vest a orasului si incarca continuu 

principalele intersectii. 

2. Încărcări/descărcări locale – Se remarcă un aflux de camioane in zona centrala, la 

numeroasele puncte comerciale locale, dar mai ales la BOSCH. Acestea garează 

frecvent pe marginea drumului şi accentuează degradarea străzii în cauză, sporind 

poluarea şi atmosferică locală. Deşi nu se sugerează explicit ca măsură, realizarea 

unei soluţii de evitare a staţionării acestora în afara zonelor delimitate şi stabilite ca 

atare şi respectiv de descurajare a accesului cu marfă în UAT pe timpul zilei se 

recomandă. 

În contextul degradării sistemului de transport feroviar autohton, procentul mărfurilor 

locale transportate cu trenul a devenit aproape nul, întreaga încărcătură fiind transportată cu 

mijloace de transport rutiere. 

 

8.2.4. Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos şi persoane cu 

mobilitate redusă) 

nr cateogrie nr descriere buc UM 

pret 

(MEUR) TOTAL (M EUR) 

1.1 

Retea 

stragegica 

de 

ciclism 

1.1.1 

Pista Velo 

Tarnava 9.8 km 
18.75 0.175 

1.715 
3.13725 4.35725 

1.1.2 

Racord Velo 

Spatac 0.4 km 0.07 
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1.1.3 

Racord Velo 

Bosch 0.45 km 0.07875 

1.1.4 

Racord Velo 

Centru 0.76 km 0.133 

1.1.5 

Pista Velo 

Eroilor 1.17 km 0.20475 

1.1.6 

Pista Velo 

Petrisat 2.35 km 0.41125 

1.1.7 

Racord Gara 

CFR 0.53 km 0.09275 

1.1.8 

Pista Velo I. M. 

Klein 1.85 km 0.32375 

1.1.9 

Bucla Campia 

Libertatii 1.44 km 0.108 

1.2 

Sistem 

bike 

sharing 

1.2.1 

Statie BS 20 

biciclete Piata 

1848 1 buc 

10 

0.06 

0.67 1.17 

1.2.2 

Statie BS 30 de 

biciclete C. 

Libertatii 1 buc 0.075 

1.2.3 

Statie BS 20 de 

biciclete Gara 1 buc 0.06 

1.2.4 

Statie BS 30 de 

biciclete Parc 

Stadion 1 buc 0.075 

1.2.5 

Statie BS 20 de 

biciclete Tiur 1 buc 0.06 



 
 

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BLAJ   
 

100 

 

1.2.6 

Statie BS 20 de 

biciclete Petrisat 1 buc 0.06 

1.2.7 

Statie BS 20 de 

biciclete Lac 

Chertezu 1 buc 0.06 

1.2.8 

Statie BS 20 de 

biciclete Parc 

Muzeu 1 buc 0.06 

1.2.9 

Statie BS 20 de 

biciclete 

Manarade 1 buc 0.06 

1.2.10 

Statie BS 50 de 

biciclete Bosch 1 buc 0.1 

1.2.11 

Centru gestiune 

sistem bike-

sharing 1 buc 0.1 

1.2.12 

Biciclete 

electrice publice 200 buc 0.002 0.4 

1.3 

Mobilier 

urban 

velo 

1.3.1 

Rasteluri 

parcare biciclete 

rezidenti 

50 buc 0.001 0.05 
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8.2.5. Managementul traficului (staţionarea, siguranţa în trafic, sisteme inteligente de 

transport, signalistică, protecţia împotriva zgomotului/sonoră) 

Deşi arealul studiat prezinta putine semafore, iar camerele de supravegheat traficul nu sunt 

conectate la un sistem inteligent (ITC) de control al traficului, se recomandă căutarea permanentă 

de noi soluţii pentru urmărirea în timp real a variaţiunilor fluxurilor de vehicule şi a posibilelor 

probleme. Sugestia elaboratorului este de a extinde sistemul de supravegere şi de a-l conecta la un 

sistem/server dedicat care să proceseze datele în timp real, gestionand semafoarele din oras. 

 

8.2.6. Zonele cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, zone logistice, poli 

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

S-a stabilit că arealul prezinta o zona de complexitate ridicata: Gara CFR. 
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Se recomanda amenajarea unui nod multimodal in proximitatea garii, acoperind functiuni 

de statie de transport public urban, statie pentru taxiuri, centru de bike-sharing si cuprinzand si o 

parcare pentru bicicletele rezidentior si un Park and Ride cu acces rutier dinspre Alba-Iulia si 

respectiv legaturi cu transportul public spre centru/Bosch. 

 

8.2.7. Structura intermodală şi operaţiuni urbanistice necesare 

Nefiind cazul de zone complexe şi deplasări urbane lungi, intermodalitatea în urbe este la 

cote neglijabile. Măsurile sugerate de plan doresc să ofere posibilitatea combinării a două sau mai 

multe mijloace de călătorie:  

 Auto-bicicletă 

 Transport public-bicicletă 

 Auto-transport public 

 Tren-bicicletă 

 Tren-transport public 

 

8.2.8. Aspecte instituţionale 

Procesul de atragere și implementare a fondurilor nerambursabile/rambursabile este unul 

dificil, dacă nu există consens și sprijin din partea comunității. Totodată la nivelul administrației 

locale este nevoie de îmbunătățire institutuțională, de cooperare, de parteneriate, de schimbare a 

mentalității administrației locale.  

Ca și în alte comunități locale există mai mulți actori publici implicați, respectiv: Primăria 

Municipiului Blaj, Consiliul Local, Consiliul Județean, CFR Călători, CFR Marfă, Apele Române, 

CNADNR, Romsilva, APM-ul local, poliția rutieră, etc. 

Pentru a se putea pune în aplicare proiectul privind amenajarea pistelor de ciclism/rută 

pietonală, este nevoie de o buna cooperare cu CNADNR. 

Cooperarea cu reprezentanții CFR este un alt element esențial în punerea în aplicare a 

proiectelor care privesc trecerile de cale ferată sau modernizarea gării. Implicarea cetățenilor în 

luarea deciziilor și crearea unei platforme de comunicare cu toți factorii interesați sunt necesare 

pentru succesul planului.  
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Un element necesar este continuarea proiectelor, indiferent de conducerea politică. 

Susținerea din partea consiliului local este un factor important, acesta fiind necesar a susține și 

promova în comunitate proiectele de mobilitate urbană.  

Schimbarea de atitudine a organismelor implicate în proiectele de mobilitate urbană este o 

condiție sine qua non. Orașele care au reușit să implementeze politici de mobilitate au înțeles 

importanța schimbării de atitudine în relațiile cu cetățenii, cu operatorul de transport, cu celelalte 

UAT-uri. Anumite proiecte de mobilitate pot stârni reacții negative ale unor grupuri de interese 

sau cetățeni. Pentru a crea susținere este nevoie de educație, instruire, comunicare și bună 

relaționare. Proiectele de mobilitate nu sunt doar despre infrastructură rutieră, despre crearea de 

piste de biciclete, noduri intermodale, restricții de circulație, sunt despre schimbare de atitudine și 

conștientizarea faptului că emisiile de carbon nu pot reduse decât prin implicarea tuturor și prin 

schimbare de atitudine. 
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9. Monitorizarea implementării planului de mobilitate urbană (corespunzătoare etapei III) 

În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile şi proiectele concrete 

de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective, planul activităţilor necesare, perioada de 

desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi partenerii implicaţi în realizarea proiectului, 

sursele de finanţare. În cazul unde proiectele se află în responsabilitatea unor beneficiari diferiți 

față de Municipalitate, este în responsabilitatea acesteia să obțină raportări periodice ale studiilor 

de fundamentare realizate, proiectelor depuse pentru finanțare, proiectelor ce urmează a fi 

implementate din bugetele locale, precum și modificări sau concretizări ale anvelopelor bugetare 

prevăzute pentru acestea.  

Actualul plan de mobilitate urbană durabilă nu trebuie perceput ca punct final al unei 

elaborări tehnice și nici ca un document de fundamentare finalizat cu o listă de proiecte 

implementabile cu ajutorul instrumentelor de finanțare nerambursabile. Acest document este în 

prezent o condiție impusă de autorități pentru atragerea de finanțări nerambursabile, însă nu trebuie 

uitat că PMUD este un instrument de guvernare a orașului, care trebuie adus la cunoștință 

publicului.  

PMUD este un document flexibil și adaptabil în timp nevoilor în schimbare, care trebuie 

urmat de acțiuni publice și private, care vor conduce prin coraborarea eforturilor tuturor actorilor 

locali la dezvoltarea durabilă a zonei Blaj. 

Guvernanța și cadrul administrativ al gestionării mobilității în municipiu reprezintă un 

aspect complex care, pentru a putea sprijini procesul de implementare al unui document strategic 

ce vizează implementarea unui portofoliu de proiecte cu un număr amplu de beneficiari, trebuie să 

instituie un puternic leadership politic și în același timp o structură solidă de management al 

implementării, funcțională din punct de vedere al identificării responsabilităților actorilor 

antemenționați.  

 

9.1. Stabilire proceduri de evaluare a implementării P.M.U.D. 

Pentru a putea trece la implementarea PMUD, este nevoie de realizarea de precondiții, care 

conduc astfel la  crearea unui sistem funcțional de management al dezvoltării mobilității:  
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1. Crearea unor relații de parteneriat cu actorii mobilității urban, respectiv: furnizorii de 

servicii de transport, instituții deconcentrate, mediul economic, societatea civilă;  

2. Existența unei coordonări eficace și eficiente – reprezentată de către Municipalitate;  

3. Competențe relevante și responsabilități: reprezentarea actorilor în dezvoltarea politicilor 

integrate și proiectelor de infrastructură de transport;  

4. Resurse umane motivate, profesioniste și asigurarea unei sustenabilități financiare.  

Succesul acțiunilor PMUD ține și de stabilirea unor relații de colaborare cu consiliul 

județea, agenția de dezvoltare regională, alte autorități regionale și naționale. Crearea unor 

parteneriate cu orașe similare, cu care se pot dezvolta proiecte în domeniu este un alt deziderat. 

Cooperarea instituțională este un subiect care trebuie tratat cu grijă. De exemplu, formarea 

unui parteneriat PMUD este o provocare pentru multe autorități de planificare. O lipsă de 

experiență în managementul proiectelor cu mai mulțe părți interesate, calendare incompatibile și 

diferențe în modurile de abordare a planificării transportului pot să crească complexitatea. Punerea 

de acord a opiniilor contradictorii este o sarcină necesară dar sensibilă de îndeplinit. 

 

9.2. Stabilire actori responsabili cu monitorizarea 

Monitorizarea şi evaluarea sistematică sporesc eficienţa procesului de planificare şi 

implementarea măsurilor, ajută la optimizarea folosirii resurselor şi furnizează o bază de dovezi 

empirică pentru planificarea şi evaluarea ex ante a măsurilor în domeniul transportului.  

Echipa de monitorizare a PMUD va evalua aspecte precum: activităţi, rezultate, buget, 

patrimoniu, performanţele personalului angajat şi implicit a autorităţilor locale, ipotezele 

formulate iniţial.  

Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor 

stabiliţi prin planul de față. În cazul înregistrării unor devieri în procesul de implementare se vor 

lua măsuri de corectare. Monitorizarea implementării se va realiza către Municipalitate, preferabil 

în cadrul unui grup mai larg de actori, o structură de evaluare care va avea în componenţă 

reprezentanţii tuturor factorilor implicaţi în dezvoltare, precum a fost descries anterior.  

Monitorizarea este o etapă importantă, care sprijină procesul de implementare a măsurilor, 

proiectelor prevăzute în PMUD. Instrumentele de monitorizare trebuie stabilite cât mai curând de 
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echipa responsabilă cu monitorizarea. Echipa de monitorizare ar trebui să fie formată din angajați 

din municipalitate, cu experiență în implementare și monitorizare proiecte, aceștia trebuie 

desemnați prin dispoziție a primarului, astfel se vor stabili în detaliu sarcinile.  

Echipa desemnată pentru implementare are în sarcină stabilirea instrumentelor de 

monitorizare și să prezintă la interval de 6 luni un raport de monitorizare, raport ce poate fi 

prezentat public pe site-ul municipalității.  

În această etapă va fi urmărit gradul de atingere a indicatorilor stabiliți, se va analiza modul 

în care proiectele sunt demarate/implementate, prezentând de fiecare dată cauzele care au condus 

la întârzieri, dacă este cazul, precum și o serie de recomandări.  

De asemenea, se recomandă extinderea responsabilității monitorizării prin implicarea 

directă a unui grup mai amplu al părților interesate, constituit pe lângă Municipalitate 

(coordonator) din operatorii publici și privați de transport, principalii investitori economici, 

societatea civilă – un grup de lucru care să ofere următoarele avantaje:  

 Promovarea viziunii și politicilor urbane dezvoltate cu sprijinul instituțiilor participante în 

cadrul procesului participativ organizat și materializat în documentația PMUD laj;   

 Suport în implementarea proiectelor de dezvoltare urbană prevăzute în plan, în condițiile 

unui grup amplu de beneficiari ai acestora;   

 Monitorizarea implementării proiectelor prioritare;  

 Interfața cu investitori interesați și cetățeni, prin acționarea ca un organism de articulare a 

inițiativelor urbane cu scopurile și procedurile locale. 

Ca potențială abordare și în scopul definirii cu acuratețe a cadrului specific de organizare 

a grupului de monitorizare, mai întâi trebuie identificat setul de actori urbani relevanți pentru a fi 

incluși în mod direct în procesul de implementare a PMUD Blaj. Din acest punct de vedere, părțile 

interesate pot fi grupate după cum urmează:  

1. Actori publici:  

a) la nivel județean (inclusiv societățile pe acțiuni cu capital de stat)  

b) la nivel local, al municipiului (inclusiv societățile pe acțiuni cu capital public local)  

2. Actori privați:  

c) Investitori și companii private;  
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d) Operatori de servicii de transport;  

e) Organizații non-guvernamentale, grupuri locale de interes, etc;  

f) Specialiști;  

g) Alte persoane private și organizații;  

3. Alții, în principal actori public-privați.  
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Concluzii 

 Modificarea viziunii şi abordării gestiunii deplasărilor sub orice formă trebuie să devină o 

prioritate pentru municipalitate. Prezentul document se poate reduce la 3 mari idei:  

- Oraşul este al oamenilor, nu al maşinilor. 

- Într-un oraş al oamenilor, se planifică pentru oameni, nu pentru trafiul auto. 

- Un oraş bogat nu este unul în care toată lumea are maşini, ci unul în care toată lumea 

cu maşini alege mijloace alterantive de deplasare. 

 

10. Anexe  

Chestionar on-line aplicat populaţiei 

PMUD Blaj - Chestionar pentru cetățeni 

https://forms.gle/7wbH774F1JCY3CGs5  

“Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, 

conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, 

pentru a avea un nivel de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens 

privind viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor 

mijloacelor de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este 

important să încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 

implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele 

pozitive ale mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în 

scopul identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care 

funcționează transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 

10 minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi 

folosite strict în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să 

conducă la o mai bună mobilitate loclă.  
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Fişa de proiect integrat: 

Masuri integrate pentru mobilitate sustenabila in Blaj 

Sector Ciclism, Mers pe jos, Transport Public 

Descrierea 

Problemei 

    Deși distanțele mici și lipsa rampelor semnificative favorizează ciclismul urban de 

navetă, lipsa totală a infrastructurii dedicate și circulația intensă pe arterele principale 

descurajează majoritatea locuitorilor din utilizarea bicicletei și a turiștilor din a 

considera aducerea/folosirea uneia.  

   Calitatea spaţiilor pietonale lasă mult de dorit, atât din punct de vedere estetic cât şi 

funcţional, majoritatea trotuarelor fiind degradate, iar pe multe bretele secundare 

lipsesc în totalitate. Suprafaţa multor trotuare este flancată de gropi si denivelări iar 

mobilierul urban specific care incurajază mersul pe jos lipseşte în mare parte. 

    Accesibilitatea este, de asemenea, îndoielnică, spaţiile pietonale nefiind usor de 

parcurs de către persoanele in varsta, cu carucioare sau cu mobilitate redusă; 

Rampele lipsesc în multe locuri iar destinaţia unor trotuare a devenit sistematic cea 

de parcare pentru riverani. Trecerile de pietoni sunt puţine, majoritatea prost 

iluminate iar multe locaţii importante sau dens locuite nu se găsesc in raza de captare 

a unei zebre.  

   Trama stradală prezintă marcaje şi treceri de pietoni degradate, greu vizibile si 

nesigure. 

    Transportul public are o colta modală infimă, transportând o pondere mică raportat 

la potenţialii călători. Transportul public în regim urban lipsește este cvasi-inexistent, 

existand stații improprii pentru acesta. Staţiile existente sunt dotate impropriu, 

ticketingul lipseşte şi nu există un depou unde să se asigure facilităţile necesare unei 

operări şi mentenanţe corecte, adecvate. 

Obiectiv 

Operațional 

    Sporirea siguranţei pe arterele rutiere pentru toţi 

utilizatorii acesteia in vederea reducerii numărului 

de accidente. Sporirea ponderii deplasărilor 

efectuate pe jos, cu bicicleta sau cu transportul 

Obiective Strategice PMUD 

relevante 

Accesibilitate 

Siguranţa 

Calitatea Vieţii 
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public in raza UAT-ului în detrimentul deplasărilor 

cu autoturismul personal. 

   Aducerea trotuarelor şi altor suprafete pietonale 

la standarde ridicate de atractivitate, siguranţă şi 

accesibilitate precum şi extinderea considerabilă a 

zonelor pietonale cu o promenada pe digul nordic. 

Implementarea unui sistem de transport public 

urban. Construirea unei reţele strategice de piste 

pentru ciclism si a unui sistem de biciclete publice. 

Eficienţă economică 

Impact asupra mediului 

Descrierea 

Intervenției 

   Se au în vedere măsuri privind amenajarea unei reţele strategice de ciclism, 

separată de infrastructura stradală rutieră pe cât posibil, de circa -18.75 de km la 

înalte standarde, dotată cu rasteluri pentru parcarea bicicletelor.   

   Intervenţia implică şi amenajarea unei promenade pietonale ca si axa est-vest 

alternativa si dotarea zonelor dedicate mersului pe jos cu mobilierul urban specific 

sporirii atractivităţii pitonale: bănci, rasteluri pentru biciclete, coşuri de gunoi, zone 

de vegetaţie speicifica etc. 

        Amenajarea stațiilor de transport public de pe raza UAT-ului prin 

implementarea autotaxarii, dispunerea de totemuri și afișaje digitale informative, 

modernizarea sau respectiv construirea adăposturilor atractive și a 

refugiilor/alveolelor stațiilor unde e cazul. Realizarea unui depou si achizitionarea a 5 

autobuze electrice mici si infrastructura aferenta incarcarii acestora, 5 statii de incare 

lente si 2 rapide.  Modernizarea drumurilor operate de transport public sistematic si 

construirea unui P&R Nordic. 

 

Implementare 

Starea actuală Perioada de pregătire Perioada de implementare 

Propunere 2020 2020- 2022 

Buget estimat (MEUR) Sursă de finanțare Beneficiari 
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15 mil Euro POR 3.2/Buget local 
Toti localnicii, indeosebi 

navetiştii. 

Constrângeri și riscuri 

   Neimplementarea unui sistem functional de transport public eficient va împiedica atragerea de noi 

călători în transportul public și va duce, pe termen lung, la cresterea ponderii călătoriilor efectuate cu 

autoturismul. Succesul sporirii ponderii ciclismului in deplasările urbane depinde de existenţa si 

respectiv calitatea infrastructurii dedicate bicicletelor şi a mobilierului urban conex acesteia. Păstrarea 

unei planificări dedicate autoturismelor va spori semnificativ ponderea utilizării vehiculelor 

individuale, poluarea locală si ponderea accidentelor, facând alternativele precum mersul pe jos, 

ciclismul şi transportul public neviabile. 

 

Informații adiționale: 

   Măsurile sugerate implică reducerea utilizării autoturismului și realizarea accesului facil pentru 

riverani spre/dinspre centru cu transportul public, cu bicicleta sau pe jos, precum și realizarea unor 

zone de promenadă şi ciclism cu siguranță sporită. Subproiectele integrate sugerate se regasesc in 

tabelul de mai jos: 
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nr Cateogrie nr descriere 

TOTAL (M 

EUR) 

1.1 
Retea stragegica de 

ciclism 

1.1.1 Pista Velo Tarnava 

15.29525 

1.1.2 Racord Velo Spatac 

1.1.3 Racord Velo Bosch 

1.1.4 Racord Velo Centru 

1.1.5 Pista Velo Eroilor 

1.1.6 Pista Velo Petrisat 

1.1.7 Racord Gara CFR 

1.1.8 Pista Velo I. M. Klein 

1.1.9 Bucla Campia Libertatii 

1.2 Sistem bike sharing 

1.2.1 Statie BS 20 biciclete Piata 1848 

1.2.2 

Statie BS 30 de biciclete Campia 

Libertatii 

1.2.3 Statie BS 20 de biciclete Gara 

1.2.4 

Statie BS 30 de biciclete Parc 

Stadion 

1.2.5 Statie BS 20 de biciclete Tiur 

1.2.6 Statie BS 20 de biciclete Petrisat 

1.2.7 

Statie BS 20 de biciclete Lac 

Chertezu 

1.2.8 Statie BS 20 de biciclete Parc Muzeu 

1.2.9 Statie BS 20 de biciclete Manarade 

1.2.10 Statie BS 50 de biciclete Bosch 

1.2.11 Centru gestiune sistem bike-sharing 

1.2.12 Biciclete electrice publice 

1.3 Mobilier urban velo 1.3.1 Rasteluri parcare biciclete rezidenti 

1.4 

Promenada pietonala E-

V 1.4.1 

Promanda pe digul nordic al 

Tarnavei 
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2.1 Autobuze electrice 6-8m 2.1.1 
 

2.2 
Statii incarcare 

2.2.1 Statie rapide capete 

2.2.3 Statii lente depou 

2.3 
Statii transport public 

2.3.1 Totem statii 

2.3.2 Mobilier statii imbarcare 

2.4 

Ticketing si 

management flota 

2.4.1 Validatoare 

2.4.2 Automate vanzare 

2.4.3 Centru eliberare carduri 

2.4.4 Server ticketing 

2.4.5 Consola GPS 

2.5 
Depou 

2.5.1 Echipament mentenanta 

2.5.2 Amenajare cladire 

3.1 

Modernizare strazi 

pentru TP 3.1.1 Str. Garii 

3.2 

Nod Multimodal Gara 

CFR 3.2.1 Amenajare statie taxi si parcare velo 

  
3.2.2 Amenajare statie incarcare electrice 

  3.3.3 Park and ride zona Garii 

3.3 Pasarele pietonale-velo 3.3.1 pasarele usoare pt nemotorizate 

3.4 Park & Ride Nordic 3.4.1 P&R suprafata terminal nordic 
 

 

 

Întocmit, 

SC TOMAD SRL 
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1.

Marcați un singur oval.

Prefer să nu răspund.

Sub 18 ani

18 - 35 de ani

35 - 50 de ani

50 - 65 de ani

Peste 65 ani

Opțiunea 7

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, 
conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în 
afara lui, pentru a avea un nivel de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un 
consens privind viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și 
integrată a tuturor mijloacelor de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de 
mișcare tuturor, totodată este important să încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri 
de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este 
esențială implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, 
dar și cele pozitive ale mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a 
orașului, în scopul identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în 
modul în care funcționează transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să 
alocați 10 minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale 
și vor fi folosite strict în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții 
care să conducă la o mai bună mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 
*Obligatoriu

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

mailto:macicasanul@yahoo.com
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2.

Marcați un singur oval.

Altele:

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

3.

Marcați un singur oval.

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *
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4.

Marcați un singur oval.

Angajat sau angajator

Elev sau student

Pensionar

Șomer / concediu de lungă durată (maternal, etc.)

Altul

5.

Marcați un singur oval.

1 2 3 4 5

6.

Marcați un singur oval.

Autoturism personal

Maxi taxi/autobuz (transport public)

Autobuz sau microbuz (în afara localității)

Mersul pe jos

Bicicleta

Taxi

Mai multe mijloace de transport

Altele

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *
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7.

Marcați un singur oval.

Autoturism personal

Autobuz/maxi taxi (transport public)

Autobuz sau microbuz (în afara localității)

Mersul pe jos

Bicicleta

Taxi

Mai multe mijloace de transport

Altele

8.

Bifați toate variantele aplicabile.

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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9.

Marcați un singur oval.

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

10.

Marcați un singur oval.

Nu am costuri cu transportul (0 sau gratuitate)

Sub 50 lei

50- 100 lei

100 – 250 lei

250 - 500 lei

Peste 500 lei

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul
săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de
transport în comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură
selecție. *
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11.

Marcați un singur oval.

Bună

Satisfăcătoare

Nesatisfăcătoare

Proastă

12.

Marcați un singur oval.

Da

Nu stiu

Nu

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

13.

Marcați un singur oval.

Zilnic

De câteva ori pe săptămână

O dată pe săptămână

De câteva ori pe lună

O dată pe lună sau mai puțin

Niciodată

14.

Ce părere aveți despre transportul public?

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in
localitatea dvs?

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *
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15.

Marcați un singur oval.

Altele:

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Transportul
pietonal și
cu bicicleta.

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, 
transportul cu bicicleta, despre siguranță, dar și despre probleme precum poluarea 
și congestia

16.

Marcați un singur oval.

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

17.

Marcați un singur oval.

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

18.

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul
privat de călători?

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *
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19.

20.

Marcați un singur oval.

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

21.

Marcați un singur oval.

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

22.

Bifați toate variantele aplicabile.

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *
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23.

Marcați un singur oval.

Da

Nu

24.

Marcați un singur oval.

Nu

Da, o bicicleta

Da, 2 biciclete

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie

25.

Marcați un singur oval.

Da

Nu

26.

Despre parcări.

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete?
*

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete
necesară /oportună. *
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27.

Marcați un singur oval.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

28.

Marcați un singur oval.

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

29.

30.

Marcați un singur oval.

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *

Apreciați că Blaj este un oraș: *
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În ce categorie de vârstă vă încadrați?

173 de răspunsuri

În ce zonă locuiți?

173 de răspunsuri

PMUD Blaj
173 de răspunsuri

Publicați analizele

Prefer să nu răspund.
Sub 18 ani
18 - 35 de ani
35 - 50 de ani
50 - 65 de ani
Peste 65 ani
Opțiunea 7

13,3%

42,2%

39,9%

Municipiul Blaj
Deleni-Obârșie
Flitești
Izvoarele
Petrisat
Tiur
Veza
Mănărade

1/2

70,5%

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/viewanalytics 2/14

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă?

173 de răspunsuri

Care este statutul dumneavoastră ocupațional?

173 de răspunsuri

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de
depasare?

173 de răspunsuri

Municipiul Blaj
Deleni-Obârșie
Flitești
Izvoarele
Petrisat
Tiur
Veza
Mănărade

1/2

16,2%

80,3%

Angajat sau angajator
Elev sau student
Pensionar
Șomer / concediu de lungă
durată (maternal, etc.)
Altul

8,7%

78,6%

1 2 3 4 5
0

20

40

60

29 (16,8 %)

48 (27,7 %)
42 (24,3 %)

28 (16,2 %) 26 (15 %)
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Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii?

173 de răspunsuri

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend?

173 de răspunsuri

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare?

173 de răspunsuri

Autoturism personal
Maxi taxi/autobuz (transport
public)
Autobuz sau microbuz (în afara
localității)
Mersul pe jos
Bicicleta
Taxi
Mai multe mijloace de transport
Altele

11%

73,4%

Autoturism personal
Autobuz/maxi taxi (transport
public)
Autobuz sau microbuz (în afara
localității)
Mersul pe jos
Bicicleta
Taxi
Mai multe mijloace de transport
Altele

80,9%

0 50 100 150

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea
copilului la școală

Vizite

Altele:

135 (78 %)135 (78 %)135 (78 %)

134 (77,5 %)134 (77,5 %)134 (77,5 %)

41 (23,7 %)41 (23,7 %)41 (23,7 %)

26 (15 %)26 (15 %)26 (15 %)

24 (13,9 %)24 (13,9 %)24 (13,9 %)

14 (8,1 %)14 (8,1 %)14 (8,1 %)
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Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul
săptămânii? *

173 de răspunsuri

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete
de transport în comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o
singură selecție.

173 de răspunsuri

Înainte de 5
5 - 6
6 - 7
7 - 8
8 - 9
9 - 10
10 - 11
11 - 12

1/3

11%

20,2%

Nu am costuri cu transportul (0
sau gratuitate)
Sub 50 lei
50- 100 lei
100 – 250 lei
250 - 500 lei
Peste 500 lei

9,8%

23,1%

40,5%

16,2%
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Ce părere aveți despre transportul public?

170 de răspunsuri

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban
in localitatea dvs?

173 de răspunsuri

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Bună
Satisfăcătoare
Nesatisfăcătoare
Proastă

21,8%

21,8%
30%

26,5%

Da
Nu stiu
Nu

90,2%
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Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane?

173 de răspunsuri

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați?

173 de răspunsuri

Blaj

Blaj-Alba

Nu stiu

Nu am

Nu

0

nu mă prea deplasez cu transportul în comun

Nu este cazul

-

Zilnic
De câteva ori pe săptămână
O dată pe săptămână
De câteva ori pe lună
O dată pe lună sau mai puțin
Niciodată

38,2%

31,8%

13,3%
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Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru
transportul privat de călători?

169 de răspunsuri

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș?

173 de răspunsuri

Programul de circulație
Starea vehiculelor
Rutele operate
Oamenii - soferii
Rutele impreuna cu asigurarea
locurilor de parcare
Sa fie un orar x căruțe ,o pista x
biciclete,santurile acoperite.
nu stiu

19,5%
42,6%

35,5%

1 2 3 4 5
0

20

40

60

80

7 (4 %)
11 (6,4 %)

38 (22 %)

64 (37 %)

53 (30,6 %)
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Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș?

173 de răspunsuri

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos

173 de răspunsuri

Eroilor

Astra, Bulevardul Republicii, Ioan Lemeny

-

Eroilor, b-dul Republicii

Strada Eroilor, Andrei Mitropolit Saguna

Eroilor,Garii,Mihail kogalniceanu

Bulevardul Republicii,Iuliu Maniu,Aurel Vlaicu

Dr.Vasile Suciu,Ion Inocențiu Micu Klein, Republicii

Republicii, Eroilor, Garii

1 2 3 4 5
0

25

50

75

100

90 (52 %)

39 (22,5 %) 37 (21,4 %)

3 (1,7 %)3 (1,7 %)3 (1,7 %) 4 (2,3 %)4 (2,3 %)4 (2,3 %)
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Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta:

173 de răspunsuri

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj?

173 de răspunsuri

Nu merg cu bicicleta

-

Niciuna

Nu am

0

Iuliu Maniu, Clujului, Păcii

Nu folosesc

--

Nu circul cu bicicleta

1 2 3 4 5
0

20

40

60

8 (4,6 %)

22 (12,7 %)

51 (29,5 %)

38 (22 %)

54 (31,2 %)
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Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui:

173 de răspunsuri

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este:

173 de răspunsuri

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate?

173 de răspunsuri

Să crească
Să rămână neschimbat
Nu am o opinie
Altele:

12,7%

30,1%

53,2%

0 20 40 60 80

Ocuparea trotuarelor cu
mașini

Trotuare înguste
Treceri de pietoni
poziționate prost

Lipsa / insuficiența
mobilierului urban…

Iluminare stradală slabă
Insuficiente treceri pentru

pietoni
Altele:

64 (37 %)64 (37 %)64 (37 %)

29 (16,8 %)29 (16,8 %)29 (16,8 %)

46 (26,6 %)46 (26,6 %)46 (26,6 %)

11 (6,4 %)11 (6,4 %)11 (6,4 %)

38 (22 %)38 (22 %)38 (22 %)

24 (13,9 %)24 (13,9 %)24 (13,9 %)

12 (6,9 %)12 (6,9 %)12 (6,9 %)

33 (19,1 %)33 (19,1 %)33 (19,1 %)

Da
Nu

94,2%



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/viewanalytics 11/14

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie?

173 de răspunsuri

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat
biciclete?

173 de răspunsuri

Nu
Da, o bicicleta
Da, 2 biciclete
Mai mult de 2 biciclete/
gospodarie

17,3%

22,5%
24,9%

35,3%

Da
Nu

27,7%

72,3%
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Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete
necesară /oportună.

173 de răspunsuri

Despre parcări.

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate?

173 de răspunsuri

Nu stiu

Centru

Zona industriala

Republicii, Tudor Vladimirescu, Gheorghe Barițiu

Nu am idee

Veza-Carbunari, zona Garii, centru

Centru, Gara, Hula

NA

Pe bulevard,Garii,...

1 2 3 4 5
0

20

40

60

44 (25,4 %)
47 (27,2 %)

58 (33,5 %)

21 (12,1 %)

3 (1,7 %)3 (1,7 %)3 (1,7 %)
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Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate?

173 de răspunsuri

Traficul și congestia.

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației?

173 de răspunsuri

Multe mașini

Lipsa parcarilor

Semafoarele

Prea multe masini

Prea multe mașini

Numărul de autovehicule ridicat

Lipsa locurilor de parcare

Orele de vârf

Numarul mare de masini, strazi inguste, lipsa parcarilor, lipsa de civilizatie a unor
cetateni

1 2 3 4 5
0

50

100

150
149

(86,1 %)

7 (4 %)7 (4 %)7 (4 %) 10 (5,8 %)10 (5,8 %)10 (5,8 %)
2 (1,2 %)2 (1,2 %)2 (1,2 %) 5 (2,9 %)5 (2,9 %)5 (2,9 %)
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Apreciați că Blaj este un oraș:

173 de răspunsuri

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google. Raportați un abuz - Condiții de utilizare - Politica de
con�dențialitate

1 2 3 4 5
0

20

40

60

80

17 (9,8 %)

34 (19,7 %)

80 (46,2 %)

30 (17,3 %)

12 (6,9 %)

 Formulare

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Elev sau student
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Sub 50 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

0

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Gării, Eroilor, Calea Clujului

0

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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Bulevardul Republicii, Calea Clujului, Strada Păcii 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa unui serviciu de transport public și a unor piste de biciclete

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Elev sau student
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

campu centru

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor,Garii,Mihail kogalniceanu 

Mihai  Kogălniceanu, Astra,Eroilor

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Pe bulevard,Garii,...

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

lipsa transportului in comun

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Centru,  gară,  piata agroalimentara

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Mitropolit ioan vrancea,  Republicii, Eroilor 

Păcii, heliade rădulescu,  tudor vladimirescu 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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Zona industrială,  faleza, lacul chereteu 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Numarul mare de mașini, numarul mic de parcări 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Peste 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj- Alba Iulia 

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Al. Golescu, Eroilor, Clujului

Al. Golescu, Clujului,  Eroilor

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Clujului, Eroilor, 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Magazine mari în mijlocul orașului 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Șomer / concediu de lungă durată (maternal, etc.)
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Acasa - servici

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor,  M.Kogalniceanu,  Clujului 

Niciuna 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Eroilor - Centru - Petrom 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa unui transport in comun modern 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 48/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Peste 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu stiu

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

bd.ul republicii,eroilor,Avram iancu

nu ma duc cu bicicleta

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 53/1557

blaj-》tiur, manarade-》blaj, 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Tranzitarea orasului

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu este cazul

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Pacii, Alexandru Borza, Mihai Eminescu 

Pacii, Republicii, Clujului

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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Pacii, Republicii, Garii

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa centuri ocolitoare

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Pensionar
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Sub 50 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

0

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor, Bulevardul Reoublici, Calea Clujului 

Nu am bicicleta 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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În toate zonele cu circulație mai frecventa 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa unei centuri ocolitoare a orașului 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 73/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Peste 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Niciunu

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Zilnic

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Republici, eroilor, astra

Niciuna

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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Periurbana

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa parcarilor

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Campia Libertatii, Mitropolit Andrei Saguna, B-dul Republicii

Campia Libertatii, Mitropolit Andrei Saguna, B-dul Republicii

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Campia Libertatii, Mitropolit Andrei Saguna, B-dul Republicii, Eroilor 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa locurilor de parcare in zonele intens circulate ( Str. eroilor, Str. Clujului, B-dul Republicii, P-ta 1848 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

centru - zona industriala, zona periurbana- zona industriala

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Republicii, Gării, Eroilor

niciuna 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 97/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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Gheorghe Baritiu, Avram Iancu, Eroilor

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Numărul mare de mașini și lipsa unei alternative de transport 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mersul pe jos

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Nu am costuri cu transportul (0 sau gratuitate)
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

nu apelez la transport privat

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Nu

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Republicii, Simion Barnutiu, Astra

nu folosesc bicicleta

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Nu

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Veza, Berc, str. Vasile Suciu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

 numar mare masini

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 114/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Calea clujului, bdul republicii, str. T. Vladimirescu

Calea clujului, bdul republicii, str. T. Vladimirescu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Calea clujului, bdul republicii, str. T. Vladimirescu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

numarul mari masini

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 118/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Locul de munca - Domiciliul

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Pacii, C.Negri, Republicii

Nu circul cu bicicleta

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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Bdul Republicii, Tudor Vladimirescu, Blaj - Tiur

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

nr. mare de masini

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu stiu

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Republicii eroilor imclain

Republici Clujului eroilor

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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Republicii eroilor kogalniceanu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Semafoarele prea multe, stagnare cu intersecții goale

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

In apropierea mun. Blaj....tiur....manarade....sincel....

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor....bul. republici....str. vasile alecsandri

Eroilor....clujului republici

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Republici....piata 1848....zona industriala

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa unui drum ocolitor al mun.....deci centura ocolitoare ar fi o prioritate pt Blaj

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

BLAJ - ALBA  IULIA

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

REPUBLICII, EROILOR,TIMOTEI CIPARIU

NICI UNA

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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EROILOR,REPUBLICII TUDOR VLADIMIRESCU

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

LIPSA UNEI SOSELE DE CENTURA SI A UNOR PODURI DE LEGATURA NOI DINSPRE MANARADE SI TIUR, 
ASFALTAREA DRUMULUI DINTRE IAMU BLAJ SI MANARADE SI ASFALTAREA DRUMULUI TIUR - 
CRACIUNEL

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 153/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 154/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 155/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 156/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mersul pe jos

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 158/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu apelez la serviciile lor

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Nu

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 159/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor, Republicii, Timotei Cipariu

Eroilor, Republicii, Piata 1848

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 160/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 161/1557

Eroilor, Republicii, Tudor Vladimirescu, Simion Barnutiu, M.I.Vancea

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa locurilor de parcare

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 162/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 163/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

Peste 65 ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 164/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Pensionar
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 165/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Bicicleta

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 167/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj.  Alba

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Nu stiu

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 168/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Republicii eroilor gh.doja

Clujului, eroilor Petrisat, republici i

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 169/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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Clujului, gh doja, eroilor,M Kogălniceanu, PETROM  . Petrisat bos, Teiu lui Eminescu veza manarade și 
înapoi pe la crama PETROM....

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Prea multe mașinii lipsa parcărilor atenție la Urbanism 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 171/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 172/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 173/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele: Craciunelu de Jos

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autobuz sau microbuz (în afara localității)

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Craciunel-Blaj. Retur

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Zilnic

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Gheorghe Doja, B-dul Republicii, Eroilor

Gheorghe Doja, B-dul Republicii, Eroilor

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Spre Tiur, Câmpie

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

O singură bandă de circulație pe sens. 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Mersul pe jos

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 184/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj- Alba Iulia

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Nu

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Republicii, Clujului, Astra

Nu folosesc bicicleta

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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Centru,  Veza, Campie

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Numarul mare de autovehicule in oras

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu am

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Republicii, Eroilor, Piata 1848

Nu am

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Eroilor, Republicii, Tudor Vladimirescu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa parcari suficiente

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 199/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Niciunul

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Simion Bărnuțiu, A. Mureșanu,Vasile Suciu

Nu mg cu bicicleta. 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Nu

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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Nu stiu??

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Comoditatea oamenilor, care nu mai stiu circula pe jos, doar cu masina, chiar pe distanțe  mici. 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Altul
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj Alba

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor, vasile suciu, clujului

Eroilor, clujului, tudor vladimirescu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Vasile Suciu, Eroilor printre blocuri, strada Astra

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Prea multe semafoare, lipsa unei centuri ocolitoare

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Mănărade

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj- Mănarade 

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Mihail Kogălniceanu 
 Tudor Vladimirescu  
Bulevardul Republicii 

Nu merg

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Centrul Eroilor Veza

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Multe mașini 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 226/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Taxi

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Taxi

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Peste 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Zilnic

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

B republici, str astra, t cipariu

Republici păci c negrii

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Nu

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Eroilor republici v suciu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Comoditatea locuitorilor 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autobuz sau microbuz (în afara localității)

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Casa- serviviu

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Zilnic

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Strada Eroilor, Bulevardul Republicii, str. Tudor Vladimireacu

Eroilor

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Bulevardul Republicii, Eroilor

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Nr. Mare de masini

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 245/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Bicicleta

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu este cazul

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

I h radulescu, pacii, republicii

Pacii,  Iuliu Maniu, campul Libertatii

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 250/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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Faleza Tarnavei, centrul orasului, Chereteu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa locurilor de parcare

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele: Craciunelu de Jos

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Prin oras

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Republicii, Eroilor, Garii

Republicii, Kogalniceanu, Vlaicu, Iuliu Maniu 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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Clujului-Republicii-Kogalniceanu   Clujului-Iuliu Maniu-Vlaicu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Drumurile inguste, cu o singura banda de circulatie, masini parcate pe partea carosabila, in special pe 
str. Iuliu Maniu

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Hula-Bosch

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Inochentie Micu Klein, Simion Barnutiu, Doctor Vasile Suciu

Inochentie Micu Klein, Simion Barnutiu, Doctor Vasile Suciu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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strada Clujului, bulevardul republicii, 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Gestionarea traficului

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

...,,,

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Clujului, republici,eroilor 

Clujului, republici,eroilor

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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Clujului, republici,eroilor

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Zona magazinelor

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 281/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 282/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 283/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 284/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Cergau- Blaj

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 285/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Bulevardul Republicii, str. Eroilor, Avram Iancu

Nu merg cu bicicleta

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 286/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 287/1557

Bulevardul Republicii, C.Libertatii,  Str. Garii

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Comoditatea oamenilor

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 288/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 289/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 290/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Șomer / concediu de lungă durată (maternal, etc.)
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 291/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 292/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 293/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Cartier Berc - cartier Hula

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 294/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Str Păcii,  str Gh. Șincai, str Astra 

Niciuna 5

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 295/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 296/1557

Nu stiu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Nu stiu 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 297/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 298/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 299/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 300/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 301/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 302/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu exista

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 303/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Astra, B-dul Republicii, Eroilor

Niciuna

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 304/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 305/1557

Nu stiu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Numărul mare de autoturisme, folosirea în exces a acestora pentru transportul la/de la serviciu

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 306/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 307/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 308/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 309/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 311/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj  - Tiur

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 312/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

B-ul Republicii, str. EROILOR, STR. ASTRA

Eroilor,Garii,Clujului

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 313/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 314/1557

Eroilor, B-ul Republicii, Clujului

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa unei centuri 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 315/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 316/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 317/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele: Cărbunari- Sanctuar

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 318/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 320/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj-Teius

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe săptămână

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 321/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Astra, Timotei Cipariu, P.P Aron

Eftimie Murgu, Carbunari, Pacii spre Tiur

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 322/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 323/1557

Blaj-Pădurea Cărbunari, Blaj-Tiur, Tiur Crăciunel

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Insuficiente locuri de parcare, staționarea masinilor pe strazi

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 324/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 325/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 326/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 327/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 328/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 329/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj - Tiur si retur

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor, Dr. Vasile Suciu, Republicii

Eroilor, Republicii, Pacii

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 331/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 332/1557

Veza, Lunca Ciufudului, Zona industriala

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Podul Minciunii dimineata cand merg elevii la scoala, pentru ca multi parinti isi duc copiii cu masina.

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 333/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 334/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 335/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 336/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Taxi

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 337/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 338/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Acasa in oraș 

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 339/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Str.iuliu maniu ,Calea clujului (Centru orașului.

Iuliu maniu .calea clujului ..centru 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 340/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 341/1557

Str.iuliu maniu ,Calea clujului (Centru orașului. Si parcări cu plată.. Si tichetul să închiriem biciclete !!! 
Plus că la hotelul târnavele este mereu plin nu ai loc de parcare !!  

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

?

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 342/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 343/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 344/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 345/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 346/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 347/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 348/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor, Câmpul Libertății, Astra

Eroilor,Câmpul Libertății,Gheorghe Baritiu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 349/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 350/1557

Blaj-Manarade,Blaj-Spatac,Blaj-Padurea Carbunari

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Deplasări scurte cu mașinile personale

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 351/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 352/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 353/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 354/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 355/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 356/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Centru gara

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 357/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

T. Cipariu, bld republicii, clujului

T. Cipariu, Bld. Republicii, Clujului

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 358/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 359/1557

Clujului, Bld. Republicii, T. Vladimirescu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa centura ocolitoare, lipsa parcarilor

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 360/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 361/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 362/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 363/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autobuz sau microbuz (în afara localității)

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Mersul pe jos

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 365/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

blaj-manarade

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe săptămână

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

astra, s.barnutiu, a iancu

0

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 368/1557

spatac, veza, ciufud

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

0

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 370/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 371/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 372/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mersul pe jos

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 374/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj - alba

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 375/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Astra, republicii, campul libertății 

Republicii, campul libertatii

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 376/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 377/1557

Republicii, campul libertatii, eroilor

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Cresterea numarului de autoturisme pe familie

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 378/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 379/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 380/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj-Targu Mures

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor, Avram Iancu, Soseaua Clujului

Eroilor, Avram Iancu, Soseaua Clujului

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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Eroilor, Avram Iancu, Soseaua Clujului

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Traficul greu -Lipsa unei centuri ocolitoare

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Altul
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Peste 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Veza- Blaj

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Nu stiu

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Republicii ,Eroilor,Closca

Niciuna

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Nu

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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Republici, Eroilor ,Clujului

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa parcarilor

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Altul
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj-Lunca Tarnavei

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Centru-Closca,Aleea Viitorului,Axente Sever

Nu merg cu bicicleta 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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Cartierul Hula si in centru

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Nr mare al masinilor parcate pe teotuare si carosabil

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Peste 500 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 410/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu folosesc transport privat

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor

N/A

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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Nu stiu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa unei centuri ocolitoare! Multe camioane care tranzitează orașul.

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 419/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Tiur Blaj 

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Astra.placintelor și Andrei Muresianu

Nu am

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Centru drumul tiur blaj

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Mașinile de școală de soferi

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Altul
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Niciunul

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Bulevardul Republicii,Iuliu Maniu,Aurel Vlaicu

Iuliu Maniu,Aurel Vlaicu,Câmpia Libertăți 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 430/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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Iuliu Maniu-Aurel Vlaicu-Câmpia Libertății 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Multe mașini,si poate un.program de circulație bine pus la punct pentru zonele aglomerate 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autobuz sau microbuz (în afara localității)

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Peste 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Tiur - Blaj

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Zilnic

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Bulevardul, C Negri, Tiur 

Bulevard, C. Negri, Pacii

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 439/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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C Negri, Bulevard, Păcii 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Foarte multe masini

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Peste 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Ciufud - Centru

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Edoilor, Republicii, Avram Iancu

Simion Barnutiu, Avram Iancu, Eroilor

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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Zona industriala

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Numarul mare de masini.

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 451/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj - cetatea de balta

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Avram Iancu 
Republicii 
Clujului

Avram Iancu 
Republicii 
Clujului

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Centru, Republicii, Soseaua din oras spre Iamu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Iesirea de la munca, plecarea si venirea spre si de la scoala

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele: Glogoveț

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe săptămână

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Mihai Eminescu , Timotei Cipariu, Simion Barnutiu

Mihai Eminescu , Timotei Cipariu, Simion Barnutiu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Centru

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Orele de vârf

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mersul pe jos

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Mersul pe jos

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Nu am costuri cu transportul (0 sau gratuitate)
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu mă deplasez cu operatori privați

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Alegeți

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Mihai Eminescu, Cloșca, Samuel  Micu

Nu merg cu bicicleta

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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Nu stiu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Parcări insuficiente, multe mașini

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mersul pe jos

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Centru - zona industriala 

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe săptămână

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Blv Republicii, str. Eroilor, str. Clujului 

Blv Republicii, str. Eroilor, str. Clujului 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 484/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Blv Republicii, str. Eroilor, str. Clujului 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Multe mașini 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 491/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu circul cu operatori privati

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Alexandru Golescu, Eftimie Murgu, Piata 1848

Nu folosesc

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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Legatura intre Petrisat, Tiur, Manarade cu zona centrala a orasului

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Sunt prea multe masini in oras

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Domiciliu-serviciu

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Mihai Eminescu, Simion Bărnuțiu, Bdul Republicii

Mihai Eminescu, I.M Klain, Andrei Mureșanu 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 502/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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Centru, blocuri

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Numărul mare de mașini personale cu care se deplasează în interes de serviciu

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

. 

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Câmpia Libertăți 
Simion Bărnuțiu 
Dr. Vasile Suciu

Dr. Vasile Suciu 
Fabricii 
Păcii 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 511/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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Bulevardul Republicii, Simion Bărnuțiu, Păcii 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Orele "de vârf" 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 514/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu fac

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eftimie Murgu, cale de acces 

Cake de acces de pe CA Rosetti

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Veza, Berc, 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Multe masini, putine locuri de parcare

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 522/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu am

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Alexandru Borza, Astra, Aron Pumnu

Alexandru Borza, Eftimie Murgu, Păcii 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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Astra, B-dul Republicii, Iuliu Maniu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Prea multe mașini 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 534/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Tiur Blaj

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele: Oamenii - soferii

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Bulevard centru - Astra - Placintelor

Păcii - Clujului - Bulevard

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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Se poate face recreativ un traseu peste dealuri si la padurea carbunari

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Parcarea pe centru. Dacă se face tot pietonal, oamenii vor folosi parcarile de lângă calea ferata

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Peste 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

nu ma deplasez

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Bld republicii,str aron pumnul,piata 1;48

-

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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piata 1848,bld republicii,str eroilor

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa locurilor de parcare

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Alexandru Borza 

Alexandru Borza 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Alexandru Borza 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Masini multe 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Elev sau student
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Mersul pe jos

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 562/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 563/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

IR1538

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 564/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

T.Vladimirescu(par,impar), S.Barutiu, A.Iancu

T.Vlad, S.Barn, Bdv.Rep

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 565/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 566/1557

T.Vladimirescu(Par)-Baritiu, A.Iancu/Bdv.Rep, Eroilor/Clujului

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Semafoare ineficiente, parcari neprietenoase

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 567/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 568/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 569/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Elev sau student
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autobuz sau microbuz (în afara localității)

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 571/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 572/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj - Cergău 

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Zilnic

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 573/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Toate

Niciuna

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 574/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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Centru

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa transportului în comun

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 577/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 578/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 581/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Sat Panade - Bosch

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 582/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Campul libertatii / B-dul Eroilor /Gh. BARITIU 

Campul libertatii, Pacii, Gh. Baritiu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 583/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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Faleza Tarnava Mare, zona Campul libertatii, zona Boschcu legatura catre celelalte cartiere (veza, centru 
hula) 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Parcari insuficiente in zona centrala. Infrastructura insuficienta la schimbarea de ture in compania 
Bosch. Salut ideea unei centuri ocolitoare! 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 585/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 586/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 587/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 588/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 589/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Sub 50 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 590/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj-Alba

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 591/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Horea, Învățătorilor, Bulevardul Republicii 

Horea, Bulevardul Republicii, Învățătorilor 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 592/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 593/1557

Bulevardul Republicii, Învățătorilor, inocențiu i.m kline

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Oamenii nesimțiți, multe mașini, puține parcări 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 594/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 595/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 596/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Elev sau student



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 597/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 598/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 599/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

-

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 600/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

-

--

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 601/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 602/1557

Centru, Gara, Hula

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

 Lipsa transportului in comun

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 603/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 604/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 605/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 606/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Bicicleta

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 607/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 608/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj tiur

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe săptămână

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 609/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

EroIgor. bulevardul  republicii

Costache  negri .aurel vlaicu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 610/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 611/1557

Aurel vlaicu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Multe mașini (o centura a orașului ar fii solutia)

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 612/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 613/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 614/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 615/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autobuz sau microbuz (în afara localității)

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 616/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 617/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Cumparaturi 

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 618/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Costache Negri Timotei cipariu Gheorghe baritiu 

-

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 619/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 620/1557

Centru piața gara

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Mașini multe

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 621/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 622/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 623/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Elev sau student
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 624/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Bicicleta

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 625/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 626/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Municipiul Blaj

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 627/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Alexandru Golescu, Parcului si Privighetori

Alexandru Golescu, Clujului si Placintelor

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 628/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 629/1557

Bulevard, Clujului si Placintelor

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Parcari insuficiente 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 630/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 631/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 632/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 633/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mersul pe jos

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 634/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 635/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj- Alba Iulia

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 636/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Andrei Mureșanu, B-dul Republicii, Câmpul Libertății

Nu merg cu bicicleta.

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 637/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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Blaj-Tiur, Blaj-Mănărade, Blaj-Săncel, pe digul care urmează cursul Târnavei

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Numărul de mașini, din ce în ce mai mare.

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 639/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 640/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 641/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 642/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 644/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj berc 

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 645/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor republicii i.h.radulescu

I H.radulescu 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 646/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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Zona veza-berc.zona campia libertatii zona gara dar catre piata.

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Prea comozi pentru a ne deplasa pe jos.

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 648/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 649/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 650/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 651/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Peste 500 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 653/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

0

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Nu stiu

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 654/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

EROILOR,REPUBLICII, ASTRA

0

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 655/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Nu

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 656/1557

0 SE CIRCULA RELATIV PUTIN CU BICICLETA IN MUNICIPIU

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

JOI IN BLAJ , LUCRARI DE INTRETINERE , CURATENIE LA ORE DE VARF

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 657/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 658/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 659/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 660/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Tiur

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Pacii, republicii, iuliu maniu

Pacii, iuliu maniu, heliade radulescu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 665/1557

Pacii, tudor vladimirescu, iuliu maniu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Utilizarea preponderenta a masinilor

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 666/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 667/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 668/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Petrisat

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 669/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 671/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Petrisat-Blaj

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 672/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor, Clujului, Gh Doja

Clujului

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 673/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 674/1557

Centru, spre zona industriala

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipcse spatiilor  de parcare

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 676/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 677/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 678/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 680/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Izvoarele ¬Bosch

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe săptămână

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Păcii Eroilor 

Păcii 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 682/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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Pacii

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa transportului public

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 685/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Veza

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 690/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor,Bulevard,

Eroilor,Bulevard,centru

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 691/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 692/1557

Lunca Tiurului,ciufud,berc

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Oraș mic cupopulație destul de mare

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 693/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 694/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 695/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Altul
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 696/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 697/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 698/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Petrisat - Blaj

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 699/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Republicii, Eroilor, Petőfi Sandor

Republicii, Eroilor, Petrisat

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 700/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 701/1557

REPUBLICII, Eroilor, I. M. Claim

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Avem nevoie de o centura ocolitoare a orașului, din punctul meu de vedere ar fi cel mai prioritar, urgent. 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 702/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 703/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 704/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Elev sau student
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 705/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 706/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 707/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Domiciliu-loc de munca

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe săptămână

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 708/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Bulevardul Republicii 
Timotei Cipariu 
Eroilor

Bulevardul Republicii 
Timotei Cipariu 
Eroilor

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 709/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 710/1557

Bulevardul Republicii,Eroilor,Păcii

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Sistem de semnalizare prost 
Prea multe masini

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 711/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 712/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 713/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 714/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 715/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu am. 

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Nu am

Nu am

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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Nu am 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Bosch centrul, podul minciunilor 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Bicicleta

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Drumul spre munca

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor, str. ,Blv. Republicii, Str. Astra

Str. Eroilor, Blv. Republicii, Str. Clujului

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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Centru, Eroilor

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa centurii de ocolire, Amplasarea si administrarea greșită a sistemului semaforizare  

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Eroilor

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Gării, Eroilor, B-ul Rebuplicii

-

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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Prin tot orașul ar trebui

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa parcarilor

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Altul
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Bicicleta

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Bicicleta

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Sub 50 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

nu

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Strada Eroilor, Garii si Calea Clujului

Garii, Clujului, Simion Barnutiu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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marginea riului Tirnava de la podul feroviar pana la bariera Craciunelul de Jos, Gara-sub Curte-Bosch, 
traseu Lukoil- deal-Bucerdea

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

indiferenta, lipsa simtului civic

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Pensionar
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mersul pe jos

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Mersul pe jos

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

nici unul

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Avram Iancu care este plină de mașini pe trotuar,vulcanizare în drum ,trotuar ocupat de scarilie de la 
vulcanizare

Câmpia Libertăți si parc

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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Nu știu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Parcări insuficiente

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Petrisat - Blaj

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe săptămână

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Petrisat, Fabricii

—

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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—

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

—

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 767/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 768/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 769/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 770/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Sancel-Bosch

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 771/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Tudor Vladimirescu , M.kogalniceanu, Gh. Baritiu

Gh baritiu, tudor vladimirescu, M kogalniceanu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 772/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 773/1557

Tudor Vladimirescu,M kogalniceanu, Blv Republicii

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Semoafoarele montate pe pod( stationarea pe pod interzisa in alte orase civilizate) semafoare in sens 
giratoriu

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 774/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 775/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 776/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Elev sau student
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 777/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 778/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Sub 50 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 779/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Centrul orasului-domiciliu

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 780/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Bulevardul Eroilor, Simion Barnutiu, Eftimie Murgu

Niciuna

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 781/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 782/1557

Strazile din jurul parcurilor din oras

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Treceri de pietoni imediat dupa/inaintea sensurilor giratorii, timp prea scurt alocat culorii verde a 
semaforului, blocarea unor sensuri de mers cu masini parcate (vezi Sub Curte)

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 783/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 784/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

Peste 65 ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 785/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Pensionar
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 786/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Mersul pe jos

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 787/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 788/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Ok

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 789/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

A I CUZA, lI Clain, Republicii

Nu merg cu bicicleta

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 790/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 791/1557

O faleza pe malul Târnavei, Republicii( se poate îngustă trotuarul pe partea dreapta cum mergi în jos cu 
aprox. 70 cm. Ex în Cluj pe Dorobanților) 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Multe mașini în tranzit la cumpărături. 
Indisciplina conducătorilor auto și nu în ultimul rand lipsa de bun simț 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 792/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 793/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 794/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Altul



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 795/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Bicicleta

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Bicicleta

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 796/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Nu am costuri cu transportul (0 sau gratuitate)



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 797/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Zona Blaj

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 798/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Strada Eroilor, Andrei Mitropolit Saguna

Strada Eroilor, Andrei Mitropolit Saguna

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 799/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 800/1557

NA

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Transportul in comun este slab, autobuze si microbuze neingrijite.

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 801/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 802/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 803/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 804/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 805/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 806/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Centru

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 807/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor, Bulevardul Republicii, Astra

Nu merg pe bicicleta 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 808/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 809/1557

Iuliu Maniu, Tudor Vladimirescu, Vasile suciu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Multe masini

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 810/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 811/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 812/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 813/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Peste 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu calatoresc cu operatori privati

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Clujului, Gheorghe Baritiu, Andrei Muresanu

Clujului, Gheorghe Baritiu, Andrei Muresanu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 817/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 818/1557

Centru-Bosch-Iamu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Oras mic-masini multe

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 819/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 820/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 821/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 822/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 823/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 824/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj-Alba

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 825/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Dr.Vasile Suciu,Ion Inocențiu Micu Klein, Republicii

Nu merg cu bicicleta

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 826/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 827/1557

Dr.Vasile Suciu,Avram Iancu,Republicii

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Masinile care s-au înmulțit.fiecare familie are 2-3 mașini.

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 828/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 829/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 830/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Veza

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Șomer / concediu de lungă durată (maternal, etc.)
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 831/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mersul pe jos

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Mersul pe jos

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 832/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Sub 50 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 833/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Lidl

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe săptămână

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 834/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Al borza Aron Pumnul Astra

De frica niciuna

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 835/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 836/1557

Veza centru gara 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Multe mașini 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 837/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 838/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 839/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 840/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Peste 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

centru .zona industriala Bosch

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe săptămână

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Simion Barnutiu.Gheorghe Baritiu.Pacii

Nu merg cu bicicleta este periculosy

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Nu am idee

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Deplasarea copiilor la licee cu masini proprietate personala si blocarea traficului mai ales a doanelor 
soferite.

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mersul pe jos

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Mersul pe jos

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Nu am costuri cu transportul (0 sau gratuitate)
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Serviciu

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor, bdu Republici, I. Maniu

Fără 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Nu

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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Nu stiu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Multe mașini într-un oraș mic

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 855/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Prin oras

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Viitorului,I.I.Micu Klein ,Eroilor

Nu merg cu bicicleta

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Se poate face spre Carbunar pana spre Busericuta, chiar si trasee de biciclete ptr recreere in 
Carbunar,pe malul raului o alee pentru biciclete ar fi frumos si ar mai fi.

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa traseelor alternative ptr transportul de marfă

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 866/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 868/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 869/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Gara-bosch

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 870/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor, garii, 

Clujuluu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 871/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 872/1557

Eroilor

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa locuri de parcare

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 873/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 874/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 875/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 876/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mersul pe jos

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 878/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Locuință- serviciu

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe săptămână

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 879/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor, Gării, Republicii

Eroilor, Gării, Republicii

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 880/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 881/1557

Blaj, Veza ,Berc

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa unei sosele de centură

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 882/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 883/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 884/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 885/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 886/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 887/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Izvoarele centru

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 888/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Costache negri, păci, astra. 

Costache negri, păci, Clujului. 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 889/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 890/1557

Peste tot unde e posibil

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Parcări puține. 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 891/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 892/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 893/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 894/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 895/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 896/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj-Tiur

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 897/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Republicii,Eroilor,Gării

Clujului,Pacii,Republicii

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 898/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 899/1557

Republicii/Clujului/Simion Barnuțiu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsă varianta ocolitoare /strazi cu o singuea banda pe sens

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 900/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 901/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 902/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele: Valea Lunga

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 903/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 904/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 905/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj- Valea Lunga

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 906/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Pe Centru, in zona piețelelor si in zona Bosch

Nu merg cu bicicleta

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 907/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 908/1557

Str Clujului, zona Bosch, zona  Colegiul I.M.Clain

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa strazi/ centuri ocolicoare, spre Alba, spre Jidvei, spre Medias

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 909/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 910/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

Sub 18 ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 911/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Altul



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 912/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Bicicleta

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 913/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 914/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj - cetatea de Balta

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 915/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Strada Stejarului, Simion Bărnuțiu, Clujului

Strada Stejarului, Simion Bărnuțiu, Clujului

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 916/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 917/1557

Strada Clujului, Iuliu Maniu, Simion Bărnuțiu 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

În opinia mea o cauza ar fi ca mașinile întra în oraș, și ar trebui construita o centura ocolitoare. 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 918/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 919/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 920/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 921/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Bicicleta

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Bicicleta

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 922/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Nu am costuri cu transportul (0 sau gratuitate)



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 923/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

nu e unul anume

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele: nu stiu

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 924/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

republicii ,republicii,republicii

eu merg peste tot cu bicicleta

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 925/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 926/1557

In zona centrala sunt prea multe masini,omul si masina,ar trebui incurajat mersul pe 2 roti,trotuarele ar 
trebui sa fie cu asfalt pentru a usura deplasarea cu trotinete, role

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

multi circula cu masina

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 927/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 928/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 929/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 930/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 931/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 932/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Restaurant/terasa - > acasă 

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Nu

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 933/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Avram Iancu, Tudor Vladimirescu, Iuliu maniu 

Avram Iancu Tudor Vladimirescu Iuliu maniu 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 934/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 935/1557

Avram Iancu Tudor Vladimirescu 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Multe semafoare

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 936/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 937/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 938/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 939/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 940/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 941/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Sancel blaj

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 942/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor, 
Bulevardu republicii, Gheorghe baritiu

Gheorghe Baritiu, simion barnutiu, campul libertatii

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 943/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 944/1557

Bulevardul republicii, Simion barnutiu, Eroilor

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Semafoare prost amplasate si prea dese

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 945/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 946/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 948/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Alba iulia

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Aleea Viitorului, învățătorilor Axente sever

Aleea Viitorului, învățătorilor Axente sever

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 952/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Zona industriala

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Traficul din afara orașului către centru

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 954/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 956/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 957/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 959/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu este cazul

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Nu este ca8

Nu este cazul 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 961/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Centru

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Prea multe masini

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 963/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 964/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 965/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Altul
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 966/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Sub 50 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Tiur -alba Iulia 

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele: Sa fie un orar x căruțe ,o pista x biciclete,santurile acoperite.

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Nu stiu

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Principala cu afluenții ei fără nume. 

Tiur Blaj 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 970/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 971/1557

Tiur Blaj 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Înlocuirea completa a șanțurilor - puse tuburi de beton h 100cm,sau in u  cu capace din beton. Sistemul 
asta a funcționat și în URSS și azi în UE. 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 972/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 973/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 974/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 975/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 977/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj- alba Iulia

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

I. I. M. Klein, dr. V. Suciu, bdul. Rebuplicii

Bdul Repulicii, i.i.i. m. Klein, str a. Iancu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 979/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie



15/10/2020 PMUD Blaj
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Clujului- a iancu- t. Vladimirescu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Indisciplina șoferilor

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 983/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 984/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Taxi

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

NA

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Alegeți

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

M. Kogalniceanu, Mugurel, T. Vladimirescu

M. Kogalniceanu, Mugurel, T. Vladimirescu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 988/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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T. Vladimirescu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa transport in comun intern

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

Prefer să nu răspund.

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Altul
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 994/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Peste 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Strict personală 

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Nu

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 996/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Strd- plăcintelor  
        - centru  
         Sub curte

Nu ma dau cu bicicleta in oraș pentru ca mașinile se bagă in tine 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 997/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 998/1557

Pe centru

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Prea multe semafoare

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 999/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1000/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1001/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1002/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Altele

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Altele

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1003/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Nu am costuri cu transportul (0 sau gratuitate)



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1004/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj    albs

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1005/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Păcii alunului eroilor 

Nu 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1006/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1007/1557

Parc ciufud tiur

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Masini

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1008/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1009/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1010/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1011/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1012/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1013/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Str ghe baritiu centru

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe săptămână

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1014/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Ghe Baritiu, Aurel vlaicu, Iuliu Maniu

Str ghe Baritiu, Aurel Vlaicu, Iuliu Maniu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1015/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1016/1557

Str Ghe Baritiu, Aurel Vlaicu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Infrastructura proasta

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1017/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1018/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1019/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1020/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor

Eroilor, Gh Baritiu, Veza

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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Eroilor, Gh Doja, Republicii

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa taxei de parcare

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Not applicable

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele: Rutele impreuna cu asigurarea locurilor de parcare

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Nu

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Not applicable

Not applicable

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj - Tiur

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Nu

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1041/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

 Republicii,Astra, Costache Negru

Costache Negru, Pacii, Astra

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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Lunca Tiurului

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa unei sosele de centuri 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1047/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1048/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1049/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Izvoarele -centru 

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1050/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Bulevardul republicii str. Astra str. Eroilor

Nu merg cu bixicleta

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1051/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1052/1557

Str. Eroilor

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Prea multe mașini 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1053/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1054/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1055/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Mănărade

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1056/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autobuz sau microbuz (în afara localității)

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1057/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1058/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe săptămână

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1059/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor, Tudor Vladimirescu, astra. 

Nu merg cu bicicleta

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1060/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1061/1557

Eroilor, Gară, republicii. 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Prea multe masini

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1062/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1063/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1064/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1065/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Taxi

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1066/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1067/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

vizite

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1068/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Bulevardul Republicii

Tudor Vladimirescu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1069/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1070/1557

Zona industriala

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

limitarea strazilor intre cartiere

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1071/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1072/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1073/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mai multe mijloace de transport

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Mersul pe jos

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj-Jidvei

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe săptămână

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1077/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Ion Heliade Rădulescu, Republicii, Câmpia Libertății

Câmpia Libertății, Păcii, Iazului

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1078/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Artere principale si secundare

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Drumuri inguste

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1080/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1081/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1082/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Pensionar
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1083/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mersul pe jos

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1085/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu stiu

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1086/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Centru, hula, parc

Nu merg cu bicicleta

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1087/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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Nu am idee

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Nu stiu

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1090/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

Prefer să nu răspund.

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Elev sau student
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Bicicleta

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Bicicleta

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Nu am costuri cu transportul (0 sau gratuitate)
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj-Izvoarele 

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor, Republicii, Alunului 

Păcii, Republicii, Clujului 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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Strada Clujului, Strada Tudor Vladimirescu, Strada Eroilor

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa parcarilor

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1099/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1100/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1101/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1102/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Nu am costuri cu transportul (0 sau gratuitate)



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1103/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Municipiul Blaj

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1104/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Bd Republicii,Eroilor,Garii

Iuliu Maniu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1105/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1106/1557

Eroilor,Gheorghe Baritiu (Iamu->Bd Republicii)

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Prea multe masini/cap de locuitor

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1107/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1108/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

Prefer să nu răspund.

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1109/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Pensionar



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1110/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mersul pe jos

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Mersul pe jos

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1111/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1112/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj -Alba

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1113/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Gării,Eroilor, Clujului 

Nu merg cu bicicleta 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1114/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1115/1557

Nu merg cu bicicleta! 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Deocamdată Blajul nu este aglomerat! 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1116/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1117/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1118/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1119/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1120/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1121/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu este

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Nu

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1122/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Simion Bărnuțiu , Mihail Kogălniceanu 

Nu sunt 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1123/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1124/1557

Zonele limitrofe

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Semafoarele sincronizate prost creează aglomerație.

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1125/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1126/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1127/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1128/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1129/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1130/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Centru - acasa

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe săptămână

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1131/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Pacii, Clujului, Republicii

heliade radulescu, pacii, eftimie murgu, al borza

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1132/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1133/1557

   

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa centurii, si cred ca lipsaa cel putin inca un pod rutier peste Tarnava Mare

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1134/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1135/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1136/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1137/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1138/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1139/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu utilizez

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1140/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Republicii, Campia Libertății, Astra

Republicii,  Campia Libertății, Astra

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1141/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1142/1557

Mihail Kogalniceanu Tudor Vladimirescu Republicii Clujului 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa unei centuri de ocolire oras

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1143/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1144/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1145/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele: Zona combinat

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1146/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Taxi

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Taxi

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1147/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1148/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Bun

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Zilnic

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1149/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Calea clujului  
Iuliu Maniu 
Gh Barițiu

Calea Clujului  
IuliuManiu 
Gh.Baritiu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1150/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1151/1557

Gara zona combinat centru 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Orele de vârf

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1152/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1153/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1154/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1155/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Bicicleta

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1157/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

None

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1158/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Republicii, Eroilor, Gh Doja

As parcurge tot orasul daca ar fi piste

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1159/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1160/1557

Eroilo, Republicii si iesire din oras spre Sancel

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa taxei de parcare si lipsa centurii rutiere

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1161/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1162/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1163/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1164/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Peste 500 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1166/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Munca

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Chereteu, A Ioan Cuza, Gheorghe Baritiu

Chereteu, A Ioan Cuza, Gheorghe Baritiu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1168/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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Cartierul Chereteu, Hula

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

 Mersul la munca , la scoala 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1172/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mersul pe jos

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Mersul pe jos

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1175/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Din centrul orasului pănă in cartierul Berc

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1176/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Iuliu Maniu, Păcii, N-dul Republicii

Iuliu Maniu, Păcii, Ion Heliade Radulescu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1177/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1178/1557

B-dul Republicii, Str.Tudor Vladimirescu, Str. Pacii

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Numărul mare de autoturisme la orele de vârf 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1179/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1180/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1181/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1182/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1183/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1184/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu folosesc

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Alegeți

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1185/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor, b-dul Republicii

Nu folosesc

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1186/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1187/1557

Veza-Carbunari, zona Garii, centru

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Numarul mare de masini, strazi inguste, lipsa parcarilor, lipsa de civilizatie a unor cetateni

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1188/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1189/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1190/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1191/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1193/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj-Alba

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Bd. Republicii, Avram Iancu, Eroilor 

Avram Iancu, Eroilor, Gării 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1195/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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Avram Iancu, Eroilor, Gheorghe doja

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Semafoarele care țin prea mult 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1197/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1198/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1199/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Păcii, Republicii,Eroilor

Nu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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Păcii, Clujului, Republicii

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Numărul mare de mașini, locuri de parcare puține, semafoare foarte dese.

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1210/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Loc de munca - domiciliu

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor, republicii

--

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Neaparat pe arterele principale foarte aglomerate si cu risc mare de accident

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Semafoarele

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

In municipiu

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe săptămână

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Golescu, Astra, Republicii, 

Golescu, Iuliu Maniu, Republicii, Avram Iancu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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zona industriala, centru si Hula

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

numarul mare de autoturisme si camioane

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1226/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1227/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1229/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

La locul de munca 

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1230/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Republicii, eroilor,tudor vladimirescu 

Tudor vladimirescu, kogalniceanu,aurel vlaicu 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1231/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1232/1557

Erorilor, republici, clujului

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa unei centri ocolitiare a blajului 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1233/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1234/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1235/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1236/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autobuz sau microbuz (în afara localității)

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Mersul pe jos

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1237/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1238/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj-Alba Iulia

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe săptămână

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1239/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Gării, Eroilor, Republicii

Gării, Eroilor, Republicii

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1240/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Nu

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1241/1557

zone care să evite mersul cu bicicleta printre blocuri, intersecții și cu trafic intens

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

străzi înguste, mașini numeroase parcate peste tot

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1242/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1243/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1244/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1245/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1246/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1247/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Acasă, spre centru

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe săptămână

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1248/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor

-

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1249/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1250/1557

Str Fabricii, eroilor 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Mașinile parcate pe strada, și nu în curțile caselor, bicicliști pe carosabil

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1251/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1252/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1253/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Elev sau student
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1254/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1256/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj - Pănade

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1257/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Iuliu Maniu, P.P Aron, Bulevardul Republiciia

Iuliu Maniu, PP Aron, Republicii 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1258/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1259/1557

Centru - chereteu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Poduri inguste

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1260/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1261/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1262/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1263/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Peste 500 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1265/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Oras, pentru relaxare.

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1266/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor, simion bărnuțiu,  republicii

Eroilor 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1267/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1268/1557

Centru, simion bărnuțiu spre Mureș,  Zona spre Sibiu 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsă transport in comun

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1269/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1270/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1271/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1272/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Mersul pe jos

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj - craciunel

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor, Tudor Vladimirescu, blvd republicii

Eroilor

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1277/1557

Republicii, Tudor Vladimirescu, Avram iancu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Semafoarele

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1278/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1279/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1280/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1281/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mersul pe jos

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1282/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1283/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nici unul

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1284/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

B-dl Republicii 
Str. Eroilor 
Str. Timotei Cipariu

B-dl Republicii 
Parcul Central 
Str. Clujului

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1285/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1286/1557

B-dl Republicii, str. Timotei Cipariu, str. Astra

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Semafoarele

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1287/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1288/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1289/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1290/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1291/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1292/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

nu am

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Nu stiu

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1293/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor, Centru,Placintelor

nu stiu denumirea

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1294/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1295/1557

Gara-Centru-IAMU

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

indicatoarele ,semafoarele

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1296/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1297/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1298/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Altul
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1299/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Peste 500 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1301/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu exista

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Bulevardul Republicii, Strada Eroilor, Strada Avram Iancu

Strada Clujului, Strada Simion Barnutiu, Strada Eroilor

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Strada Eroilor, Strada Clujului, Bulevardul Republicii

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Nu există în momentul de față centura Orașului

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu utilizez. 

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Nu

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Republicii, Piata 1848, Eroilor

M. Kogălniceanu, T. Vladimirescu, S. Barnutiu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Nu

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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M. Kogălniceanu, T. Vladimirescu 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Numărul mare de autovehicule, lipsa parcarilor

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mersul pe jos

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

nu am

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Nu stiu

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

dr v suciu eroilor a muresianu

nu ma dau

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1321/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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cele principale

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

e aglomerat doar in anumite intervale orare

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Altul
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Fddd

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Centru 

Str. Clujui

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1330/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Centru, Sub Curte

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

..

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1333/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1334/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autobuz/maxi taxi (transport public)

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Mihalt

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe săptămână

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Mihai Eminescu, Simion Barnutiu,Gh Baritiu

Simion Barnutiu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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Hula; Gara si centru

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Nu exista centura, masini mari 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1342/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1343/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1345/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Peste 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nici unul

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Republicii Andrei Șaguna Eroilor

Nici una

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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Republicii Eroilor Hula

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Prea putine locuri de parcare

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mersul pe jos

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

nu mă prea deplasez cu transportul în comun

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Astra, Bulevardul Republicii, Ioan Lemeny

Iuliu Maniu, Clujului, Păcii

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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Republicii, Tudor Vladimirescu, Gheorghe Barițiu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Numărul de autovehicule ridicat

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mersul pe jos

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

nu mă prea deplasez cu transportul în comun

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Astra, Bulevardul Republicii, Ioan Lemeny

Iuliu Maniu, Clujului, Păcii

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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Republicii, Tudor Vladimirescu, Gheorghe Barițiu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Numărul de autovehicule ridicat

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mersul pe jos

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

nu mă prea deplasez cu transportul în comun

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Astra, Bulevardul Republicii, Ioan Lemeny

Iuliu Maniu, Clujului, Păcii

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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Republicii, Tudor Vladimirescu, Gheorghe Barițiu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Numărul de autovehicule ridicat

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1379/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1380/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Sub 50 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1382/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Momentan nu folosesc operatori privați

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Nu stiu

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1383/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Simion Bărnuțiu, Republicii, Eroilor

Nu folosesc bicicleta pentru că nu sunt  piste special amenajate

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1384/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1385/1557

Republicii- Eroilor, Simion Bărnuțiu - Aurel Vlaicu, Calea clujului

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

-Lipsa locurilor de parcare. 
-Ar trebui eliminate garajele dintre blocuri și construite parcări supraetajate sau subterane 
-Nu ar trebui acordate autorizații de construcție blocurilor noi care nu au în proiect și parcare subterană 
sau măcar un loc de parcare rezervat fiecărui apartament. 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1386/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1387/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1388/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1389/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1390/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1391/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj  Veza

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1392/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Al GOLESCU 

Nu merg 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1393/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1394/1557

Tot orașul 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Multe mașini 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1395/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1396/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1397/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Pensionar
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Taxi

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Taxi

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Hula....Ciufud

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe săptămână

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Crisan.....Stefan Manciulea....Costache Negri

Nu circul cu bicicleta

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Nu

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Nu
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Campia Libertatii....Serpentine...Zona Teiul lui Eminescu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Nu consider ca e foarte aglomerat

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1405/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

50 - 65 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1406/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

alta locatie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1407/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mai multe mijloace de transport

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Mai multe mijloace de transport

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei



15/10/2020 PMUD Blaj
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj_Teius_Alba.  , Blai-Cluj

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor, Clujului, Republicii

___

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1411/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Localități(Tiur, Petrisat, Manarade, Spatac) 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa locurilor de parcare pt locuitorii Blajului ce dețin mașini și nu au garaje

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1413/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1414/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1415/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1418/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu folosesc de moment pentru deplasare operatori privati.

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Nu

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Pacii,Costache Negrii,Eroilor.

Pacii,Zona Carbunari,Veza

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1420/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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.zona care ducevspre Carbunari,Tiur-Blaj-Veza

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Multe vehicule pentru orasul Blaj

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1422/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1423/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1424/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1426/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Cluj Napoca

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Câmpul Libertății,  republicii, eroilor

Da

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1430/1557

Centru, campie, gară 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa centurii

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1431/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1432/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1433/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele: Lupu

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1434/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1436/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj-Lupu

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1437/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

-

-

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1438/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Nu

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1439/1557

-

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Supra incarcarea de automobile personale

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1440/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1441/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1442/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1443/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Zona limitrofa - centru- zona limitrofa

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1446/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

I H Rdadulescu ,Astra și Câmpul Libertății 

I H Rădulescu, Eftimie Murgu și Pacii

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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Păcii, Bd. Republicii și Iuliu Maniu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Numărul mare de autoturisme și locuri putine de parcare

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1449/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

Sub 18 ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Elev sau student
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mai multe mijloace de transport

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Bicicleta

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Nu am costuri cu transportul (0 sau gratuitate)
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Locuință, școală 

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Costache Negri, B-dul Republicii, Tudor Vladimirescu 

Costache Negri, B-dul Republicii, Gheorghe Baritiu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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B-dul Republicii,Gheorghe Baritiu, Avram Iancu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Benzile sunt prea putine

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

Sub 18 ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Elev sau student



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1461/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mai multe mijloace de transport

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Mai multe mijloace de transport

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

Nu am costuri cu transportul (0 sau gratuitate)
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj - Izvoarele 

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Avram Iancu, Costache Negri, Tudor Vladimirescu

B-Dul Republicii, Eroilor, Gheorge Baritiu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Centru, Câmpu', Serpentinele 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Locuri de parcare, număr ridicat de masini

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Servici 

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Zilnic

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Str Eroiilor

Avram Iancu Eroilor

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Nu cunosc strazile bone

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Mașini și lipsa de parcari

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Bicicleta

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Da

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Proastă

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

A. Borza, Piata 1848. Bdul republicii

A Borza. P.ta 1848. Republicii

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1484/1557

A. Iancu. Republicii. Pacii

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Vehicule in numar excesiv 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

50- 100 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu am

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor republicii 

Nu am

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, 2 biciclete
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Blaj

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Trafic de tranzit

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

-

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Eroilor 

EROILOR, IULIU Maniu, Gheorghe Baritiu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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STR. Eroilor, STR. IULIU MANIU, STR. AUREL Vlaicu

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa locurilor de parcare, orele de vârf. 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mersul pe jos

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Mersul pe jos

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Alba Iulia

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Satisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Republicii, eroilor, t. Vladimirescu

Eroilor, republicii, v. Suciu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Eroilor, republicii

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Lipsa unei șosele de centura, nesimțirea unor șoferi și lipsa parcărilor și a delimitării locurilor de parcare 
în multe zone

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele: Valea Lunga

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Elev sau student
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Mai multe mijloace de transport

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Mai multe mijloace de transport

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Serviciu - casa

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Bună

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Republicii, Placintelor, Clujului

Republicii

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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Tot Blajul

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Prea multe masini

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

250 - 500 lei
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Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Bucerdea Granoasa

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

O dată pe lună sau mai puțin

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?
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În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Str. Clujului, str. Fabricii de caramida si strada Poet Andrei Mureseanu

Clujului, poet Andrei mureseanu, str. Fabricii

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *
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Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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Zona bosch, centru, str. Clujului si strada Eroilor

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Putine locuri de parcare in zona centrului 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *
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foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1532/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Elev sau student



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1533/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Maxi taxi/autobuz (transport public)

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1534/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1535/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Manarade-Blaj

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe săptămână

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1536/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Bul. Republicii, str. Eroilor, str. Avram Iancu

-

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1537/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1538/1557

Bul. Republicii, str. Avram Iancu, str. Eroilor

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Semafoare setate prost in unele locuri

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1539/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1540/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

18 - 35 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1541/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Municipiul Blaj

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Elev sau student
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1542/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1543/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1544/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Blaj - Sancel

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

De câteva ori pe lună

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1545/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Horea, Inocetiu Micu Klein, Dr. Vasile Suciu

Dr. Vasile Suciu, Eroilor, Gării 

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1546/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Mai mult de 2 biciclete/gospodarie
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1547/1557

Centru, Eroilor, Gării 

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Prea multe mașini 

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Da

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1548/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1549/1557

PMUD Blaj
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Blaj este un document strategic, conceput pentru 
a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel 
de viață ridicat. 

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind 
viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor 
de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să 
încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile 

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială 
implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale 
mobilității în Blaj. 

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul 
identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează 
transportul în orașul dvs.  

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 
minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict 
în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună 
mobilitate loclă.  

Vă mulțumim anticipat! 

Persoană de contact: ing. Tudor Măcicasan 
Email: macicasanul@yahoo.com | 

În ce categorie de vârstă vă încadrați? *

35 - 50 de ani

mailto:macicasanul@yahoo.com
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1550/1557

Municipiul Blaj

Deleni-Obârșie

Flitești

Izvoarele

Petrisat

Tiur

Veza

Mănărade

Spătac

alta locatie

Altele:

În ce zonă locuiți? *

În ce zonă/localitate se află locul dvs de muncă? *

Deleni-Obârșie

Care este statutul dumneavoastră ocupațional? *

Angajat sau angajator
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1551/1557

1 2 3 4 5

Mersul la serviciu

Cumpărături

Recreere

Mersul sau însoțirea copilului la școală

Vizite

Altele:

În medie, câte drumuri faceți pe zi, dus-întors, cu orice mijloc de depasare? *

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în cursul săptămânii? *

Autoturism personal

Ce mijloc de deplasare folosiți cel mai frecvent în weekend? *

Autoturism personal

Care sunt cele mai frecvente două motive de deplasare? *
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1552/1557

Înainte de 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

După 21

Care sunt intervalele orare în care vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii? * *

Care sunt costurile dvs. lunare cu transportul (inclusiv abonamente / bilete de transport în
comun, carburant benzină, motorină, GPL etc.)?Marcați o singură selecție. *

100 – 250 lei



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1553/1557

Transportul privat de persoane în și în afara localității.

Nu e cazul

Programul de circulație

Starea vehiculelor

Rutele operate

Altele:

Transportul pietonal și cu bicicleta.

Ce părere aveți despre transportul public?

Nesatisfăcătoare

Considerați o prioritate dezvoltarea transportului public urban și suburban in localitatea
dvs?

Da

Cât de des apelați la serviciile transportatorilor privați de persoane? *

Niciodată

Care este principalul traseu de deplasare cu operatori privați? *

Care sunt aspectele care considerați că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de
călători?



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1554/1557

În această secțiune, dorim să aflăm mai multe despre calitatea spațiului pietonal, transportul cu bicicleta, despre 
siguranță, dar și despre probleme precum poluarea și congestia

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Foarte slabă

1 2 3 4 5

Foarte bună

Gheorghe Barițiu, Eroilor, Republicii

Gheorghe Barițiu, Eroilor, Avram Iancu

Da, mã simt in sigurantã

1 2 3 4 5

Nu, ciclismul urban este periculos

Cum apreciați calitatea spațiului public pietonal (alei, trotuare) din oraș? *

Cum apreciați calitatea spațiului public destinat bicicletelor din oraș? *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe jos *

Enumerați 3 străzi din Blaj pe care le parcurgeți cel mai des pe bicicleta: *

Considerați sigură deplasarea cu bicicleta prin Blaj? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1555/1557

Să crească

Să rămână neschimbat

Nu am o opinie

Altele:

Ocuparea trotuarelor cu mașini

Trotuare înguste

Treceri de pietoni poziționate prost

lipsa semnalizărilor / marcajelor

Lipsa / insuficiența mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, etc.)

Iluminare stradală slabă

Insuficiente treceri pentru pietoni

Altele:

Considerați că spațiul exclusiv pietonal din municipiu ar trebui: *

Pentru pietoni, considerați că principala problemă este: *

Considerați dezvoltarea unei rețele de piste de bicicliști o prioritate? *

Da

Aveti vreo bicicleta functionala in gospodarie? *

Da, o bicicleta
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https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1556/1557

Gheorghe Barițiu, Avram Iancu, Eroilor

Despre parcări.

foarte putine

1 2 3 4 5

peste nevoi

nu există costuri

1 2 3 4 5

scump

Traficul și congestia.

Numărul mare de autoturisme, indisciplina multor soferi, pietoni, bicicliști și de multe ori existența 
polițiștilor în intersecții, care in loc să fluidizeze traficul, mai mult încurcă.

Considerați oportună dezvoltarea unui sistem de împrumutat/închiriat biciclete? *

Nu

Enumerați trei artere/zone pe care considerați crearea de piste de biciclete necesară
/oportună. *

Cum apreciați numărul de locuri de parcare amenajate? *

Cum apreciați costul parcării in locuri amenajate? *

Care reprezintă, în opinia dvs., principalele cauze ale aglomerației? *



15/10/2020 PMUD Blaj

https://docs.google.com/forms/d/12uExIH-M6vbpND1hP2lDsGNJzGObjijuItlKuE4cAoY/edit#responses 1557/1557

foarte aglomerat

1 2 3 4 5

aerisit

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Apreciați că Blaj este un oraș: *

 Formulare
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Calculul emisiilor GES – Proiect integrat mobilitate Blaj 

 

Schimbările climatice reprezintă procesul cu caracterul cel mai global cu care se confruntă 

omenirea din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurător. Acestea sunt determinate în 

mare parte şi de transporturi, combustia şi utilizarea conmbustibililor conducând în mod direct 

la emisii GES (gaze cu efect de seră) în cazul arderilor pe bază de benzină şi motorină. Tipul 

vehiculului, viteza şi distanţa parcursă determină cantitatea de emisii de GES care provin de 

la acel vehicul. 

 

Evoluţia transporturilor din ţara noastră indică o creştere semnificativă a numărului de vehicule 

înmatriculate în România. Ca urmare s-a întrevăzut a fi necesară adoptarea măsurilor 

corespunzătoare care să conducă la decuplarea emisiilor de GES din sectorul de transport 

faţă de creşterea economică, cu scopul asigurării unei dezvoltări sustenabile. 

 

Înţelegerea emisiilor GES se poate realiza cu ajutorul modelelor de transport, acestea 

furnizând informaţii despre vehiculele ce utilizează reţeaua de transport. Prin utilizarea datelor 

cuantificate într-un model de transport, emisiile GES pot fi estimate prin determinarea 

cantităţilor de combustibil sau de energie consumate de către fiecare mod de transport. În mod 

specific, datele despre numărul de kilometri parcurşi de moduri diferite de transport, la viteze 

diferite, pot fi utilizate pentru a calcula consumul de combustibil şi de energie şi apoi, emisiile 

de GES. 

  

http://macicasanul.com/
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Termeni utilizaţi 

Termenul Descrierea 

Clasa Un tip de vehicule 

Autobuz electric Un autobuz alimentat electric printr-un sistem de baterii de la bord 

GHG Gaze cu efect de seră (Green House Gas) – grupul de gaze care 
reprezintă una din preocupările principale ce fac obiectul înțelegerilor 
internaționale cu privire la eforturile de atenuare a schimbărilor climatice  

HDV Vehicule de tonaj greu (Heavy Duty Vehicles) – vehicule cu masa 
maximă autorizată mai mare, de regulă, de 3,5 tone, în care sunt incluse 
clasele OGV1, OGV2 și PSV 

kWh Kilowatt-oră – o unitate de măsură pentru consumul de energie 

LDV Vehicule cu tonaj usor (Light Duty Vehicles) – vehicule cu o masă 
maximă autorizată mai mică, de regulă, de 3,5 tone, în care sunt incluse 
autoturismele și vehiculele de marfă ușoare 

Tronson O porțiune de drum pentru care sunt definiţi parametrii fluxurilor de 
transport. Acesta poate fi reprezentat fie de un întreg drum, fie de o parte 
dintr-un drum. În mod normal, acesta reprezintă drumul între două puncte 
de intersecţie. 

OGV1 Alte vehicule de marfă (Other Goods Vehicle) - vehicule cu masa 
maximă autorizată mai mare, de regulă, de 3,5 tone cu șasiu rigid 

OGV2 Alte vehicule de marfă (Other Goods Vehicle) - vehicule cu masa 
maximă autorizată mai mare, de regulă, de 3,5 tone cu șasiu articulat 

PSV Vehicule de serviciu public (Public Service Vehicles) – autobuze şi alte 
autovehicule alimentate prin motoare convenţionale 

tCO2e Tone echivalent de CO2, principalul indicator de rezultat al 
instrumentului de analiză 

Tramvai Vehicul alimentat electric care circulă pe şină 

Troleibuz Vehicul alimentat electric printr-un sistem de catenare 

Vehkm (kilometri 
parcurși de 
vehicule) 

Produsul dintre numărul de vehicule care parcurg o anumită distanţă şi 
distanța respectivă (de exemplu, în cazul a 50 de vehicule care parcurg 
fiecare câte 10 km, numărul de kilometri parcurşi de vehicule este egal 
cu 500). 
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Pentru calculul emisiilor GES s-a utilizat „Ghidul de evaluare JASPERS (Transport) – 

Instrument pentru calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transporturi”, 

elaborat de către JASPERS în numele Autorităţii de Management pentru POR (MDRAP). 

 

În sprijinul calculării emisiilor GES pentru sistemele de transport urban şi implicit pentru o bună 

înţelegere a impactului planurilor şi proiectelor specifice din punct de vedere al emisiilor GES 

rezultate, a fost elaborat un instrument de analiză sub forma unor foi de lucru. Acest instrument 

implică realizarea următorilor pași principali: 

 Calcularea numărului de kilometri parcurşi de vehicule pentru fiecare mod de transport; 

 Calcularea cantităţii de combustibil care este necesară în funcţie de viteza şi de 

caracteristicile vehiculelor; 

 Ajustarea consumului de combustibil pentru a reflecta creşterea eficienţei vehiculelor în 

viitor; 

 Calcularea emisiilor GES pe baza cantităţii totale de combustibil consumate. 

 

Instrumentul necesită ca utilizatorul să introducă informaţii despre numărul de vehicule, viteza 

şi anul pentru care se face evaluarea emisiilor GES. Calculele sunt apoi realizate pe baza unui 

număr de ipoteze, unele dintre acestea putând fi ajustate de către utilizator în situaţia în care 

se cunosc alte informaţii specifice mai exacte. 

 

Instrumentul pentru calcularea emisiilor GES poate fi utilizat pentru a cuantifica nivelul emisiilor 

GES asociate cu un scenariu de transport. Acest instrument poate prelucra fie informaţii simple 

(agregate), fie informaţii detaliate (dezagregate), inclusiv cele rezultate din modelul de 

transport, în vederea estimării nivelului de emisii GES pentru compararea diferitelor opţiuni de 

intervenţie. Calculele sunt efectuate de regulă la nivelul unui întreg an. 

 

Înţelegerea şi compararea emisiilor GES poate fi utilă în procesul luării deciziilor, pentru 

următoarele tipuri de intervenţii şi utilizări: 

 Identificarea principalilor contribuitori la emisiile existente de GES, fie în funcţie de tipul 

vehiculelor, fie în funcţie de localizare; 

 Compararea diferitelor opţiuni de intervenţii şi efectele lor asupra emisiilor GES; 

 Identificarea posibilelor schimbări între scenariul existent şi cel selectat. 

http://macicasanul.com/
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Etapele de utilizare a acestui instrument în vederea sprijinirii procesului de luare a deciziilor, 

potrivit specificaţiilor din ghid, sunt prezentate în următorul model: 

 

Instrumentul de calculare a emisiilor GES acceptă date referitoare la utilizarea transportului, 

având în vedere două posibile abordări, lăsând, astfel, utilizatorului o marjă de flexibilitate în 

utilizarea datelor din sursele existente.  

 

Instrumentul oferă două tipuri posibile de evaluări, aplicând fie o Metodă agregată, fie o Metodă 

dezagregată. 

 

Metoda agregată necesită introducerea unor date de transport la un nivel agregat, care sunt 

caracterizate prin utilizarea unor ipoteze simple cu privire la, în primul rând, încadrarea în 

anumite categorii de viteze medii. Această metodă este mai utilă pentru evaluarea realizată la 

nivelul unui întreg oraş sau la nivel zonal. Metoda agregată se pretează pentru datele provenite 

de la un Model de transport multi-modal sau de la un Model de alocare între moduri. 

 

Metoda dezagregată este proiectată pentru a utiliza datele provenite dintr-un model de 

transport ce produce rezultate începând de la nivelul de tronson de drum. Acest model permite 

definirea, la nivel de tronson de drum și cu o rezoluţie mai mare, a vitezelor individuale, a 

lungimilor şi a datelor cu privire la fluxurile de transport. Metoda dezagregata a fost preferata 

de autor pentru evaluarea gazelor cu efect de sera la nivelul UAT Blaj. 

 

 

http://macicasanul.com/
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Calculul detaliat al emisiilor GES pentru aria de studiu a acestui proiect este prezentat in 

Anexa. 

 

In cadrul acestui instrument de calcul s-au utilizat urmatoarele date de intrare: 

- Anul evaluării; 

- Kilometri parcurşi de vehicule. 

 

În urma introducerii datelor de intrare în instrumentul standard de calcul Jaspers se obţin 

următoarele date de ieşire: 

http://macicasanul.com/
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Emisii totale GES pentru anul de bază 2020 

Date de ieșire            

            

            

Emisiile totale GES  (tCO2e) 16,475           

Emisii totale de GES pentru întregul model de trafic pentru anul  2020          

            

   COMBUSTIBILI CONVENŢIONALI ELECTRIC 

Clasa LDV HDV Autoturisme LGV OGV1 OGV2 PSV Autoturisme electrice Troleibuz Autobuz electric Tramvai 

Emisii GES (tCO2e) 0 0 15,593 602 106 0 174 0 0 0 0 

Sub-totaluri pentru emisiile GES  pentru fiecare clasă de vehicule pentru care sunt furnizate date mai jos pentru anul  2020      

 

Emisii totale GES pentru anul de referinţă 2025 fără proiect 

Date de ieșire            

            

            

Emisiile totale GES  (tCO2e) 15,438           

Emisii totale de GES pentru întregul model de trafic pentru anul  2025          

            

   COMBUSTIBILI CONVENŢIONALI ELECTRIC 

Clasa LDV HDV Autoturisme LGV OGV1 OGV2 PSV Autoturisme electrice Troleibuz Autobuz electric Tramvai 

Emisii GES (tCO2e) 0 0 14,460 571 175 0 233 0 0 0 0 

Sub-totaluri pentru emisiile GES  pentru fiecare clasă de vehicule pentru care sunt furnizate date mai jos pentru anul  2025      

http://macicasanul.com/


                                                                  
 

                                   

Instrumentul de calcul a emisiilor GES din sectorul transporturilor –Blaj 2020 

 

Emisii totale GES pentru anul de referinţă 2030 fără proiect 

Date de ieșire            

            

            

Emisiile totale GES  (tCO2e) 14,612           

Emisii totale de GES pentru întregul model de trafic pentru anul  2030          

            

   COMBUSTIBILI CONVENŢIONALI ELECTRIC 

Clasa LDV HDV Autoturisme LGV OGV1 OGV2 PSV Autoturisme electrice Troleibuz Autobuz electric Tramvai 

Emisii GES (tCO2e) 0 0 13,634 517 209 0 240 11 0 0 0 

Sub-totaluri pentru emisiile GES  pentru fiecare clasă de vehicule pentru care sunt furnizate date mai jos pentru anul  2030      

 

Emisii totale GES pentru anul de referinţă 2025 cu proiect 

Date de ieșire            

            

            

Emisiile totale GES  (tCO2e) 11,888           

Emisii totale de GES pentru întregul model de trafic pentru anul  2025          

            

   COMBUSTIBILI CONVENŢIONALI ELECTRIC 

Clasa LDV HDV Autoturisme LGV OGV1 OGV2 PSV Autoturisme electrice Troleibuz Autobuz electric Tramvai 

Emisii GES (tCO2e) 0 0 11,342 355 33 0 158 0 0 0 0 

Sub-totaluri pentru emisiile GES  pentru fiecare clasă de vehicule pentru care sunt furnizate date mai jos pentru anul  2025      

http://macicasanul.com/
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Emisii totale GES pentru anul de referinta 2030 cu proiect 

Date de ieșire            

            

            

Emisiile totale GES  (tCO2e) 9,566           

Emisii totale de GES pentru întregul model de trafic pentru anul  2030          

            

   COMBUSTIBILI CONVENŢIONALI ELECTRIC 

Clasa LDV HDV Autoturisme LGV OGV1 OGV2 PSV Autoturisme electrice Troleibuz Autobuz electric Tramvai 

Emisii GES (tCO2e) 0 0 8,988 268 33 0 110 168 0 0 0 

Sub-totaluri pentru emisiile GES  pentru fiecare clasă de vehicule pentru care sunt furnizate date mai jos pentru anul  2030      
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Concluzii 

Indicator Fără proiect1 Cu proiect 

An 2020 2025 2030 2020 2025 2030 

Viteza transport privat (km/h) 20 20 20 - 25 30 

Emisii totale GES (tCO2e) 16475 15438 14612 - 11888 9566 

 

- Viteza medie tinde sa crasca in scenariul cu proiect. 

- Emisiile totale GES (tCO2e) = 9566 t la nivelul anului 2030, cu 5046 t  

(aproximativ 34%) mai putin in situaţia cu proiect faţă de cea fără proiectul în 

cauză. Prin implementarea proiectului, emisiile de CO2 scad de la valoarea de 

16475 tCO2e în anul 2020 la 9566 tCO2e în 2030, reprezentând o reducere cu 

6909 t (41.9%) faţă de anul de referinţă 2020. 

                                                      
1 Scenariul fără proiect se referă la situatie lipsei investitiilor in mobilitate urbana prevazute PMUD, implicit fara transport public, 

retea strategica de ciclism si centru reabilitat partial pietonal. 

http://macicasanul.com/

