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1. INTRODUCERE 

În calitate de Consultant, URBAN SCOPE SRL „Planului de Mobilitate Urbană 

Durabilă al Municipiului Buzău”, document strategic care va răspunde cerințelor specifice și 

problemelor reale legate de mobilitate ale municipiului. De asemenea, în cadrul contractul 

vor fi asigurate servicii pentru instruirea personalului beneficiarului în vederea extinderii 

cunoștințelor și abilităților acestuia în vederea cunoașterii condiționalităților specifice 

perioadei de programare 2021-2027, a arhitecturii programelor operaționale și a 

oportunităților de finanțare, precum și a procedurilor de prioritizare a proiectelor, de 

monitorizare a implementării PMUD și de evaluare a rezultatelor acestuia. Astfel, URBAN 

SCOPE SRL va concentra sprijinul politicilor si investițiilor asupra principalelor criterii și 

obiective de dezvoltare stabilite, provocări și necesități de la nivelul municipiului în scopul 

unei dezvoltări bazate pe cunoaștere, avantaje competitive și potențial pentru excelență în 

sprijinirea dezvoltării teritoriale pe termen mediu și lung, ghidând autoritatea contractantă în 

proiectele pe care le va adopta ulterior. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă are drept scop principal satisfacerea nevoilor 

de mobilitate ale persoanelor și activitătilor economice în arealurile urbane sau 

metropolitane pentru o mai bună calitate a vieții, adresându-se tuturor formelor de transport 

din întreaga aglomerație urbană, cu precădere transportului public și privat, de marfă și de 

pasageri, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau în staționare. Prin Planul de Mobilitate 

Urbană Durabilă al Municipiului Buzău vor fi definite strategiile, politicile, proiectele și 

prioritățile pentru un transport durabil, având drept scop susținerea unei creșteri economice 

sustenabile, inclusiv din punct de vedere social și al protecției mediului.  

Obiectul contractului constă în servicii de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană 

Durabilă al Municipiului Buzău pentru perioada 2021-2027, incluzând toate activitățile 

necesare pentru atingerea rezultatelor finale măsurabile menționate în Caietul de sarcini, 

respectiv: 

➢ Realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 

➢ Fișe de proiecte pentru proiectele majore 

➢ Prezentarea unei sesiuni de utilizare a modelului de transport pentru beneficiar 

➢ Sesiune de instruire pentru 50 de persoane, angajați ai Primăriei Buzău. 

În momentul actual, pentru Municipiul Buzău există Planul de Mobilitate Urbană 

Durabilă al Municipiului Buzău 2016-2030, document strategic prin care sunt definite 

viziunea și misiunea pentru dezvoltarea Municipiului Buzău pe termen mediu și lung, precum 

și planul de acțiune conținând măsurile și proiectele pentru perioada respectivă, în directă 

corelare cu exercițiul Uniunii Europene 2014-2020. 

În conformitate cu prevederile aprobate prin Memorandum-ul pe tema: Programele 

operationale/nationale si arhitectura institutionala de gestionare a fondurilor europene 

aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, este abolut necesara elaborarea unor documente 
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strategice care sa asigure continuarea dezvoltarii urbane durabile a Municipiului Buzău si 

cresterea calitatii vietii cetatenilor sai, prin stabilirea unor planuri de actiune coerente, in 

toate domeniile importante, precum si prin identificarea tuturor surselor de finantare care sa 

asigure implementarea cu succes a masurilor si proiectelor propuse. 

Astfel, este evidenta necesitatea implementarii proiectului corespunzator prezentei 

cereri de finantare, respectiv elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al 

Municipiului Buzău 2016-2030. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic de politică publică 

ce are drept scop satisfacerea nevoilor de mobilitate ale persoanelor și activităților 

economice în arealurile urbane sau metropolitane pentru o mai bună calitate a vieții, 

adresându-se tuturor formelor de transport din întreaga aglomerație urbană, cu precădere 

transportului public și privat, de marfă și de pasageri, motorizat și nemotorizat, în mișcare 

sau în staționare. 

Activitățile din cadrul contractului se desfășoară pe baza Planului de lucru al 

activităților, realizat pe baza cerințelor din Caietul de sarcini și include următoarele 

activități: 

Activitatea 0. Management de proiect 

Activitatea 1. Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. 

Activitatea 2. Instruirea personalului Beneficiarului. 

În Planul de lucru au fost incluse activitățile necesare atingerii rezultatelor menționate 

în documentația de atribuire, cărora li s-a adăugat Activitatea 0. Management de proiect, 

activitate orizontală, care se desfășoară pe toată durata contractului. În prezentul raport vom 

detalia Activitatea 2. Instruirea personalului Beneficiarului. 
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2. ACTIVITĂȚILE DERULATE  

Conform diagramei GANTT actualizate, activitatea 2. Instruirea personalului 

Beneficiarului era programată pentru perioada 02.08.2021-31.08.2021, însă perioada de 

instruire a fost decalată pentru perioada August - Septembrie 2021, perioadă în care atât în 

cadrul companiei Urban Scope SRL cât și în cadrul Primăriei Municipiului Buzău erau 

aprobate cereri de concediu pentru marea majoritate a personalului din ambele entități. 

Astfel, din dorința de a realiza un livrabil la calitatea și standardele cele mai înalte, 

SC Urban Scope SRL și Primăria Municipiului Buzău au stabilit perioada de realizare a 

serviciilor de instruire în intervalul 16 august 2021 – 27 august 2021. 

Documentul 1 – Cerere electronică Urban Scope SRL 

 

Instruirile efective pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău 

2021-2027 au cuprins: 

• O prezentare multiplă de tip training despre principiile dezvoltării urbane 

durabile, printre care teme de mediu (schimbări climatice), sociale (egalitate 

de șanse) și economice; 

• O prezentare de tip training pe tema arhitecturii fondurilor nerambursabile 

pentru perioada programatică 2021-2027; 

• O prezentare prin care beneficiarii au fost instruiți referitor la procedurile de 

prioritizare și monitorizare a implementării măsurilor și proiectelor incluse în 

PMUD; 
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Prezentările au fost trimise către participanți în format electronic și sunt atașate 

prezentului raport în format PDF, pentru a promova protejarea mediului înconjurător.  

Activitățile au fost realizate conform următorului desfășurător: 

• Prima zi de instruiri: 20.08.2021 – 17 persoane 

 

 

• A doua zi de instruiri: 23.08.2021 – 17 persoane 
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• A treia zi de instruiri: 24.08.2021 – 16 persoane 
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Persoanele instruite au fost evaluate la final prin testarea cunoștințelor acumulate, 

toate cele 50 de persoane au reușit să obțină certificate de absolvire de forma: 

 

 



 
 

 
 9 

 

Planul de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Buzău 2021 – 2027 
 

3. CONCLUZII ȘI ACTIVITĂȚI ULTERIOARE 

Din prezentarea activităților din capitolul anterior se poate constata că 

activitățile sunt realizate la timp și nu există decalaje care să afecteze termenul final 

al contractului față de planificarea inițială.  

În concluzie, compania Urban Scope SRL a realizat toate cerințele conform caietului 

de sarcini îndeplinind și activitatea 2. Instruirea personalului Beneficiarului. 

Subactivitățile realizate în această etapa a instruirilor au fost: 

2.1. Desfășurarea sesiunilor de instruire 

2.2. Evaluarea participanților la sesiunile de instruire  

 


