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Glosar și Terminologie 
 

AACR: Autoritatea Aeronautică Civilă din România 

ACB: Analiză Cost-Beneficiu 

AFER: Autoritatea Feroviară Română 

Anul de bază: Condiţiile observate sau o reprezentare a condiţiilor observate pentru un an anterior de 

referinţă 

Autostradă cu patru benzi: un drum naţional cu accese reglementate pentru care staţionarea şi oprirea 

pe partea carosabilă sunt interzise 

B/C: Raportul Beneficii-Costuri 

CAT: Contor Automat de Trafic 

CE: Comisia Europeană 

CESTRIN: Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică 

CFR SA: Compania Naţională a Căilor Ferate, entitatea responsabilă cu gestionarea şi administrarea 

infrastructurii feroviare naţionale 

CNADNR: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, entitatea responsabilă 

cu gestionarea şi administrarea infrastructurii rutiere naţionale 

Do Minimum: O viziune realistă referitoare la efectele probabile asupra unei reţele de transport, în lipsa 

strategiei sau a proiectului de transport propus 

Drum Naţional: un drum de importanţă naţională, aflat în proprietatea statului, care conectează capitala 

ţării cu municipiile reşedinţă de judeţ sau cu ţările din vecinătate. Drumurile naţionale pot fi: 

o Autostrăzi 

o Drumuri Expres; 

o Drumuri Naţionale Europene; 

o Drumuri Naţionale Principale; 

o Drumuri Naţionale Secundare. 

DTDV: Variaţii de la zi la zi (Day to Day Variability) 

Ghid de Evaluare:  Ghid de evaluare a Proiectelor de Transport din România 

GIS: Sistem Geografic Informaţional (Geographical Information System) 

HGV: Vehicule grele de transport marfă (Heavy Goods Vehicle) 

INS: Institutul Naţional de Statistică 

LGV: Vehicule uşoare de transport marfă (Light Goods Vehicle) 

MNTR: Modelul Naţional de Transport al României 

MTGT: Master Planul General de Transport 

MT: Ministerul Transporturilor 
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MZAT: Media Zilnică Anuală a Traficului 

OD: Origine-Destinaţie 

Părţi interesate: orice individ sau grup având un interes în propunerile luate în considerare 

PIB: Produsul Intern Brut 

RSI: Anchetă de circulaţie de tip Origine-Destinaţie (Road Side Interviews) 

SIM:  Studiu de Impact asupra Mediului 

TEN-T: Reţeaua Trans-Europeană de Transport (Trans-European Transport Network) 

TP: Transport Public 

VOC:  Costul de exploatare a vehiculelor (Vehicle Operating Cost) 

VOT:  Costul cu valoarea timpului pentru vehicule (Vehicle Operating Time) 

 

 



 

Introducere 
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1 Introducere 
 

1.1 Domeniul de aplicare a ghidului 

1.1.1 Acest document oferă îndrumări privind dezvoltarea unor modele de transport care să fie 
utilizate în procesul de evaluare a infrastructurii şi politicilor de transport din România. Ghidul se 
referă la identificarea tipului de model pentru fiecare tip de proiect aflat în evaluare, principiile 
care urmează să fie adoptate în procesul de dezvoltare de modele, tehnicile care trebuie utilizate 
în procesul de elaborare a modelelor de transport şi de realizare a prognozelor, precum şi 
cerinţele de raportare aferente modelelor şi prognozelor de transport. 

1.1.2 Ghidul oferă informaţii pentru două categorii de utilizatori: Managerul de Proiect/Autoritatea 
Contractantă şi expertul în procesul de modelare precum şi în ceea ce priveşte selecţia tipului 
modelului pentru diferite abordări ale proiectelor. Secţiunile care se adresează Managerului de 
Proiect/Autorității Contractante răspund la probleme de genul: sarcinile ce trebuie alocate 
fiecărui specialist, calendarele activităților, motivaţia fiecărei activităţi, dar fără a pune accentul 
pe detalii cu toate că, pentru a face posibilă coordonarea unui proiect, manualul de faţă oferă 
Managerului de Proiect/Autorității Contractante posibilitatea înţelegerii conceptelor de bază ale 
procesului de elaborare a modelelor de transport. 

1.1.3 De asemenea, Ghidul oferă expertului în modelare informaţii tehnice detaliate, expert 
responsabil cu definirea specificaţiilor, construcţia, calibrarea/validarea şi raportarea modelului. 
Ambele secţiuni ale ghidului au relevanţă pentru expertul tehnic. 

 

1.2 Cerinţe ale unui model de transport 

1.2.1 Un model de transport constituie o reprezentare computerizată a circulaţiei (deplasării) 
persoanelor, mărfurilor şi a vehiculelor, în cadrul sistemului de transport. Acesta are rolul de a 
crea o imagine a modului în care comportamentul de călătorie, modelele de călătorie şi 
solicitările vor reacţiona în timp la schimbări de politici de transport, infrastructură sau servicii.  

1.2.2 Dezvoltarea unui model de transport poate fi costisitoare şi se poate desfășura pe perioade mari 
de timp, în special în ceea ce priveşte etapa de colectare a datelor. Din acest motiv, este indicat 
să se dimensioneze cu atenţie scala ce trebuie adoptată asupra modelului respectiv, pentru ca 
această dimensionare să fie adecvată scopului propus. 

1.2.3 Un model de transport are mai multe obiective, printre care: 

o Identificarea cererii legate de vehicule şi pasageri şi condiţiile operaţionale privind sistemul 
de transport; 

o Asistenţă în realizarea modelului optim al proiectului pentru criteriile specificate, de exemplu 
eliminarea congestiilor de trafic sau a aglomeraţiei din mijloacele de transport public; 

o Selectarea profilului optim pentru căile de transport; 

o Compararea alternativelor de proiect (analiza opţiunilor); 

o Elaborarea unor planuri şi strategii pentru dezvoltarea viitoare a sistemului de transport; 
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o Furnizarea de informaţii cu privire la avantajele care decurg din investiţii în transporturi pentru 
îmbunătăţirea timpului de călătorie şi pentru realizarea unor economii la nivelul costurilor, 
care să fie utilizate în cadrul analizelor financiare şi socio-economice; şi 

o Extragerea de informaţii pentru elaborarea studiului de impact asupra mediului. 

1.2.4 Un beneficiu major al utilizării unui model de transport este că acesta asigură faptul că 
propunerile de proiecte sau variantele de proiect sunt avute în vedere în mod consecvent atât în 
cadrul studiilor cât şi între acestea. Un obiectiv al acestui ghid este să asigure faptul că toate 
evaluările de proiect respectă principiile discutate în acest document şi din acest motiv permit 
organizaţiei evaluatoare să compare proiectele în mod unitar. 

1.2.5 Dezvoltatorul modelului trebuie să ia în considerare întotdeauna faptul că studiile sunt realizate 
pentru a permite luarea şi explicarea deciziilor operaţionale sau de investiţii, precum şi pentru a 
furniza informaţii pentru evaluarea de mediu a proiectului, reţinând şi faptul că fiecare model ar 
trebui să fie proiectat ţinând cont de obiectivele necesare şi nu folosind tehnici, sau alocând 
resurse financiare și de timp în mod necorespunzător. Aplicantul are, de asemenea, datoria faţă 
de decident de a oferi informaţii care să fie solide şi să nu implice niveluri de precizie care să nu 
poată fi obţinute în practică. Acesta trebuie să se asigure, de asemenea, că orice diferenţe 
identificate între alternative sunt reale şi că nu constituie un produs al tehnicilor utilizate în 
evaluare sau al calităţii calibrării/validării modelelor. 

1.2.6 În plus, este important ca domeniul de aplicare pentru utilizarea modelelor şi datelor existente să 
fie pe deplin explorat înainte de a se proceda la dezvoltarea oricărui model important şi că, odată 
ce necesitatea unui nou model a fost identificată, aceasta să fie definită în mod corect şi orice 
nevoi de date noi să fie adecvate sarcinilor. Pe scurt, modelul trebuie să fie adecvat scopului, iar 
complexitatea inutilă trebuie evitată. 

1.2.7 Un model de transport trebuie să reprezinte, la un nivel acceptabil, situaţia existentă a 
transportului în ceea ce priveşte cererea de călătorii şi condiţiile de exploatare. Aceasta este 
măsurată în materie de modele de călătorie, numărul de vehicule pe rețea, timp de călătorie şi 
localizarea şi amplitudinea fenomenului de congestie. 

1.2.8 În plus, un model de transport are nevoie de un mecanism care să reflecte o creştere 
prognozată a numărului de călătorii efectuate, unde călătoresc şi ce mod este utilizat şi de 
asemenea, care este efectul schimbărilor la nivelul infrastructurii de transport (de exemplu 
drumuri, linii de cale ferată / servicii noi) care apar de-a lungul timpului. 

1.2.9 În definirea domeniului de aplicare a modelului de transport, trebuie abordate următoarele 
aspecte: 

o natura proiectului care urmează să fie evaluat – de exemplu conectivitatea regională, 
îmbunătăţirea unei intersecţiei locale; 

o locaţia proiectului şi condiţiile locale – de exemplu dacă este o zonă urbană sau rurală; 

o zona de influenţă preconizată a proiectului – efecte locale izolate sau impacturi la scară mare 
asupra zonei; 

o modurile de transport susceptibile să fie afectate de proiect – de exemplu dacă este uni-
modal sau destul de semnificativ pentru a genera schimbul multi-modal; şi 
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o Rezultatele necesare din procesul de modelare – de exemplu numai operaţionale, sau pentru 
date utilizate pentru evaluarea financiară şi economică. 

1.2.10 Răspunsurile acordate acestor întrebări ar trebui să conducă în mod logic spre o decizie cu 
privire la necesitatea modelului şi, dacă acesta este necesar, ce formă ar trebui să adopte. Acest 
proces decizional este discutat în detaliu în secțiunile următoare ale ghidului. 

 

1.3 Configuraţia Ghidului 

1.3.1 Ghidul este prezentat în două secțiuni. Secțiunea 1, care cuprinde capitolele 2 – 5, se adresează 
Managerilor de Proiect și Autorității Contractante, iar Secțiunea 2, care cuprinde capitolele 6 -12 
Experților în Modelare. Recomandăm însă ca Expertul de modelare să fie familiarizat atât cu 
Secțiunea 1 cât și cu Secțiunea 2. 

1.3.2 În cadrul acestor două secțiuni există unsprezece capitole, care tratează următoarele: 

Secțiunea 1: Manager de Proiect și Autoritatea Contractantă 

o Capitolul 2: Aplicarea Modelelor de Transport în planificarea și evaluarea proiectelor, ce 
prezintă o descriere generală a modului în care modelele de transport sunt utilizate în cadrul 
evaluării proiectelor; 

o Capitolul 3: Roluri și responsabilități, care descrie cine sunt persoanele responsabile pentru 
fiecare aspect al procesului de modelare; 

o Capitolul 4: Managementul Procesului de Modelare, care include recomandări asupra luarea 
deciziei în ceea ce privește anvergura modelului necesar pentru un proiect specific, factorii-
cheie ce trebuie definiți în cadrul elaborării Termenilor de Referință precum și informații 
privind managementul și monitorizarea procesului global; 

o Capitolul 5: Rolul Modelului de Transport Naţional, cu referire la diversele utilizări ale datelor 
conţinute în model, la reţele şi la modul în care acestea pot sprijini modelarea locală, ca 
principală sursă de prognoze naţionale. 

Secțiunea 2: Experții în Modelare 

o Capitolul 6: Principii de elaborare a modelelor pentru transport, care prezintă cele mai 
importante principii de elaborare a modelelor în contextul evaluării proiectelor din România; 

o Capitolul 7: Identificarea obiectivelor modelului, care acoperă cea mai adecvată abordare a 
modelelor pentru diferitele tipuri de evaluare a proiectelor, incluzând aspecte cum ar fi 
detaliul spaţial, dimensiunile modelului, precum şi tipul şi forma modelului; 

o Capitolul 8: Necesarul și colectarea de date, descriind tipul datelor necesare în dezvoltarea 
modelului precum şi tipurile de date noi ce trebuie colectate; 

o Capitolul 9: Dezvoltarea modelului anului de bază, care descrie procesul de dezvoltare a 
modelului printr-o descriere a principalelor procese; 

o Capitolul 10: Calibrarea și validarea modelului anului de bază, ce descrie caracteristicile 
esenţiale ale calibrării modelului, tipul şi nivelurile de validare necesare; 
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o Capitolul 11: Modele pentru anii și cererea de perspectivă, care descrie principiile și 
procedurile ce vor fi aplicate la dezvoltarea modelelor anilor de prognoză și rolul jucat de 
prognozele naționale în cadrul procesului de modelare; și 

o Capitolul 12: Cerințe de raportare privind dezvoltarea modelului, ce descrie informațiile ce 
sunt necesare în cadrul fiecărei etape a procesului de modelare. 

1.3.3 Raportul de față definește principalele cerințe ce trebuie avute în vedere în timpul etapelor de 
fundamentare, dezvoltare și aplicare a modelelor de transport utilizate în cadrul pregătirii 
proiectelor de transport și în cadrul dezvoltării strategiilor de transport la nivel local, regional și 
național. 

1.3.4 Acest ghid intenționează să determine o creștere calitativă a instrumentelor de modelare, ceea 
ce va îmbunătăți potențialul acestora de a furniza informațiile relevante pentru echipele de 
proiectare și factorii de decizie. Raportul nu intenționează să fie un substitut pentru experiența în 
definirea cerințelor de modelare. În acest scop, autoritățile de management trebuie întotdeauna 
să se asigure că beneficiarii și consultanții au suficientă experiență să dezvolte modele ce sunt 
adecvate scopului. 
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2 Aplicarea Modelelor de Transport la planificarea și evaluarea 
proiectelor 

2.1 Funcțiunile și utilizarea unui model de transport 

2.1.1 Un Model de Transport furnizează rezultate cantitative ale impacturilor probabile ale soluțiilor 
alternative (ipotezelor) definite în cadrul etapei de planificare/proiectare. Acest element oferă 
datele analitice de intrare pentru procesul de planificare și de luare a deciziilor. În acest scop, 
modelul de transport poate fi utilizat în modalități diferite, printre care: 

o Înțelegerea funcțiilor infrastructurii existente, sub formă de grupuri de pasageri, tipuri de 
marfă, categorii de călătorii și origini și destinații; 

o Identificarea blocajelor din cadrul rețelelor de transport și înțelegerea nevoii de capacitate 
suplimentară, precum și localizarea acestora; 

o Furnizarea de date privind cererea pentru analiza opțiunilor, proiectarea și dimensionarea 
infrastructurii noi și a serviciilor operaționale (cum ar fi grafice de mers pentru transportul 
public) astfel încât acestea corespund prognozei reale de trafic și necesităților funcționale;  

o Înțelegerea impactului unui proiect nou de transport asupra fluxurilor de trafic de-a lungul 
rețelelor de transport modelate, ceea ce ilustrează modul în care cererea reacționează la 
apariția infrastructurii, serviciilor sau politicilor de transport noi precum și la condițiile apărute 
în viitor;  

o Înțelegerea modului în care condițiile de transport se vor schimba în viitor, urmare a 
modificărilor la nivelul populației, populației active, activității economice, gradului de 
motorizare și caracteristicilor de dezvoltare; și 

o Înțelegerea impacturilor modificărilor la nivelul configurației rutelor, frecvenței de călătorie, 
vitezei sau accesibilității transportului public asupra pasagerilor și veniturilor obținute. 

2.1.2 Scopul principal al unui model de transport este de a furniza informații de ordin cantitativ ce vor fi 
utilizate în cadrul etapei de proiectare, la elaborarea analizei cost-beneficiu economice și 
financiare precum și la evaluarea de mediu. 

 

2.2 Procesul de elaborare a modelelor de transport 

2.2.1 Modelele de transport includ volume semnificative de informații care descriu numărul mare de 
deplasări care au loc într-un interval de timp specific (cum ar fi o oră sau o zi) de-a lungul 
rețelelor de transport. De exemplu, Modelul Național de Transport al României include 
reprezentarea a peste trei milioane de călătorii zilnice efectuate prin intermediul tuturor modurilor 
de transport existente. 

2.2.2 De asemenea, modelele includ informații referitoare la rețeaua de transport (rutieră, feroviară, 
aeriană și de căi navigabile) și la dinamica acesteia (cum ar fi grafice de mers, conexiuni între 
moduri, etc.). Datele sunt utilizate sub forma atributelor corespunzătoare fiecărei secțiuni ale 
rețelei, incluzând viteza, calitatea și modurile de deplasare alocate fiecărei secțiuni. Informațiile 
corespunzătoare serviciilor de transport public pot fi, de asemenea, incluse în model în situația 
în care proiectul sau politica de transport evaluat include și transport public. 
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2.2.3 Ulterior, modelul de transport implică desfășurarea procesului de predicție a alegerii de efectuare 
de călătorii pentru fiecare utilizator individual al rețelei și încărcarea deplasărilor rezultate în 
rețeaua modelată, pe baza selecției rutei cele mai probabile pentru fiecare deplasare. În etapa 
următoare, modelul de transport descrie rețeaua de transport încărcată, după finalizarea acestei 
etape. 

2.2.4 Un model de transport poate, de asemenea, să definească starea rețelei de transport la nivelul 
anilor de perspectivă pe baza creșterii cererii de călătorie, modificărilor certe la nivelul rețelelor și 
variațiilor datelor socio-economice. Perioada de perspectivă este, de obicei, delimitată de anul 
de inaugurare a proiectului și de un an de perspectivă îndelungată, utilizat în cadrul evaluării 
necesităților legate de capacitate sau identic cu durata de timp pentru evaluarea economică. 

2.2.5 Pentru a atinge aceste obiective, modelul de transport necesită date de intrare obținute din 
statistici standard sau anchete specializate, cu scopul de a ilustra un model al deplasărilor, un 
model al rețelei și de a permite o înțelegere a fluxurilor actuale de trafic și a structurii cererii ce 
urmează a fi utilizate în cadrul calibrării modelului. 

 

2.3 Rezultatele modelelor de transport 

2.3.1 În cazul modelelor simple, rezultatele pot consta doar în fluxuri de trafic și întârzieri la nivelul 
intersecțiilor unei rețele de drumuri. Pentru modelele mai complexe, rezultatele pot include 
rezumatul fluxurilor de trafic pentru rețeaua rutieră, cererea de transport public la nivel de rută și 
locație, deplasările de mărfuri, întârzieri în intersecții, distribuția modală, emisii și statistici globale 
care descriu eficiența rețelei la nivel de ansamblu. Sunt disponibile pachete software sofisticate 
care includ proceduri automate de generare a acestor rezultate, parte a interfeței cu utilizatorul. 
Totuși, orice platformă de construcție a modelului necesită date de intrare adecvate pentru a se 
constitui într-un instrument solid de analiză. 

2.3.2 Modelul de transport automatizează procedurile de populare a rețelei de transport cu cererea de 
transport și, prin urmare, generează rezultate pentru utilizator. Această automatizare permite 
testarea unor varietăți de proiecte de transport și alternative de proiect pe fundamente solide și 
într-o succesiune rapidă. 

 

2.4 Principiul Proporționalității 

2.4.1 Expertul în modelare trebuie să aibă întotdeauna în vedere faptul că studiile sunt efectuate 
pentru a ajuta în cadrul etapei de proiectare, vor fundamenta deciziile de investiție și, de 
asemenea, pentru utilizarea în cadrul evaluărilor de mediu ale unui proiect, iar orice activitate în 
afara acestor obiective nu este productivă. Specialistul are, de asemenea, o responsabilitate 
către planificator sau factorii de decizie de a furniza informații adecvate cu privire la nivelul de 
incertitudine al datelor. Aceștia trebuie întotdeauna să se asigure că orice diferență între 
alternativele considerate este reală și nu un rezultat al tehnicilor utilizate în cadrul procedurilor 
de evaluare și a modelului de transport. 

2.4.2 Mai mult, este importantă fundamentarea utilizării modelelor și datelor existente, iar utilizarea 
oricăror modele sau date noi trebuie să fie adecvată scopului. Selecția abordării modelului 
trebuie să se desfășoare cu atenție, înainte de alocarea resurselor necesare și trebuie corelată 
cu natura alternativelor ce vor fi proiectate și evaluate, cu impacturile cheie așteptate și, astfel, 
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cu nivelul cerut de detaliere al analizei. Pe scurt, modelul trebuie să fie adecvat scopului, din 
punctul de vedere al complexității datelor de intrare, fiind de evitat situațiile în care modelul este 
fie prea simplu fie prea complex. 

2.4.3 Un exemplu sugestiv este proiectarea și evaluarea unui proiect de modernizare a unui coridor 
feroviar major, pentru care sunt considerate îmbunătățiri semnificative ale vitezelor de circulație, 
pentru care există o competiție semnificativă din partea altor moduri, cum ar fi transportul cu 
autobuzul sau cu autoturismele și pentru care sunt așteptate schimbări modale. Acest proiect 
necesită un model care să includă un coridor multi-modal și modelarea unei rețele extinse, cu un 
model de alegere modală bine calibrat. 



 

Roluri și responsabilități în 
procesul de modelare 
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3 Roluri și responsabilități în procesul de modelare 
3.1 Introducere 

3.1.1 Dezvoltarea și implementarea modelelor de transport, care stau în mod normal la baza evaluării 
proiectelor, necesită acțiuni din partea a până la trei părți interesate, respectiv: 

o Autoritatea Contractantă; 

o Consultantul; și 

o Verificatorul tehnic. 

3.1.2 Pentru un exercițiu de modelare la scară mare, ce necesită proceduri complexe de analiză, 
implicarea unui verificator tehnic este opțională, , este puțin probabil ca autoritatea contractantă 
să dispună de un astfel de specialist care să poată realiza o verificare de detaliu a modelului și a 
documentațiilor aferente. În astfel de circumstanțe se recomandă ca autoritatea contractantă să 
contracteze un expert în modelare cu experiență, care s-o reprezinte în calitate de Verificator 
Tehnic atât pentru modelele ce vor fi livrate cât și pentru rapoartele elaborate de către 
consultanți. 

 

3.2 Autoritatea Contractantă 

3.2.1 Autoritatea Contractantă este cea care determină lansarea procesului de stabilire a specificațiilor 
și cerințelor pentru elaborarea modelului de transport utilizat în cadrul evaluării proiectelor, în 
conformitate cu un set de condiții și specificații definite ca Termeni de Referință ai proiectului. 
Conceptele enunțate în această secțiune ia în considerare ipoteza conform căreia a fost luată 
deja o decizie, înainte de elaborarea Termenilor de Referință, cu privire la necesitatea unui 
model de transport având specificații particulare. 

3.2.2 Rolul și responsabilitățile autorității contractante sunt următoarele: 

o Desemnarea unui verificator tehnic și stabilirea clară a competențele acestuia (având 
competențe similare cu cele ale experților în modelare din cadrul echipei de proiect) în cazul 
în care scala și complexitatea modelului de transport propus implică acest lucru; 

o Stabilirea necesității și tipului de model de transport, în colaborare cu Verificatorul Tehnic, 
așa cum este figurat în arborele decizional din Figura 2 (Capitolul 4.3); 

o Elaborarea Caietului de Sarcini al modelului, inclusiv indicarea surselor de date existente 
care pot fi puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă. Termenii de Referință trebuie, 
de asemenea, să ia în considerare cerințele instituțiilor de finanțare, în special JASPERS și 
Comisia Europeană, BEI, BERD sau un promotor PPP; 

o Verificarea și aprobarea abordării modelului propuse de către consultant și a programului 
corespunzător; 

o Asigurarea accesului la toate datele din domeniul public, sau pentru care Autoritatea 
Contractantă a obținut permisiunea de transmitere a acestora în scopul realizării studiului 
respectiv; 

o În cazul MT acesta asigură accesul la MNTR și sursele aferente de date, așa cum sunt 
incluse în baza de date a proiectului; 
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o Se asigură că, Consultantul produce documentația necesară a modelului la momentul 
oportun în dezvoltarea modelului; 

o Verifică, împreună cu Evaluatorul Tehnic, documentele realizate și acolo unde se consideră 
necesar efectuează comentariile aferente, iar în situația în care procedurile de modelare sunt 
deficitare solicită consultantului îmbunătățirea acestora; și 

o Confirmă utilizarea modelului după primirea și aprobarea principalelor trei rapoarte privind 
modelarea. Acestea sunt Raportul asupra anchetelor de trafic, Raportul privind validarea 
modelului și Raportul de prognoză. 

 

3.3 Consultantul 

3.3.1 Rolul Consultantului este să întreprindă activitățile specificate în caietul de sarcini, în 
conformitate cu cele mai bune practici definite în prezentul ghidul de modelare. Principalele 
sarcini ale consultantului sunt următoarele: 

o Pregătirea unor specificații detaliate de modelare pentru verificarea și aprobarea de către 
autoritatea contractantă; 

o Să propună cea mai adecvată platformă software de modelare și să asigure licența necesară 
pentru utilizarea în cadrul proiectului; 

o Să verifice sursele de date existente, în funcție de specificațiile modelului, iar apoi să 
recomande efectuarea unei serii noi de anchete de trafic și călătorie, necesare pentru 
suplimentarea anchetelor existente, astfel încât să existe o bază de date corespunzătoare, 
pentru dezvoltarea modelului; 

o Să organizeze, culeagă, verifice și analizeze noile date de anchetă și să elaboreze un raport 
consistent asupra anchetelor realizate, care să cuprindă toate datele noi obținute și 
colaționate. Acest raport trebuie să definească modul în care vor fi aplicate datele în procesul 
de dezvoltare a modelului; 

o Să construiască din diverse surse de date un tablou complet al situației privind cererile de 
călătorie pe toate modurile de transport, sub forma unor matrice de cereri de călătorie care 
să fie utilizate în modelul din anul de bază; 

o Să calibreze fiecare model privind cererile de transport, utilizând cererile de călătorie din anul 
de bază și să realizeze un raport de validare a modelului prin care să detalieze 
construirea/calibrarea/validarea rețelei reprezentate, cererile din anul de bază și modelele 
privind cererile de călătorie; 

o Să pregătească o bază de date cu datele demografice și socio-economice pentru anii de 
perspectivă și să identifice cererile de transport pentru anii și rețelele de perspectivă, 
elaborând un raport de prognoză care să includă condițiile pentru cel puțin următorii doi ani 
din Scenariul de Referință Do-Minimum; 

o Să pregătească un Manual de Utilizare pentru operarea modelului; 

o Să pregătească și să livreze o bază de date structurată, incluzând toate datele colectate și 
incluse în model; și 
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o Să desfășoare pentru Autoritatea Contractantă o sesiune de predare și instruire în utilizarea 
modelului. 

 

3.4 Verificatorul Tehnic 

3.4.1 Evaluarea tehnică este o componentă importantă din cadrul procesului de elaborare a modelului 
și trebuie realizată printr-o colaborare strânsă între Autoritatea Contractantă și Consultant. 
Procesul de evaluare tehnică trebuie să fie privit într-o lumină pozitivă întrucât contribuie la 
realizarea corespunzătoare a modelului de transport și, dacă este realizat într-un mod adecvat, 
poate duce la îmbunătățirea procesului, expertiza adusă de verificatorul tehnic fiind un beneficiu 
suplimentar. 

3.4.2 Deseori, o verificare tehnică poate avea o contribuție în cadrul procesului de elaborare a 
modelului deoarece este mai facil pentru verificator să treacă de la activitățile zilnice legate de 
elaborarea modelului și să pună întrebări cu privire la opțiunea de luare în considerare a 
anumitor aspecte. 

3.4.3 Rolul verificatorului tehnic constă în revizuirea rapoartelor și livrabilelor modelului elaborate de 
către consultant, în fiecare etapă din cadrul procesului de dezvoltare a modelului și să ofere 
consultanță Autorității Contractante cu privire la: 

o Dacă rapoartele Consultantului îndeplinesc specificațiile stabilite pentru model; 

o Dacă modelul este adecvat scopurilor; 

o Dacă modelul urmărește bunele practici definite în acest Ghid de elaborare; și 

o Dacă procedurile de modelare îndeplinesc cerințele organismelor de finanțare, cum ar fi 
JASPERS și Comisia Europeană, BEI, BERD sau un promotor PPP. 

 

 



 

Managementul procesului de 
modelare 
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4 Managementul procesului de modelare 
4.1 Introducere 

4.1.1 Ca și angajat al unei Autorități Contractante sau a Consultantului, managerul de proiect care 
gestionează procesul de elaborare a modelului de transport trebuie să înțeleagă succesiunea de 
etape necesare dezvoltării modelului de transport pentru realizarea cu succes a rezultatelor. 
Acest capitol acoperă principalele probleme după cum urmează: 

o Definirea abordării necesare pentru elaborarea modelului; 

o Stabilirea domeniului de aplicarea a modelului de transport; 

o Pregătirea Termenilor de Referință și ce se așteaptă din partea Consultantului; 

o Gestionarea procesului de elaborare a modelului; și 

o Rapoarte privind elaborarea modelului și procesele de verificare. 

 

4.2 Definirea abordării în cadrul modelării și fundamentarea preliminară 

4.2.1 Specificațiile modelului de transport depind de scopul definit al studiului, studiu pentru care va fi 
elaborat modelul. Întrebările cheie pentru Managerul de Proiect sunt: 

o care este natura problemelor tratate în cadrul Studiului, care sunt soluțiile preferabile și 
impacturile așteptate asupra transportului (directe și indirecte) ale acestor soluții?. În 
particular, este scopul studiului de a justifica un proiect particular, cum ar fi un drum nou sau 
dacă este cazul unui studiu al unei arii mai extinse, studiu ce va genera un număr mare de 
proiecte (cum ar fi un Master Plan sau un Plan de Mobilitate Urbană); 

o este inclusă ca și rezultat al studiului o “strategie”, pe lângă un “plan” sau se poate trece 
direct la dezvoltarea planului? 

o este important să se evalueze în detaliu impacturile asupra scalei și localizării activității 
economice? 

o care este anvergura zonei modelate, ținând cont de faptul că zona modelată trebuie să 
acopere și aria de influență a soluțiilor fezabile și, ca și rezultat, aceasta poate fi mai mare 
decât zona studiată? 

o vor fi rezultatele modelului necesare ca și date de intrare pentru alte studii, cum ar fi ACB, 
Evaluarea Adecvată de Mediu sau o analiză a veniturilor prognozate pentru un potențial 
proiect PPP; și 

o care este numărul estimat al opțiunilor ce trebuie testate? 

4.2.2 Aceste aspecte trebuie abordate în cadrul Termenilor de Referință de către echipa Managerului 
de Proiect sau de către consilierii acestuia. 

4.2.3 De vreme ce majoritatea studiilor strategice tind să conducă la obținerea unor soluții alternative 
corespunzătoare unui coridor sau regiuni, este de așteptat ca elaborarea de modele de afectare 
detaliate spațial să fie o necesitate. Elaborarea unor modele de afectare pentru zone extinse 
este costisitoare, având în vedere necesitatea unor date origine-destinație detaliate, în cazul în 
care acestea nu sunt deja disponibile. 
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4.2.4 Cealaltă întrebare cheie care urmează este: ce tip de model al cererii trebuie utilizat în cadrul 
unor modele de afectare detaliate spațial? Există două alternative principale: 

o un model al cererii care ia în considerare un număr mare de zone relativ mici; sau 

o un model de transport agregat spațial, care conține atât elemente ale cererii cât și ale ofertei, 
care ia în considerare un număr relativ redus de zone mari și care este utilizat la evaluarea 
variațiilor cererii în cadrul modelelor de afectare detaliate spațial. 

Modele detaliate spaţial 

4.2.5 Dacă zona de interes este redusă sau dacă o zonă de studiu mai mare poate fi împărţită într-o 
serie de zone mai mici, relativ independente una față de cealaltă, atunci alegerea metodei de 
modelare este mai uşoară decât în cazul unei zone mari. Cu o zonă de interes mică, abordarea 
spaţială detaliată este în mod probabil cea mai potrivită. Fiind dată mărimea lor mică, timpii de 
rulare nu ar trebui să producă constrângeri practice la nivelul numărului de opţiuni care pot fi 
testate. 

4.2.6 Totuşi, dacă zona de interes este mare, problema timpilor de rulare a modelului devine 
importantă. Este destul de fezabil să se creeze un model de transport în patru etape chiar şi 
pentru zonele mari de interes, cum ar fi cazul particular al Modelului Naţional de Transport. 
Totuşi, modelele de o asemenea dimensiune mai ia necesită o perioadă considerabilă de timp 
pentru dezvoltare şi rulare, în special în cazul în care convergenţa dintre cerere şi ofertă este o 
țintă de atins şi mai ales în cazul testării politicilor destinate să schimbe semnificativ echilibrul 
între modurile cererii private şi publice. 

Modele agregate spaţial 

4.2.7 Un model strategic de transport agregat spaţial poate fi folosit pentru a prognoza schimbări în 
modelele cererii pe mod de transport. Aceste schimbări în modelele de cerere ar fi apoi 
introduse în modelele de afectare detaliate spaţial. 

4.2.8 Abordarea agregării spaţiale va fi mai adecvată în cazul studiilor în care este cerut să se 
dezvolte mai întâi o ”strategie” astfel încât să asigure cadrul în care dezvoltarea ”planului și a 
proiectelor” să continue. Modelele de transport strategice sunt mai rapide de rulat şi pot fi aşadar 
folosite la testarea unui număr de opţiuni de politici în perioade de timp relativ scurte. Pentru cele 
mai multe aplicații, acest tip de modele strategice agregate nu vor fi necesare. 

Caracteristicile Modelului 

4.2.9 În momentul în care s-a ajuns la o concluzie despre tipul de modelare, atunci trebuie dezvoltată 
o descriere detaliată a cerinţelor sistemului de modelare, ţinând seama de: 

o disponibilitatea datelor şi a modelelor existente; 

o cerinţele pentru colectări noi de date, costurile şi timpul implicate; 

o timpul presupus a fi necesar pentru a crea şi valida modelul (modelele): 

o orice constrângere asupra duratei studiului şi a bugetului; şi 

o opiniile Comitetului de Coordonare/Clientului. 

4.2.10 E posibil să fie nevoie de câteva iteraţii pentru clarificarea acestor aspecte. Spre exemplu, din 
cauza constrângerilor legate de buget sau de durata de timp se folosesc datele şi modelele 
existente în măsură mai mare decât în cazul în care aceste constrângeri nu ar fi existat. Este de 
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aşteptat să fie operate anumite ajustări asupra abordării iniţiale pentru a putea profita de datele 
şi modelele existente. În orice caz este de o importanţă crucială ca, în efectuarea acesteia, să nu 
se piardă din vedere cerinţele studiului şi să nu rezulte o abordare inadecvată a modelării. De 
exemplu, nu ar fi logic să se încerce dezvoltarea unui plan de transport folosind doar un model 
de transport agregat spaţial. 

4.2.11 De importanţă particulară este necesitatea de a face uz corect de avantajele modelului naţional 
de transport şi de bazele de date create de MT ca parte a dezvoltării Modelului National de 
Transport al României. 

4.2.12 Detaliile tehnice de acest fel depind în mare parte de deciziile expertului în modelare. În orice 
caz, este important ca funcţionalitatea sistemului de modelare propus să satisfacă cerințele 
Comitetului de Coordonare şi ale celor care vor utiliza rezultatele modelului. 

 

4.3 Caietul de Sarcini 

4.3.1 Elaborarea Termenilor de Referință este o etapă importantă deoarece stabilește contextul în 
care consultantul/contractorul va dezvolta modelul de transport pe baza modului în care acesta 
va interpreta cerințele Autorității Contractante potrivit descrierii din Termenii de Referință. Este 
extrem de recomandat ca Autoritatea Contractantă să solicite capabilitățile adecvate în etapa de 
redactarea a termenilor de referință pentru un proiect de modelare. Experții relevanți trebuie să 
aibă cunoștințe despre subiect dar trebuie, de asemenea, să aibă experiență semnificativă în 
elaborarea Termenilor de Referință precum și în elaborarea ofertelor tehnice ca răspuns la 
caietul de sarcini. Astfel, se poate asigura faptul că cerințele rezultate îndeplinesc nevoile 
contractului și nu induc sarcini suplimentare nerealiste la nivelul consultantului. 

4.3.2 Termenii de Referință reprezintă oportunitatea autorității contractante de stabili: 

o Tipul de model solicitat, în termenii modurilor care urmează a fi modelate și dinamicii cererii 
ce urmează a fi inclusă în model, așa cum a fost expus anterior; 

o Nivelul de detalii spațiale solicitat și dimensiunea ariei de studiu ce urmează a fi inclusă în 
model; 

o Toate sursele de date de care autoritatea contractantă dispune și pe care le poate pune la 
dispoziția Consultantului; 

o În cazurile în care există date despre care Autoritatea Contractantă are cunoștință, dar la 
care nu are acces, acestea trebuie identificate iar Consultantului trebuie să i se transmită 
sarcina de a obține acele date; 

o Faptul că este responsabilitatea Consultantului să identifice orice date suplimentare necesare 
pentru îndeplinirea cerințelor studiului și că trebuie să obțină acele date în cadrul onorariului 
stabilit, sau să stabilească un buget dedicat care să poată fi folosit pentru diverse anchete; 

o Faptul că este responsabilitatea Consultantului să verifice toate datele procesate sau nou 
colectate în vederea utilizării acestora în procesul de elaborare a modelului și să se asigure 
că acestea sunt adecvate utilizării în model, înainte de orice utilizare a respectivelor date; 
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o Că platforma software trebuie să îndeplinească cerințele stabilite în caietul de sarcini (a se 
vedea secțiunile următoare), iar consultantul trebuie să pună la dispoziție un număr adecvat 
de licențe în vederea utilizării acestora pentru studiu; 

o Programul de livrabile și termenele acestora trebuie stabilite alături de perioadele necesare 
pentru comentarii și finalizare; 

o Dacă urmează să se numească un verificator de tip peer (având competențe similare), atunci 
acest fapt trebuie stabilit în mod clar în Caietul de Sarcini alături de faptul că se estimează să 
aibă loc discuții între consultant/contractor și  verificator la momentele critice/cheie din 
procesul de elaborare a modelului, înainte de a trece la următoarea etapă; 

o Că la sfârșitul studiului Consultantul trebuie să predea toate datele într-o bază de date 
structurată, alături de copii ale modelului și întregii documentații pe CD-uri și că 

o Instruirea în aplicarea modelului este furnizată ca parte a procesului de livrare, care include 
livrarea modelului, instalarea și operarea modelului pe calculatoarele autorității contractante, 
potrivit cerințelor exprimate. 

 

4.4 Evaluarea ofertelor și selecția consultanților 

4.4.1 Etapa de selecție a consultantului trebuie să asigure faptul că nivelurile adecvate de aptitudini și 
experiență vor fi disponibile și implicate. Modelarea în transporturi intră de obicei în sarcina unei 
echipe, în cadrul căreia există experți individuali care au în sarcină elaborarea unor anumite 
componente ale dezvoltării modelului. Echipa este coordonată de către un Team Leader care 
supervizează derularea întregului proces, verifică și aprobă rezultatele și asistă autoritatea 
contractantă la interpretarea rezultatelor. Prin urmare, apare necesitatea ca toți membrii echipei 
de proiect să aibă calificarea necesară, nu numai coordonatorul de echipă. 

4.4.2 Nivelul de calificare și mărimea echipei vor fi diferite pentru fiecare proiect de modelare dar, ca și 
regulă generală, se recomandă ca Coordonatorul de Proiect să aibă cel puțin 10 ani de 
experiență în planificarea transporturilor și studii de modelare și să fi finalizat cu succes cel puțin 
un proiect similar în ultimii cinci ani. Ceilalți membri ai echipei de proiect trebuie să aibă cel puțin 
cinci ani de experiență relevantă în domeniul de specializare. Restul membrilor echipei vor oferi 
suport general experților cheie și nu necesită o experiență generală semnificativă. 

4.4.3 Este recomandat ca autoritățile contractante să solicite nominalizarea întregii echipe de 
modelare, împreună cu descrierea completă a experienței relevante și cu planul de alocare a 
resurselor în scopul finalizării lucrării. Este extrem de recomandat ca selecția echipei de 
modelare să fie făcută pe baza raportului preț/calitate. Evaluarea tehnică a ofertei trebuie făcută 
pe baza: 

o echipei de proiect și a experienței acesteia;  

o propunerile privind integrarea cu datele existente și alte modele de transport;  

o funcționalitatea propusă a modelelor;  

o aplicarea unor metode testate intensiv, cu riscuri tehnice scăzute;  

o propuneri privind promovarea obiectivului de împărtășire a cunoștințelor;  
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o abordări inovatoare în metodologie (în cazul în care acestea aduc proiectului valoare 
adăugată); și 

o propuneri privind interacțiunile cu echipele de proiectare și ACB. 

 

4.5 Procesul de dezvoltare a modelului 

4.5.1 Atunci când Studiul se află în desfășurare, principalele procese ce trebuie urmărite de către  
Managerul de Proiect sunt:  

1. La început, determinarea tipului de model solicitat, în colaborare cu clientul și expertul în 
modelare, folosind procesul decizional subliniat în Figura 2 și descris în Secțiunea 4.2; 

2. Odată definit tipul de model se pot pregăti specificațiile detaliate ale modelului de către un 
expert în modelare, care se vor aproba apoi de către Managerul de Proiect și client. Aceste 
specificații vor include recomandări privind noile programe de colectare de date, acolo unde 
acestea se consideră a fi necesare.  

3. Dezvoltarea și agrearea detaliilor spațiale ale sistemului de zonificare al modelului și ale 
datelor care urmează a fi colectate cu privire la caracteristicile zonale; 

4. Definirea măsurii în care aria de studiu și detaliile rețelelor de transport care urmează a fi 
incluse în model, cum ar fi nivelul ierarhic al drumurilor care va fi inclus în model. 
Dezvoltarea reprezentărilor rețelelor de transport inclusiv sursele de date care vor fi folosite 
și caracteristicile secțiunilor care trebuie colectate pentru a fi utilizate în model, de ex. tipul de 
drum, benzi, panta, limitele de viteză, tipul zonei, etc.; 

5. Procesarea datelor colectate având ca rezultat dezvoltarea matricelor cererii pentru anul de 
bază, pe scop și mod de călătorie. Aceasta este o etapă critică a procesului deoarece 
definește cuantificarea cererii de călătorii în anul de bază, iar aceasta va forma baza de 
plecare pentru generarea cererilor pentru anii prognoză; 

6. Calibrarea și validarea modelului, prin compararea estimărilor de trafic pe moduri și rute din 
cadrul modelului cu observări independente ale cererii de călătorii din numărătorile de trafic 
efectuate pe secțiuni, ale volumelor de încărcare în stațiile de autobuz și de tren și ale 
duratelor de parcurs înregistrare pe anumite rute. Asigurarea faptului că modelul este o 
replică realistă a condițiilor de trafic observate și, în special, în ceea ce privește duratele de 
parcurs și costurile, este esențială pentru model și pentru aplicarea acestuia în evaluarea 
proiectelor. Dat fiind faptul că majoritatea beneficiilor din evaluarea proiectelor apar din 
reducerea duratelor de parcurs, este crucial ca modelul anului de bază să aibă o bună 
reprezentare a duratelor de parcurs; 

7. Primul livrabil din procesul de elaborare a modelului va fi elaborarea unui Raport privind 
Anchetele care va descrie toate sursele de date ce urmează a fi folosite în procesul de 
dezvoltare a modelului și care va demonstra adecvarea acestora pentru utilizare; 

8. Al doilea și, de obicei, cel mai mare și mai important livrabil, este Raportul privind 
Validarea Modelului, care descrie în detaliu construcția, calibrarea, validarea și capacitatea 
sa de răspuns la variațiile timpilor de parcurs și costurilor, pentru asigurarea unui nivel 
rezonabil de senzitivitate la variațiile înregistrate; și 
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9. În final, trebuie elaborat un Raport de Prognoză care să detalieze abordarea prognozării 
cererii viitoare, a surselor de date folosite pentru a determina proiecțiile de creștere și 
cererea rezultată. 

4.5.2 În fiecare etapă rapoartele menționate mai sus trebuie aprobate de către Managerul de Proiect și 
de către Client. În cazurile în care modelul este asociat unui proiect la scară redusă, cum ar fi 
proiectele cu o valoare mai mică de 5 mil EUR, se poate considera acceptabilă combinarea 
ultimelor trei rapoarte într-un singur document. 

4.5.3 În timpul procesului de dezvoltare a modelului sunt necesare o serie de verificări tehnice cu 
implicarea verificatorului tehnic, dacă acesta este numit. Aceste verificări pot consta în analize 
periodice ale stadiului modelului și a rezultatelor acestuia dar și în sesiuni de utilizare a 
modelului, implicând o comunicare strânsă cu echipa de modelare. 

 

4.6 Managementul riscurilor 

4.6.1 Un management eficient al procesului de modelare este esențial pentru a se asigura faptul că 
rezultatul final este un model de transport bine conceput, care oferă rezultatele adecvate. 
Tabelul 1 prezintă câteva din cele mai întâlnite riscuri întâlnite în timpul dezvoltării modelului 
precum și măsurile de atenuare ce pot fi luate. Acestea sunt bazate pe experiență și țin cont de 
recomandările JASPERS privind utilizarea modelelor de transport. 

Tabelul 1 Managementul riscurilor implicate de dezvoltarea modelelor de transport 

Etapă Probleme Soluții 

Achiziție Caietul de Sarcini nu este bine 
fundamentat, ceea ce conduce la 
neînțelegeri privind cerințele proiectului 
și la variații mari ale prețurilor ofertate, 
existând riscul licitării sub prețul real 
 
Cointeresare slabă din partea 
ofertanților datorită caietului de sarcini 
neclar, programului de lucru nerealist 
sau a incertitudinilor privind 
disponibilitatea datelor 

O fundamentare solidă în timpul 
stadiului anterior licitației, pentru a 
putea permite identificarea adecvată 
a cerințelor 

Pregătirea 
proiectului 

Modelul este utilizat doar pentru a 
dispune de date de intrare în evaluările 
economice și nu și pentru proiectarea 
soluției tehnice sau analiza opțiunilor. 
Acest lucru poate duce la obținerea 
unei soluții tehnice neconforme cu 
prognozele cererii 

Modificări în cadrul etapei de 
fundamentare a procesului, incluzând 
o cerință instituțională privind 
planificarea pe baza nevoilor a 
studiului de fezabilitate bazat pe 
analiza opțiunilor, la începutul ciclului 
de proiectare 

Proprietatea 
asupra 
modelului, 
acces și 
documentații 

Consultantul deține dreptul de 
proprietate asupra modelelor, ceea ce 
duce la lipsa de transparență, la lipsa 
unui acces constant și la deficiențe în 
întreținerea coordonată a modelelor 
 
Documentarea nesatisfăcătoare a 

Asigurarea cerinței contractuale că 
fișierele modelului și documentația 
integrală vor fi disponibile clientului și 
terțelor părți pentru utilizare și 
modificări 
 
Asigurarea faptului că modelele sunt 
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Etapă Probleme Soluții 

activității de modelare, conducând la 
dificultăți de a efectua verificări tehnice 
sau la dificultăți pentru utilizatorii 
ulteriori ai modelului 
 
Acces dificil la alte modele (cum ar fi 
modele urbane oficiale). Modele care 
oferă o parte importantă a datelor de 
intrare în model 
 
 
 
 
 
 
Acces restricționat la date deținute de 
terțe părți, incluzând operatorii publici 
de transport 

elaborate folosind pachete software 
disponibile la scară largă 
 
 
 
Autoritatea Contractantă trebuie să 
caute soluții pentru obținerea 
accesului la alte surse de date și 
modele deținute de terțe părți, cum ar 
fi operatorii publici de transport 
feroviar (incluzând condițiile de 
utilizare a datelor, cu scopul protejării 
intereselor comerciale ale 
companiilor) 
 
Autoritatea Contractantă trebuie să 
supravegheze procesul de obținere a 
datelor prin intermediul unor solicitări 
oficiale către agenții și organizații 
guvernamentale 

Management de 
proiect și 
calitate 

Lipsa de experiență/lipsa de personal 
calificat sau de resurse de timp alocate 
fundamentării tehnice a modelului 
 
 
Interval de timp insuficient alocat 
activităților de modelare, în cadrul 
Caietului de Sarcini, ceea ce conduce 
la obținerea unor rezultate 
nesatisfăcătoare/incomplete 
 
 
Criteriile de atribuire a contractelor 
constau exclusiv în prețul cel mai 
scăzut și prevăd criterii de calificare 
reduse ca importanță, ceea ce conduce 
adesea la atribuirea contractelor unor 
ofertanți cu o calificare tehnică și 
experiență inferioare și la rezultate 
inadecvate și de slabă calitate 
 
Neconcordanțe între beneficiar și 
echipa de modelare privind definirea 
cerințelor, după demararea proiectului 
 
Modelul nu este dezvoltat conform 
cerințelor identificate, datorită unui 
proces de verificare tehnică insuficient 
și nesatisfăcător 
 

Un management de proiect 
îmbunătățit în cadrul Autorității 
Contractante și/sau asigurarea 
asistenței tehnice externe pentru 
analiza dificultăților tehnice și legate 
de analiza economică cu scopul 
finalizării modelului 
 
Dezvoltarea unor tehnici 
standardizate de modelare, activități 
de cercetare a parametrilor 
modelului, dezvoltarea de prognoze 
naționale standard sau pe baza 
modelelor urbane 
 
Instruirea managementului asupra 
rolului, importanței și cerințelor 
modelării 

 

Asigurarea respectării procedurilor 
prevăzute în acest ghid și abordarea 
interactivă a verificării modelului, în 
fiecare etapă a dezvoltării acestuia 

 

Asigurarea faptului că persoane cu o 
pregătirea corespunzătoare sunt 
implicate în procesul de verificare 



AECOM Vol 2 Partea B Ghid de Modelare în Transporturi 29 
 

 

Etapă Probleme Soluții 

Modele având date de intrare 
insuficiente, lipsind datele locale de 
anchetă necesare la dezvoltarea și 
calibrarea modelului, ceea ce conduce 
la obținerea unor rezultate nerealiste 
 
Modele prea simpliste pentru proiectul 
avut în vedere (cum ar fi un model 
unimodal sau dezvoltarea sumară a 
rețelei) 
 
Modele care sunt excesiv de complexe, 
cu timpi de rulare foarte mari, ceea ce 
rezultă urmare a unui management 
deficitar al procesului de modelare sau 
din cerințe funcționalitate prea 
ambițioase 
 

Inconsistențe cu alte modele privind 
parametrii și rezultatele de prognoză 

 

Atenție deficitară acordată simplificării 
excesive/politizării procesului de 
prognoză 

 

Coordonare și colaborare deficitare 
între activitățile de modelare și cele de 
evaluare economică 

pentru a identifica situațiile în care 
procedurile nu sunt respectate 
precum și acțiunile care trebuie 
întreprinse 

 

 



 

Rolul Modelului Național de 
Transport 
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5 Rolul Modelului Naţional de Transport 
5.1 Privire generală 

5.1.1 MNTR este un model multi-modal de cerere variabilă care acoperă întregul teritoriu al României 
precum şi o reprezentare a restului Europei, inclusă ca arie modelată externă. 

5.1.2 Caracteristicile importante ale MNTR sunt: 

o Structura modelului şi reacțiile la variațiile cererii incluse; 

o Dimensiunile sale spaţiale;  

o Reprezentarea reţelei de drumuri;  

o Reprezentarea rețelelor de transport public şi serviciile operate, incluzând transportul cu 
autobuzul, trenul, avionul și pe căi navigabile; 

o Abordarea transportului de mărfuri; şi 

o Aplicarea sa în etapele de prognoză. 

5.1.3 Structura MNTR este indicată în detaliu în Anexa G; în termeni simpli acesta include următoarele 
caracteristici ale modelării: 

o Generarea de călătorii / frecvenţa acestora, acoperind cererile interne şi externe; 

o Distribuția de călătorii; 

o Alegerea modului de transport, incluzând transportul cu autoturismul, autobuzul, trenul, 
avionul şi feribotul/bacul;  

o Momentul zilei în baza procesului de factorizare; 

o Model integrat de transport marfă pe tipuri de mărfuri transportate, incluzând generarea, 
distribuția, alegerea modală şi afectarea; 

o Modelul de afectare a traficului rutier, prin considerarea clasificării vehiculelor și inclusiv a 
disponibilității de a plăti taxe de utilizare a infrastructurii; şi  

o Modelul de afectare a transportului public pentru pasageri, inclusiv selectarea tipului de tren 
în baza politicilor diferenţiate de preţ. 

5.1.4 Principalele dimensiuni ale MNTR sunt: 

o O analiză distinctă a călătoriilor efectuate în condițiile în care există sau nu un autoturism 
disponibil;  

o Patru scopuri ale călătoriei: naveta, serviciu, călătorii de vacanţă şi în alte scopuri; 

o 14 categorii de mărfuri în modelul cererii de transport marfă;  

o Modelele de afectare a traficului în orele de vârf în timpul dimineții, pentru intervalul orar 
dintre orele de vârf, pentru orele de vârf de după amiază şi pentru 24 de ore;   

o Includerea tuturor autostrăzilor, drumurilor naţionale şi a principalelor drumuri judeţene în 
modelul de transport. Anexa H arată nivelul detalierii reţelei de drumuri inclusă în MNTR.  

o Include, în cadrul modelului transportului public, toate stațiile feroviare şi trenurile 
interurbane.  
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o Include toate cursele de autobuze inter-urbane care traversează limitele administrative ale 
județele precum și o reprezentare a tuturor curselor din interiorul judeţelor; 

o Reprezentarea completă a rețelei de transport fluvial și a porturilor; 

o Includerea terminalelor intermodal; şi 

o 1,169 zone interne, şi 140 de zone externe. Anexa I conţine detaliile sistemului de zonificare. 

 

5.2 Iniţiative de proiecte de politici de transport şi evaluarea proiectelor strategice 

5.2.1 MNTR oferă o bază de modelare adecvată pentru evaluarea: 

o Impactului naţional şi regional a schimbărilor în materie de populaţie şi distribuția acesteia;  

o Schimbărilor naţionale şi regionale în activitatea economică;  

o Proiectelor de drumuri inter-urbane;  

o Infrastructurii feroviare şi propunerilor de servicii care includ investiţii semnificative, cum ar fi 
construcția unei căi ferate de mare viteză;  

o Dezvoltării de strategii naţionale şi regionale privind transportul cu autobuzul; 

o Strategii alternative de dezvoltare a transportului de mărfuri și dezvoltarea facilităților 
aferente, cum ar fi căi navigabile, porturi și terminale intermodale; și 

o Măsurilor de politici naţionale, precum: 

• Implementarea tarifelor de drum şi impactul asupra parcului de autoturisme;  

• Preţuri diferenţiate pentru utilizarea trenurilor şi a drumurilor;  

• Internalizarea costurilor externe de transport; şi  

• Politici privind schimbările climatice. 

5.2.2 Detaliile spaţiale incluse în MNTR face posibilă desfășurarea oricărei activități din cele de mai 
sus. Se recomandă ca MNTR să fie folosit pentru toate testările de strategii la nivel naţional şi 
regional, pentru toate drumurile şi creşterea majoră a reţelei naţionale de drumuri care implică 
călătoriile interurbane, pentru toate evaluările/estimările ce ţin de căile ferate, şi ca bază de la 
care să se dezvolte mai multe modele localizate pentru evaluarea drumurilor de ocolire din 
oraşe/orăşele. 

5.2.3 De asemenea, MNTR trebuie să fie utilizat în evaluările investițiilor feroviare majore precum și 
pentru testarea proiectelor de construcție a facilităților intermodale, având efecte pentru o zona 
mare de influență. 

5.2.4 MNTR este integrat cu un instrument tabelar de simulare a analizei cost-beneficiu, aplicație ce 
va integra recomandările pentru România privind efectuarea analizelor economice. Aşadar, 
utilizarea MNTR la evaluarea unui număr mare de proiecte prezintă o serie de avantaje practice, 
în condițiile în care sunt respectate cerințele indicate de ghidul național de realizare a modelelor 
de transport și de elaborare a analizelor cost-beneficiu. 
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5.3 Sursa informaţiilor pentru dezvoltarea modelelor la nivel de coridor și a modelelor locale 

5.3.1 Este posibil ca MNTR să nu cuprindă o detaliere suficientă a unei anumite zone locale, cum ar fi 
o variantă de ocolire pentru un oraș de dimensiuni mici sau pentru un proiect localizat în zona 
periurbană a unei localități; chiar și în acest condiții acesta poate fi utilizat la realizarea unor 
modele locale, compabile cu prevederile acestui ghid. 

5.3.2 Există câteva modalități în care MNTR poate fi utilizat la dezvoltarea unui model local: 

o Detaliul spaţial în aria de influenţă a drumurilor locale poate creşte în cadrul MNTR, prin 
dezagregarea zonelor și a cererii și prin creșterea gradului de detaliere a reţelei; ulterior, 
MNTR detaliat poate fi utilizat la evaluarea proiectelor locale;  

o Codificând schema locală în RTM şi realizând un test pentru a stabili aria de influenţă a 
drumurilor, acea arie în cadrul căreia fluxurilor se modifică peste un procent specificat, şi 
formând apoi un set de cordoane de rețele şi matrice pentru utilizarea în cadrul unui model 
local. Acest lucru determină călătoriile interne/externe şi cele externe-externe folosind MNTR 
şi oferă o bază pentru o dezagregare internă, conform cerinţelor; sau 

o Ca sursă de informaţii privind reţeaua şi cererea care poate fi folosită pentru a dezvolta un 
model local de la zero. Baza de date a proiectului MNTR conţine toate informaţiile folosite 
pentru dezvoltarea MNTR iar aceasta va fi disponibilă dezvoltatorului de model pentru a 
permite reanalizarea, conform cerinţelor.  

5.3.3 Se recomandă ca dezvoltatorul de model să facă uz de MNTR într-o măsură cât mai mare, atât 
timp cât acest lucru este practic, deoarece acesta va constitui un model calibrat al cererii, 
îndeplinind cerințele evalării proiectelor în România. 

 

5.4 Sursa prognozelor naţionale la nivelul sistemului de zonificare din cadrul MNT 

5.4.1 MNTR constituie, de asemenea, o sursă de referinţă pentru prognozele naționale ale creşterii 
cererii de transport la nivel de zone elementare, pentru fiecare dintre anii primari pentru care s-a 
elaborat prognoza: 2015, 2020 şi 2030. Aceste prognoze de creştere sunt disponibile în funcţie 
de scopul călătoriei, modul călătoriei, momentul zilei şi tipul de vehicul. În absenţa unor 
prognoze derivate la nivel local, prognozele de creştere la nivel de zone MNTR pot fi utilizate ca 
bază pentru elaborarea prognozelor la nivel de total sosiri pe zone, în cadrul modelelor locale. 

5.4.2 Mai mult decât atât, baza de date a proiectului MNTR conţine matricele cererii pentru anul de 
bază şi anii de prognoză corespondente scenariului de referință, în funcţie de scopul călătoriei, 
modul de transport, timpul zilei şi pe tipuri de vehicule. Aceste matrice pot fi ulterior utilizate la 
generarea de factori de creştere pentru deplasările sectoriale sau în mod direct astfel încât 
creşterea să fie aplicată deplasărilor individuale. Deoarece scenariul de prognoză MNTR ia în 
considerare mărimea populației precum și rețelele de transport și datele socio-economice de 
referinţă, acestea vor oferi o bază solidă pentru elaborarea prognozelor pentru scenariul de 
referință. 
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SECȚIUNEA 2 
 
 

PENTRU EXPERTUL ÎN MODELARE 
 
 

 

 



 

Principii de elaborare a modelelor 
de transport 
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6 Principii de elaborare a Modelelor de Transport 
6.1 Structura Modelelor de Transport 

6.1.1 Modelele de transport includ în mod obișnuit o serie de module individuale formate din una sau 
mai multe secvențe, după cum este ilustrat în Figura 1. Cele mai comune patru elemente ale 
unui model de transport sunt: 

o Generarea călătoriilor – definirea cererii de transport ca număr de călătorii generate într-o 
perioadă de timp definită; 

o Distribuția călătoriilor – alocarea destinațiilor pentru călătoriile generate, destinații 
reprezentate de locuri de muncă, școli, magazine, facilități de agrement, etc.; 

o Alegerea modală – modalitatea de efectuare a călătoriilor, pe baza caracteristicilor personale 
ale călătorilor și a naturii competitive a modurilor de transport alternative; și 

o Afectarea călătoriilor – alegerea rutelor disponibile la nivelul rețelelor de transport variate, 
luându-se în considerare capacitatea secțiunilor de rețea și disponibilitatea serviciilor de 
transport cu autobuzul și trenul. 

6.1.2 Aceste patru elemente nu sunt independente unele față de altele, iar majoritatea modelelor de 
transport includ un element de feedback și interdependență între diversele module. Amploarea 
acestei interacțiuni este dată de scala modelului și este fundamentată de principii generale 
legate de costul generalizat, curba cererii și curba ofertei. Celelalte secțiuni din cadrul acestui 
capitol descriu conceptele care fundamentează procesul de dezvoltare a modelului. 
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6.2 Transport local, regional şi naţional 

6.2.1 Modelele de transport sunt dezvoltate pentru o gamă largă de proiecte la dimensiuni spaţiale 
diferite. Informaţiile următoare indică tipul şi gama de aplicare a modelelor de transport: 

o Modele locale 

• Evaluarea operațională a nodurilor simple de cale ferată; 

• Modele de noduri de cale ferată conectate pentru evaluarea interacțiunilor între semnalele 
de trafic; 

• Modele pentru centrele localităţilor mici care abordează strategii de gestionare a traficului 
la nivel zonal;  

• Proiecte de îmbunătăţire a drumurilor interurbane; 

• Proiecte de îmbunătăţire a reţelei feroviare locale; 

• Strategii privind serviciile de transport cu autobuze pentru localităţi/oraşe mici; şi 

• Studii de variante ocolitoare pentru oraşe mici şi localități rurale. 

o Modele regionale 

• Strategii privind transportul multi-modal şi dezvoltarea la nivel regional; 

• Investiţii în drumuri la nivel regional şi de îmbunătăţire a traseului; şi 

• Necesarul de investiţii în transportul public regional pentru transportul feroviar şi 
intermodal 

o Modele naţionale şi internaţionale 

• Utilizate pentru dezvoltarea și testarea de politici naţionale de transport; 

• Planuri de reţele de drumuri naţionale pentru autostrăzi şi trasee naţionale principale şi 
coridoarele TEN-T; 

• Strategie pentru căi ferate naţionale şi coridoarele TEN-T; 

• Facilităţi pentru transportul intermodal; 

• Strategie pentru aeroporturi; şi 

• Porturi / căi navigabile. 

6.2.2 Deşi cele de mai sus acoperă o gamă foarte mare de dimensiuni şi scopuri, există un număr de 
principii de modelare de bază care se aplică tuturor acestora: 

o Cerinţa de a defini de la început scara de modelare adecvată pentru evaluarea proiectului, 
ceea ce am denumi "adecvată scopului final"; 

o Folosirea la maximum a modelelor şi datelor existente ca bază pentru evaluare, cu 
modificările corespunzătoare, ori de câte ori este posibil; 

o Iniţierea dezvoltării de modele noi doar atunci când se demonstrează că evaluarea nevoilor şi 
capacitatea modelelor şi datelor existente de a satisface nevoile respective este deficitară; 
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o Colectarea de date relevante pentru calibrarea şi validarea modelului elaborat şi asigurarea 
faptului că această colectare de date îşi axează majoritatea costurilor pe elementele critice 
ale modelului; 

o Rigoare în elaborarea de reprezentări fizice ale sistemului de transport care trebuie testat; 

o Verificarea în permanenţă a reacţiilor apărute la utilizarea modelului pentru evaluarea 
proiectelor şi dacă acestea se încadrează în gamele preconizate, sau - dacă acestea nu se 
încadrează – trebuie asigurată cerința ca deviaţia de la gamele preconizate să poată fi 
justificată pe baza datelor locale; 

o Ori de câte ori este practic şi eficient din punct de vedere al costurilor, elaborarea de modele 
de comportament pe baza datelor colectate pe plan local, astfel încât modelarea cererii de 
transport să fie bine întemeiată pe tiparul comportamental de călătorie în domeniul în care 
sunt aplicate; 

o Însuşiţi-vă indicaţiile oferite în acest document şi alte referinţe tehnice care se referă, pentru 
a vă asigura că cele mai bune practici se respectă în mod permanent; 

o Nu complicaţi excesiv modelarea deoarece acest lucru nu face altceva decât să genereze 
durate de timp şi costuri excesive necesare pentru elaborarea modelului şi să îngreuneze 
utilizarea şi interpretarea rezultatelor modelului respectiv; 

o La început, specificaţi în mod clar ce tip de rezultate trebuie obţinute din model astfel încât 
acestea să poată fi luate în considerare în procesul de elaborare a funcţionalităţii modelului şi 
în cadrul procedurilor de procesare a datelor create, şi  

o Documentarea adecvată a tuturor proceselor care au loc în procesul de elaborare a 
modelului în conformitate cu indicaţiile de raportare oferite în acest ghid. 

6.2.3 Modelele de transport pot fi construite pe o structură uni-modală sau multi-modală şi alegerea 
între ele este dictată de amploarea şi scopurile schemelor/strategiilor ce sunt modelate. 

6.2.4 O altă decizie vitală cu privire la modelele de transport este dacă acestea să utilizeze abordarea 
fixă sau variabilă a cererii. Timp de mulţi ani modelele de transport au adoptat în mod obişnuit o 
abordare fixă a cererii, indiferent dacă a fost pentru un singur mod sau pentru toate modurile, 
prin care ‘deplasările’ totale din sistem rămâneau fixe. 

6.2.5 Practica actuală de modelare s-a îndepărtat, în principiu, de abordarea fixă a călătoriilor 
deoarece s-a recunoscut că pe măsură ce oportunitatea de călătorie (aşa cum se reflectă prin 
costul generalizat al călătoriei) variază atunci tendinţa de a călători creşte/scade atât în ceea ce 
priveşte numărul de călătorii efectuate cât şi distanţa parcursă. 

6.2.6 Secţiunile următoare prezintă unele dintre problemele asociate deciziilor privind modelele de 
cerere uni-modală/multi-modală şi de călătorii fixe/cerere variabilă. 
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6.3 Modele uni-modale 

6.3.1 Există multe cazuri în care modelele de transport se referă exclusiv la un singur mod de a 
călători. Numeroase evaluări de proiecte de drumuri sunt întreprinse luând în considerare 
cererea de călătorii şi efectul proiectelor asupra cererii, trasee şi taxele de acces pe autostrăzi. 
Prognoză cererii de transport feroviar interurban de pasageri în Marea Britanie este efectuată 
aproape exclusiv printr-o aplicaţie uni-modală, prin aplicarea valorilor elasticităţii cererii pentru 
atribute individuale ale călătoriei cu trenul.  

6.3.2 Modelarea uni-modală implică un număr de factori atractivi pentru utilizatori, dintre care nu în 
ultimul rând reducerea complexităţii modelului, ceea ce face ca elaborarea şi interpretarea 
modelului să fie mult mai simple. Modelele uni-modale sunt întâlnite în următoarele cazuri: 

o Analizele nodurilor simple de cale ferată; 

o Evaluările nodurilor conectate de cale ferată; 

o Proiecte de drumuri ocolitoare pentru oraşe mici/sate în care modificarea costurilor este 
probabil prea mică pentru a influenţa transferul modal; şi 

o Tronsoane scurte de drumuri interurbane modernizate. 

6.3.3 În cazurile de mai sus, variaţiile costurilor de execuţie ale drumurilor nu ar justifica în mod normal 
cheltuielile implicate în asigurarea condiţiilor de realizare a modelelor multi-modale. Asta nu 
înseamnă că nu ar exista niciun efect asupra transferului modal, toate modificările de cost 
privind un singur mod vor avea un anumit impact asupra cererilor pentru alte moduri de călătorie. 
Chiar şi în aceste condiţii, acest aspect nu este suficient de semnificativ pentru a justifica 
alocarea unor resurse suplimentare pentru a realiza o modelare mai detaliată. 

6.3.4 În cazul evaluării transportului public modelarea uni-modală pentru evaluările solicitărilor 
interurbane a constituit o abordare comună în mai multe ţări, iar Manualul de Prognoză a Cererii 
de Transport Pasageri din Marea Britanie (Passenger Demand Forecasting Handbook - PDFH) 
este, probabil, un exemplu demn de urmat privind aplicarea elasticităţii pe baza prognozei cererii 
într-un mediu uni-modal. 

6.3.5 Cele mai recente versiuni ale PDFH includ elasticităţi încrucişate extinse ale cererii şi a factorilor 
de diversificare care permit evaluarea impactului modificărilor costurilor modului neferoviar 
asupra cererii feroviare. Principiile incluse în PDFH oferă o bază solidă privind estimarea cererii 
de transport feroviar, însă parametrii incluşi sunt specifici Marii Britanii; prin urmare, înainte de 
aplicarea lor în analizele de proiect, este necesară o calibrare a acestora pe baza considerării 
condiţiilor locale din România. Acest lucru ar necesita evidențe statistice asupra variațiilor 
observate ca urmare a modificărilor de tarife sau ale timpilor de călătorie care pot fi comparate 
ulterior cu valorile existente ale parametrilor din PDFH. 

6.3.6 Totuşi, în zonele urbane mari, aproape toate modelările la nivel de reţea ar trebui să aibă o 
natură multi-modală, în special în situaţiile în care sunt estimate schimbări în modul de transport 
sau variaţii mari în costurile de transport, deoarece interacţiunile dintre modurile de transport şi 
necesitatea modelării transferului modal sunt mult mai extinse. 

6.3.7 Celălalt scenariu, în care modelele uni-modale fixe ale cererii nu sunt aplicabile, sau unde cel 
puţin efectul modificărilor de cost asupra cererii globale trebuie să fie modelate, este acela în 
care modificările majore ale costurilor de călătorie apar din cauza unui proiect propus. În astfel 
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de cazuri, vor exista influenţe mai mari asupra schimbării modale şi din nivelurile globale ale 
cererii şi, în astfel de scenarii, este necesar un model multi-modal variabil al cererii. 

6.3.8 Modelele uni-modale nu au încă aplicabilitate în cazurile menţionate mai sus şi sunt forma 
adecvată a modelului în aceste circumstanţe. Poate fi de asemenea, rezonabil, să se limiteze 
evaluarea unui proiect la o evaluare fixă a cererii dacă sunt îndeplinite următoarele criterii: 

o Proiectul este redus ca amploare atât din punct de vedere spaţial cât şi în ceea ce priveşte 
efectele sale asupra costurilor de călătorie. Proiectele cu un cost de capital de mai puţin de 5 
milioane de euro pot fi considerate, în general modeste; sau 

o Nu există nicio congestie în reţea în anul prognozat (10 până la 15 ani de la deschidere), în 
absenţa schemei; şi 

o Proiectul nu va avea niciun efect semnificativ asupra concurenţei între transportul privat şi cel 
public în coridorul (coridoarele) care includ infrastructura nouă. 

6.3.9 În cazul în care sunt efectuate calcule preliminare folosind modelarea cererii variabile pentru a 
se evalua dacă este necesar un model al cererii variabile la scară completă, se recomandă 
îndeplinirea următoarelor criterii suplimentare pentru a justifica în mod temeinic efectuarea unei 
evaluări legate de cererea fixă: 

o Defavorizarea traficului în cazul Fără proiect nu are impact semnificativ asupra prognozelor 
cazului de referinţă astfel încât beneficiile proiectului privind economiile de timp nu se vor 
reduce cu peste 10% în anul dării în exploatare şi cu 15% în anul prognozat (10 până la 15 
ani mai târziu) , şi 

o Traficul suplimentar generat de proiect este puţin probabil să reducă beneficiile proiectului din 
reducerea timpului de parcurs cu peste 10% în anul de dare în exploatare sau cu 15% în anul 
prognozat (10 până la 15 ani mai târziu). 

6.3.10 Aceste calcule ar putea să vă convingă de faptul că este fezabil să nu se modeleze o cerere 
variabilă şi astfel să se ofere o justificare utilă pentru limitarea evaluării la o abordare fixă a 
matricei călătoriilor. 

 

6.4 Modelarea cererii multi-modale/variabile 

6.4.1 În cazul în care sunt evaluate modelele urbane la nivel de oraş şi modelele interurbane pentru 
proiectele care generează variaţii semnificative la nivelul costurilor, atunci aproape în mod sigur 
este necesară o abordare a modelării bazată pe o cerere variabilă multi-modală. 

6.4.2 Reacţiile cererii modelate într-un mediu multi-modal/variabil sunt: 

o Variaţia numărului de deplasări efectuate (frecvenţa călătoriilor); 

o Variaţia destinaţiei sau originii (distribuţia călătoriilor); 

o Trecerea de la transportul cu autovehiculul la transportul public sau invers (schimbarea 
modului);  

o Variaţia duratei călătoriei (durata); şi 

o Schimbarea rutei de transport. 
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6.4.3 În principiu, aceste schimbări pot fi evaluate folosind modelarea completă a cererii bazată pe 
funcţii logit sau abordările proprii sau încrucişate simple ale elasticităţii. În modelarea completă a 
cererii, se obişnuieşte să se adopte o abordare ierarhică pentru ca răspunsurile diferite să aibă o 
ordine diferită a priorităţii aşa cum indică Figura 1. 

6.4.4 Într-o abordare a elasticităţii sau elasticităţii costurilor proprii, toate aceste reacţii sunt 
considerate ca fiind bazate de obicei pe un set multiplicativ de valori ale elasticităţii. În plus, 
aceasta presupune că cererea de călătorii pentru orice pereche OD este o funcţie de cost numai 
pentru perechea respectivă. Variaţia costurilor poate fi data de mai multe relaţii, dintre care cea 
mai folosită este relaţia de inversă proporţionalitate între costuri şi călătorii. 

6.4.5 Reglementările recente din Marea Britanie au ridicat o serie de probleme în ceea ce priveşte 
utilizarea modelelor de elasticitate pentru modelarea variabilităţii cererii şi ca atare, practica 
curentă se concentrează pe utilizarea unor modele ale cererii pe deplin detaliate. 

6.4.6 Orice modificare a condiţiilor de transport va determina, în principiu, o schimbare a cererii. 
Scopul modelării cererii variabile este să prevadă şi să cuantifice aceste modificări. În cazul în 
care sistemele de transport existente sunt fie subdezvoltate, fie funcţionează cu o capacitate 
excesivă, domeniul de aplicabilitate pentru generarea unei cereri noi prin intermediul 
îmbunătăţirilor aduse sistemului de transport poate fi semnificativ. În România, unde multe 
deplasări rutiere şi feroviare sunt mai lente decât ar fi în cazul investiţiilor noi, este necesar să se 
permită modelarea cererii variabile pentru majoritatea evaluărilor de proiecte rutiere şi feroviare 
interurbane.  

6.4.7 Deşi efortul de modelare trebuie să fie proporţional cu scala proiectului, necesitatea de a lua în 
considerare cererea variabilă nu este pur şi simplu o chestiune de mărime a proiectului. Având 
în vedere că atât mărimea variaţiilor  cât şi cea a beneficiilor cererii tind să evolueze odată cu 
dimensiunea sistemului, schimbările cererii pot avea efecte similare asupra beneficiilor atât 
pentru proiectelor mari cât şi pentru cele mici. Astfel, schimbările cererii pot submina în mod grav 
justificarea eficienţei economice pentru proiectele de orice dimensiune. 

6.4.8 Pot exista efecte mai ample ale proiectului, asupra mediului, accesibilităţii sau siguranţei, de 
exemplu, care vor fi, de asemenea, afectate de evoluţiile cererii: acestea trebuie să fie analizate 
separat de eficienţa economică a sistemului. Orice reducere a oricărui tip de beneficiu poate 
submina justificarea sistemului, deoarece acest lucru depinde de echilibrul dintre beneficiile şi 
costurile proiectului. 

6.4.9 Orice reacţie a cererii de transport de marfă nu este, în general, luată în considerare în contextul 
cererii variabile, deoarece de multe ori este suficient să se presupună că traficul de marfă total 
este fix, la un moment dat în timp, şi are o dependenţă mai mare legată de efecte economice 
mai largi, mai degrabă decât schimbări ale duratelor călătoriilor locale, dar este susceptibilă la 
efecte de modificare a traseurilor. 

6.4.10 Este de aşteptat ca pentru toate proiectele care fac obiectul prezentului ghid să fie dezvoltat un 
model de afectare ca şi cerinţă minimă. Reţineţi că anumite aplicaţii software de afectare permit 
integrarea unui tip simplificat de model de cerere în afectarea traficului pe reţeaua de drumuri - 
aşa-numita "afectare elastică". În cazul în care este dezvoltat un model uni-modal pentru 
drumuri, acesta este recomandat din motive de uşurinţă în utilizare şi de efort de calcul scăzut. 
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6.5 Principii legate de costul generalizat 

6.5.1 Orice modelare a cererii se bazează pe conceptul costului generalizat, sau pe timp, în cazul în 
care părţile componente ale călătoriei pentru fiecare mod sunt convertite în unități de timp. 
Elementele tipice ale călătoriei care ar fi incluse în costurile generalizate din România pe mod 
sunt: 

o Costuri legate de autovehicul 

• Timp 

• Distanţă (utilizată pentru obţinerea costului cu combustibilul) 

• Taxe 

• Taxă de parcare 

• Timp de căutare a unei parcări 

• Timp de acces/ieşire 

• Timp de aşteptare la frontieră 

• Costuri la frontieră 

o Costuri ale transportului cu autobuzul 

• Timp 

• Bilet de autobuz 

• Taxe (dacă sunt plătite de pasager) 

• Timp de aşteptare la frontieră  

• Timp de aşteptare a autobuzului inclusiv perioade de schimbare  

• Timp de acces/ieşire din staţia de autobuz  

• Timp de schimbare a autobuzelor 

o Costuri feroviare 

• Timp în modul feroviar – durata de parcurs în sectorul feroviar 

• Bilet de tren 

• Timp de acces/ieşire de pe calea ferată pentru acces la autovehicul şi acces la TP  

• Distanţă de acces/ieşire la calea ferată 

• Frecvenţa trenurilor 

• Timp de aşteptare a trenurilor 

• Schimbarea trenurilor 

o Costuri privind transportul aerian 

• Timp în modul de transport aerian 

• Bilet de avion 
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• Timp de acces/ieşire la aeroport pentru acces la autovehicul şi acces la TP 

• Distanţă de acces/ieşire la aeroport 

• Frecvenţa zborurilor 

• Îmbarcarea şi debarcarea la aeroport (include toate aspectele check-in, vămuire, 
colectarea bagajelor etc.)  

o Costul călătoriei cu feribotul 

• Timp în modul de transport cu feribotul 

• Bilet de feribot 

• Timp de acces/ieşire în port pentru acces la autovehicul şi acces la TP 

• Distanţă de acces/ieşire în port 

• Frecvenţa feriboturilor 

• Timp de aşteptare a feribotului pentru utilizatorii autovehiculelor, autobuzelor şi trenurilor 

6.5.2 Pentru a crea modelări în sectorul transportului, valoarea componentelor de călătorie este cea 
percepută de către călători, deseori menţionată ca valoare "comportamentală". Astfel, costurile 
de funcţionare a autoturismelor sunt de obicei considerate costuri ale combustibilului, precum şi 
costurile de parcare. Costurile de funcţionare a vehiculelor pentru transport marfă, dimpotrivă, 
este probabil să includă toate costurile resurselor, inclusiv costurile timpului conducătorului auto 
evaluate la un salariu mediu, cu toate că pot fi adoptate variaţii pentru a reflecta, de fapt, 
percepţiile şoferilor privind costurile resurselor acestora. 

6.5.3 O formulă tipică pentru costurile generalizate este: 

GCcar = (CarIVT + a*CarAET + b*CarPST + c*CarBWT) * VOT + CarDIST*VOC + CarPC + CarTOLLS + CarBC 

 unde 

GCcar = costul generalizat pentru autoturism 

CarIVT = autovehicul în timpul aferent autoturismului  

CarAET = timp de acces şi de ieşire a autoturismului  

CarBWT = timp de aşteptare la graniţă a autoturismului 

CarPST = timp de căutare a unei parcări pentru autoturism 

CarDIST = distanţă pentru autoturism 

CarPC = taxe de parcare a  autoturismului 

CarTOLLS = taxe aferente autoturism 

CarBC = taxe vamale aferente autoturism 

VOT = valoarea monetară a timpului pe unitatea de timp (diferită în funcţie de scopul călătoriei) 

VOC = costul mediu de exploatare a vehiculului pe km (sau generat direct din rezultatele modelului) 

a = ponderea timpului de acces/ieşire (valori în intervalul între 1,5 şi 2,0, de obicei) 

b = ponderea timpului de căutare a unei parcări (valorile locale trebuie ajustate) 
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c = ponderea timpului de aşteptare la graniţă (valorile locale trebuie ajustate) 

6.5.4 Ecuaţii similare se aplică pentru fiecare mod de deplasare. 

6.5.5 Conceptul de cost generalizat stă la baza oricărei modelări a cererii, deoarece reprezintă factorul 
de descurajare a călătoriei cu care se confruntă o persoană şi se bazează pe teoria cererii şi 
ofertei conform căreia orice modificări ale acestui ‘cost’ al călătoriei va duce la o schimbare a 
reacţiei cererii. Următoarea secţiune discută principiile de bază ale cererii şi ofertei, în contextul 
transportului şi elaborării modelelor de transport. 

 

6.6 Cerere şi ofertă 

6.6.1 Există trei elemente critice în orice proces de modelare a transportului şi acestea sunt definiţiile 
curbei cererii, curbei ofertei, precum şi a poziţiei de echilibru între cerere şi ofertă.  

6.6.2 Elasticitatea cererii pentru călătorie în momentul modificării costului generalizat este modelată 
prin utilizarea unei "curbe a cererii". Reacţiile călătorului, în general, reprezentate în modelele 
multi-modale, sunt schimbarea modului şi a destinaţiei, schimbarea frecvenţei şi duratei 
călătoriei fiind de asemenea reprezentate în mai multe modele sofisticate. Precizia modelului 
cererii este influenţată de măsura în care cererea este segmentată în grupuri de călători 
identificabile separat şi cu comportamente distincte, cum ar fi după scopul călătoriei. Cu cât 
astfel de segmente sunt tratate separat mai mult, cu atât mai mare este precizia modelării, dar 
cu atât este mai mare, de asemenea, şi complexitatea modelului.  

6.6.3 Pe măsură ce cererea pentru călătorii creşte, creşte şi congestionarea sistemului de transport, în 
special a sistemului rutier, mărind astfel costul generalizat al călătoriei. Efectele ofertei de 
transport de acest tip definesc o ‘curbă a ofertei de transport’. Acestea pot apărea, de 
asemenea, în alte aspecte ale sistemului de transport, prin cererea excesivă de spaţii de parcare 
sau aglomerarea în transportul public. Realismul cu care sunt reprezentate aceste efecte, de 
obicei, este o chestiune de detaliu - cu cât sunt mai multe detalii, cu atât apare un grad mai mare 
de realism. Precizia rezultatelor modelului poate fi la fel de dependentă de realismul curbei 
ofertei de transport implicite pe cât depinde de realismul curbei cererii de călătorii. Precizia 
modelului ofertei este de obicei direct legată de nivelul de detaliere spaţială la care îşi 
desfăşoară activitatea.  

6.6.4 Precizia rezultatelor modelului de ansamblu, în special costurile şi fluxurile care sunt utilizate în 
evaluare, sunt extrem de dependente de precizia cu care este determinat echilibrul dintre 
cererea şi oferta de transport. Este esenţial ca dezvoltatorul modelului să se asigure că a fost 
atins un nivel acceptabil de convergenţă al relaţiei dintre cerere şi ofertă, astfel încât rezultatele 
modelului să fie pur şi simplu o reflectare a impactului schemei, şi nu cel de "zgomot" în procesul 
de modelare.  

Curba cererii 

6.6.5 Modelul cererii anticipează ce decizii privind călătoriile ar dori să ia oamenii, având în vedere 
costul generalizat al tuturor alternativelor. În principiu, aceste decizii pot include alegerea 
timpului de călătorie, a traseului, modului de transport, destinaţiei, frecvenţei / renunţării la 
călătorii şi cele mai multe dintre aceste decizii necesită o definire suplimentară a dimensiunilor 
acestora. De exemplu, alegerea timpului de călătorie necesită ca modelatorul să stabilească 
dacă se doreşte prognoză orei de plecare exacte, să zicem, sau pur şi simplu să stabilească 
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dacă această călătorie are loc în perioada de vârf sau în afara orelor de vârf, iar alegerea 
destinaţiei necesită o definire a nivelului de reprezentare spaţială. 

6.6.6 În mod evident, cu cât avem nevoie de mai multe detalii, cu atât mai complexă devine atât 
specificaţia modelului cererii cât şi procesul de realizare a echilibrului. Din acest motiv, este 
important să adaptăm nivelul de detaliere la cerinţele problemei. În plus, în timp ce 
componentele alegerii mai sus menţionate (adică durata călătoriei, traseul, modul, destinaţia, 
frecvenţa călătoriei / renunţarea la aceasta) sunt tipuri de reacţie, care sunt modelate cel mai 
frecvent, este posibil să nu fie necesară modelarea fiecărei componente în parte. 

6.6.7 Un concept central în economia transportului îl constituie "elasticitatea cererii", care este o 
măsură a senzitivităţii reacţiei la schimbările de cost (şi alte variabile). Aceasta poate primi o 
definiţie exactă din punct de vedere matematic şi poate fi calculată pentru orice model de cerere, 
deşi în cele mai multe cazuri, este dependentă de un anumit punct de pe curba cererii. Pentru 
orice cantitate de călătorii aleasă, ea reprezintă modificarea procentuală a cererii care rezultă 
dintr-o schimbare procentuală a costului, presupunând că toate celelalte costuri rămân la nivelul 
lor actual. Atunci când costul se referă la aceeaşi cantitate a călătoriilor ca şi cererea, este 
denumită elasticitate "proprie", iar când se referă la o cantitate diferită, este denumită 
"elasticitate încrucişată". 

6.6.8 Este posibil să se dezvolte modele simplificate ale cererii făcând presupuneri cu privire la 
elasticitate. În afară de cazul de limitare în care toate valorile elasticităţii sunt zero (cu alte 
cuvinte cererea este constantă şi din acest motiv este neafectată de modificările costului), cea 
mai simplă ipoteză, care va aduce un model de cerere, este faptul că toate valorile elasticităţii 
sunt zero, iar elasticităţile proprii sunt constante (deşi nu neapărat cu aceeaşi valoare). Reţineţi 
că, dat fiind că cererea va creşte atunci când costurile scad, elasticităţile proprii vor fi negative, 
iar pentru majoritatea cazurilor practice, elasticităţile încrucişate vor fi pozitive (sau zero). 

6.6.9 Elasticitatea încrucișată a prețurilor indică variația care poate fi observată la nivelul modurilor 
concurente ca urmare a unei modificări de cost pentru un singur mod, cum ar fi cel feroviar. 
Aceasta se bazează pe principiul conform căruia există produse diferite, în acest caz moduri de 
transport, care pot fi achiziționate în momentul în care prețul unui produs crește/scade. 

6.6.10 Problema în cazul modelelor elasticităţii este că, dacă există un număr mare de categorii care 
trebuie prognozate, atunci este, de obicei, mult mai convenabil să se calculeze curba cererii prin 
intermediul unei funcţii matematice explicite decât să avem un tabel mare al elasticităţilor care 
trebuie aplicate. În consecinţă, modelele cererii bazate pe elasticităţi sunt cele mai potrivite 
pentru a "schiţa planificarea" în cazul în care modelele previzionează un număr mic de cantităţi 
agregate. 

6.6.11 Abordarea cea mai obişnuită a modelului cererii se face prin intermediul unor "modele de 
alegere", care estimează proporţiile unei cereri globale totale, care va fi alocată pentru fiecare 
alternativă. În cele mai multe cazuri, aceste proporţii sunt definite în mod "condiţionat", folosind o 
ierarhie specificată. În consecinţă, un model ar putea defini proporţiile unei cereri totale date 
pentru transportul public, care duc la destinaţii diferite, în timp ce un altul poate defini proporţia 
totală a călătoriilor, care folosesc moduri diferite.  

6.6.12 Există reguli bine-cunoscute care trebuie respectate pentru specificarea şi construirea unor 
astfel de ierarhii de modele de alegere (consultaţi, de exemplu, Ortúzar şi Willumsen (1994), 
secţiunea 7.4). În afară de aceste dimensiuni ale alegerii, există totuşi şi alte diferenţe care se 
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referă în principal la călători. Persoanele diferite au o cerere de bază diferită pentru călătorie. De 
exemplu, persoanele angajate trebuie să ajungă la locul de muncă, pensionarii au mai mult timp 
liber etc. Alegerile pot să difere de la cei care au acces la autovehicule la cei care nu au, cei care 
se confruntă cu niveluri diferite de stabilire a preţurilor (de exemplu, copii şi pensionari în vârstă), 
cei care au niveluri diferite de venit, etc. În plus, chiar şi pentru aceeaşi persoană, reacţiile pot fi 
diferite în funcţie de scopul pentru care este efectuată călătoria: acest lucru este legat atât de 
necesitatea inerentă a călătoriei cât şi de constrângerile de timp ale călătoriei. 

6.6.13 În principiu, există deci un caz pentru care trebuie să avem funcţii separate ale cererii pentru 
diferite categorii de scopuri şi persoane (adesea denumite "segmente"). Măsura în care acest 
lucru este util depinde de două probleme cheie: măsura în care reacţiile sunt diferite între 
segmente şi măsura în care segmentele cresc cu viteze diferite în timp. 

6.6.14 Modificările de la nivelul distribuţiei segmentelor persoană - tip între anii de bază şi cei 
prognozaţi vor avea repercusiuni asupra cererii totale, ca şi modificările din cadrul populaţiilor 
zonale. Se poate considera că acestea nu afectează forma funcţională a curbei cererii în sine, ci 
afectează "locaţia" sau scala sa. 

Curba ofertei 

6.6.15 Curba ofertei într-un model de transport reflectă modul în care costurile de călătorie variază în 
funcţie de utilizarea anumitor facilităţi de exemplu un segment de autostradă, un tren, sau oferta 
unor locuri de parcare. măsură de utilizarea creşte, în general, costurile cresc, de asemenea, 
caracterizate prin congestia care apare pe măsură ce un drum se apropie de capacitate, sau 
numărul de pasageri de tren depăşeşte numărul de locuri. Curba ofertei este o parte integrantă a 
etapei de afectare (alegerea traseului) a procesului de modelare a transportului, dar, de 
asemenea, joacă un rol în modelele cererii în cazul în care constrângerile de capacitate de 
parcare ar conduce la costuri mai mari, fie prin preţuri fie de perioade mai lungi de căutare a unui 
loc de parcare. 

6.6.16 Scopurile principale ale modelelor de afectare sunt acelea de furniza informaţii privind costurile 
de călătorie pentru modelele cererii, să permită analize detaliate din punct de vedere spaţial ale 
problemelor care trebuie abordate şi să ofere informaţii operaţionale, de mediu, economice şi 
financiare. Importanţa fiecăruia dintre cele de mai sus variază în funcţie de cerinţele studiului 
care trebuie întreprins. De exemplu, un model pentru elaborarea strategiei de transport necesită 
mai ales estimări bune ale costurilor şi un mecanism de prezentare a cererilor, pe când studiu 
pentru dezvoltarea unui plan de transport are nevoie de o capacitate de prognoză operaţională şi 
de mediu de bună calitate. 

6.6.17 Modelele de afectare variază considerabil, în funcţie de scopul general şi de designul modelului 
de transport. Cu toate acestea, un număr de caracteristici sunt comune tuturor: 

o o reprezentare computerizată a reţelei (şi pentru serviciile de transport public care operează 
pe reţea); 

o un mecanism pentru stabilirea traseelor viabile prin intermediul reţelei (construirea traseelor); 

o o matrice de origine/destinaţie (OD) a cererii de călătorie; 

o un mecanism de încărcare a cererii OD pe traseele alternative disponibile; şi 
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o un mecanism care să asigure faptul că oferta şi cererea sunt în echilibru, la sfârşitul 
procesului modelului de afectare. 

6.6.18 Acest ghid se referă la analizele relativ detaliate din punct de vedere spaţial şi la descrierea de 
tehnici şi procese care pot fi utilizate pentru a evalua scheme precum şi planuri/ strategii 
individuale. Nu putem anticipa că ghidul de faţă va fi utilizat pentru analize şi modelare foarte 
„agregate” şi ca atare reprezentările ofertei de transport, cum ar fi relaţiile viteză / debit şi 
folosirea reţelei de drumuri naţionale, nu sunt abordate. Într-adevăr, astfel de modele nu sunt 
considerate adecvate spre utilizare. 

6.6.19 Diferitele forme de reprezentare a ofertei pentru reţeaua de drumuri sunt: 

o curbele debit/viteză pentru segmente, folosind segmente ‘reale’ între drumuri; şi 

o reprezentări detaliate ale reţelei având manevrele de virare în intersecţii modelate în mod 
explicit. 

6.6.20 Caracteristicile importante ale modelelor de afectare a traficului rutier drept componente ale 
modelelor multimodale sunt: 

o restricţii de capacitate (modelarea congestiei); 

o multi-orientare (repartizarea călătoriilor pe trasee alternative); şi 

o echilibrul - în general, considerat a fi materializarea primului principiu al lui Wardrop, care 
prevede că în condiţii de echilibru niciun conducător auto nu poate reduce costurile 
generalizate prin schimbarea traseului. 

6.6.21 Perioadele de timp multiple constituie deseori o caracteristică importantă a modelelor de 
afectare, şi, în general, reprezentările perioadelor de vârf şi ale celor din afara orelor de vârf 
constituie o cerinţă a unui proces de modelare a cererii. 

Relaţii debit/viteză pentru segmente 

6.6.22 O curbă debit viteză sau funcţia inversă de volum-întârziere a acesteia reprezintă o relaţie între 
viteză şi volumul de trafic pentru un segment de drum. În timpul procesului iterativ de afectare a 
traficului, modelul foloseşte curba pentru a calcula timpul de călătorie pentru un segment, pe 
baza volumului traficului afectat şi a capacităţii segmentului. Timpul de călătorie pentru mai 
multe trasee alternative disponibile pentru o pereche O-D este actualizat ulterior şi utilizat pentru 
a distribui fluxul de trafic în iteraţia următoare. Procesul este continuat până când este atins 
echilibrul, prin care timpul de călătorie este identic pe toate rutele pentru perechea O-D. 

6.6.23 De multe ori este nevoie să fie reflectate două scenarii distincte în ceea ce priveşte aplicarea 
relaţiilor debit / viteză. Prima se referă la situaţia în care întârzierile pentru intersecţia în aval pe 
segmentul necesar sunt în mod explicit modelate prin simularea intersecţiei. În acest caz, relaţia 
debit / viteză reprezintă timpul de călătorie estimat pe legătura de abordare, stabilit pe baza 
capacităţii segmentului şi a volumului alocat, fără nicio afectare pentru întârzieri de la punctul de 
intersecţie. Cel de-al doilea scenariu este realizat în cazul în care intersecţiile nu sunt modelate 
în detaliu şi relaţia debit / viteză trebuie să reflecte vitezele de deplasare de-a lungul segmentului 
luând în considerare întârzierile preconizate la intersecţia principală din aval de pe segment. 
Acest scenariu este cel întâlnit în cele mai multe cazuri de modelare inter-urbană. 
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6.6.24 O varietate de funcţii de întârziere volum a fost studiată şi modificată de-a lungul mai multor ani, 
iar la ora actuală, în lume, sunt utilizate diferite forme ale curbelor pentru studii de transport. Cu 
toate acestea, tipurile de curbe aplicate cel mai frecvent sunt: 

o Biroul de Drumuri Publice (BDP); 

o Funcţii conice; 

o Curba Akcelic; şi 

o curbele debit / viteză COBA, care stau la baza modelării majorităţii proiectelor de drum din 
Marea Britanie. 

6.6.25 Modelul Naţional de Transport pentru România utilizează curbele Akcelic, pentru care sunt 
incluse exemplificări în Anexa J, care au următoarea formă funcţională. 

 unde 

t = timpul mediu de călătorie pe unitatea de distanță (ore/km) 

t0 = timpul de călătorie pentru viteza liberă pe unitatea de distanță (ore/km) 

T = intervalul de timp de referință (ore) 

x = gradul de saturare (vol/cap) 

Q = capacitate (veh/h) 

JA  = parametru de întârziere 

6.6.26 Pentru o capacitate dată, forma curbei este guvernată de parametrii JA. Parametrii geometrici, 
cum ar fi categoria drumului, lăţimea benzii de circulaţie, gradientul sau starea tehnică sunt luaţi 
în considerare prin specificarea unor valori separate pentru fluxul de circulaţie neîntrerupt, 
capacitate şi parametrii JA pentru diferite categorii de drumuri. 

6.6.27 Parametrii JA referitori la întârziere sunt calculaţi în funcţie de numărul de elemente care 
cauzează întârzierea în secţiunea de drum şi de variabilitatea cererii. Akcelic sugerează valori 
mai mici ale JA pentru drumuri şi sisteme coordonate prin semnal. Valorile mai mari se aplică 
drumurilor secundare şi intersecţiilor izolate.  

6.6.28 Un studiu realizat de Sinclair Knight McKenzie în 1998 a recomandat următoarele valori ale 
parametrilor JA:  

o JA= 0,1 pentru autostradă; 

o JA= 0,2- 0,3 pentru drumuri expres; şi 

o JA= 0,6 până la 1,6 pentru artere şi drumuri locale. 

Reprezentări detaliate ale reţelelor având manevrele de virare în intersecţii modelate în mod 
explicit 

6.6.29 Pentru zonele urbane, modelarea ofertei este de multe ori îmbunătăţită pentru a ţine seama în 
mod explicit de interacţiunile şi întârzierile intersecţiei în cadrul obţinerii costurilor de drum. 

( ) ( )





















+−+−+= x

QT

J
xxTtt

A
81125.0

2
0



AECOM Vol 2 Partea B Ghid de Modelare în Transporturi 50 
 

 

6.6.30 Un sistem de zonificare detaliată şi o reţea care cuprinde toate drumurile ce transportă volume 
semnificative de trafic caracterizează această abordare a modelării ofertei de drum, în general, 
cunoscută sub numele de modelare a afectării traficului drumurilor saturate. Multi-orientarea şi 
afectarea în condiţii de echilibru sunt caracteristici esenţiale. Restricţiile de capacitate sunt luate 
în considerare prin modelarea explicită a intersecţiilor, ţinând cont de capacităţile fizice de virare, 
timpii de semnal şi interacţiunea deplasărilor conflictuale din trafic. Vitezele segmentelor sunt, în 
general, fixe pentru orice sectoare reduse, cu alte cuvinte, se presupune că toate întârzierile 
sunt cauzate de conflictele din intersecţii, dar se folosesc curbe debit-viteză diferite pentru 
sectoare cu lungimi mai mari în zonele periferice ale reţelei, pentru a oferi o orientare realistă în 
şi în afara zonei modelării intersecţiei. 

6.6.31 Dacă modelul tinde spre sfârşitul spectrului dezvoltării strategiei transporturilor, în anumite 
circumstanţe reprezentarea intersecţiei este, de obicei, o simplă extensie a procedurile de 
modelare a vitezei / fluxului pentru segmente descrise în secţiunea anterioară. În modelele de 
afectare aglomerate pe deplin specificate, utilizate pentru elaborarea de planuri de transport 
detaliate, procedura de modelare a intersecţiei este utilizată pentru a reprezenta interacţiunea 
dintre intersecţiei. De exemplu, în cazul în care lungimile cozii modelate depăşesc capacitatea 
disponibile de aşteptare, aceste modele reprezintă efectele pe care aceasta le va avea asupra 
lucrărilor la intersecţiile din amonte. În mod similar, efectele blocajelor din reţea în "contorizarea" 
fluxului traficului pentru intersecţiile din aval sunt, de asemenea, reprezentate. 

6.6.32 Convergenţa se măsoară cu ajutorul criteriilor de stabilitate şi proximitate. Cu toate acestea, 
trebuie remarcat că, fie chiar şi cu un model cu o bună convergenţă, informaţiile despre coadă şi 
întârziere poate indica o instabilitate considerabilă de la o iterare la alta şi este necesar să se 
evite cu grijă supra-interpretarea rezultatelor modelului. 

 

6.7 Etape în dezvoltarea modelului 

6.7.1 Există șase etape majore parte a proceselor de modelare în transporturi: 

o Identificarea scopului modelului; 

o Necesitățile și colectarea de date; 

o Dezvoltarea modelului anului de bază; 

o Calibrarea și validarea modelului anului de bază; 

o Dezvoltarea modelelor și cererii anilor de prognoză; și 

o Necesitățile de raportare a dezvoltării modelului. 

6.7.2 Figura 2 ilustrează aspectele ce trebuie abordate în fiecare din aceste etape. 

6.7.3 Celelalte secțiuni ale acestui ghid prezintă procedurile și tehnicile ce trebuie abordate cu scopul 
de a obține rezultate adecvate, urmare a dezvoltării modelului. 
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Figura 2 Etape în dezvoltarea Modelelor de Transport
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7 Identificarea cerințelor de modelare 
7.1 Generalităţi 

7.1.1 Acest ghid presupune că a o anumită formă de afectare şi model de cerere este necesară. În 
consecinţă, în cazul în care domeniul de aplicare al proiectului îl constituie o anumită intersecţie, 
acest lucru nu este explicit prevăzut de prezentul ghid de modelare, deşi multe dintre principiile 
definite vor rămâne valabile în continuare. 

7.1.2 Problemele care trebuie luate în considerare privind domeniul de aplicare al modelului includ: 

o Definirea unui sistem de zonificare adecvat, cu alte cuvinte detaliul spaţial; 

o Amploarea reţelei de drumuri şi transport public (incluzând modurile de transport autobuz, 
cale ferată, transport aerian, căi navigabile) ce urmează a fi modelate; 

o Nivelul de detaliu al reţelei de drumuri şi transport public (incluzând modurile de transport 
autobuz, cale ferată, transport aerian,căi navigabile) care este necesar; 

o Numărul matricelor tipurilor de vehicule/claselor de utilizatori (pe categorii de utilizatori şi 
tipuri de marfă transportată) necesare; 

o Definirea perioadelor de timp adecvate; şi 

o Perioada de perspectivă a modelului. 

7.1.3 Toate aceste întrebări trebuie să fie abordate privind domeniul de bază al modelului: ce încearcă 
să evalueze şi pentru ce întrebări trebuie să ofere răspunsuri. 

7.1.4 Nu există o modalitate simplă de a determina tipul de model care trebuie elaborat şi 
dezvoltatorul modelului este cel care trebuie să ia în considerare aspectele implicate iar apoi să 
construiască o abordare adecvată. 

7.1.5 În primă instanţă, dezvoltatorul modelului ar trebui să elaboreze o specificaţie pentru schiţarea 
unei rețele de modelare adecvate, lăsând la o parte pentru început informaţiile despre datele şi 
modele existente şi calendarul de studiu şi bugetul propuse, dacă acestea sunt predefinite. Ar 
trebui să ia în considerare amploarea zonei de studiu, componentele de bază ale modelului 
necesare, legăturile dintre ele, precum şi un nivel adecvat de detaliere. În paralel, informaţiile ar 
trebui să fie compilate pe modele şi date existente. Atunci când ambele direcţii de lucru sunt 
complete, cerințele modelului trebuie revizuite și îmbunătățite, ţinând cont de constrângerile 
calendarului şi bugetului şi profitând de lucrul şi disponibilitatea datelor anterioare.  

 

7.2 Definirea scopului Modelelor de Transport 

7.2.1 Modelul de Transport ar trebui să fie pe cât de simplu posibil, dar nu mai simplu1, dar nu 
Aspectele esenţiale care trebuie avute în vedere în alegerea tipului de model de transport sunt: 

o Dacă este necesar ca modelul să analizeze politici cu privire atât la transportul privat cât şi la 
transportul public – în acest caz, este puţin probabil ca să fie posibilă o reducere a nivelului 
de detaliere. Cu toate acestea, atunci când analizele referă doar un singur mod de transport, 
este posibil ca modelul să se concentreze pe acel mod; 

                                                           
1
  Albert Einstein 
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o Dacă proiectele sau politicile analizate pot avea un impact semnificativ asupra alegerii 
modului de transport pentru călători – în acest caz, a fost elaborat un test care să evalueze în 
stadiu preliminar gradul de variaţie în alegerea modului. Acest aspect devine important în 
contextul în care mare parte din resursele de modelare sunt alocate modelării modurilor 
alternative de transport; dacă impactul acestora este nesemnificativ, nivelul de detaliere a 
modelului poate fi simplificat: 

o Cel de-al treilea aspect se referă la modelarea cererii de transport public. Motivul principal 
care generează această nevoie este existenţa unor rute alternative semnificative. În plus, 
atunci când este modelată congestia circulaţiei, costurile generalizate de transport depind de 
nivelul acesteia. Atunci când congestia nu este modelată, alegerea rutei optime este mult 
simplificată, iar nevoia modelării transportului public este diminuată – poate fi şi cazul stabilirii 
politicilor de transport public. 

7.2.2 Având în vedere acestea, pe baza acestor puncte critice, a fost definit un set de teste logice 
pentru a determina cu exactitate măsura în care un model de transport poate fi simplificat. 
Acestea sunt reprezentate în Figura 2. 

7.2.3 Setul de teste cuprinde următoarele: 

o Test 1 – Un model al cererii fixe de transport poate fi acceptat dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiţii: 

• Proiectul este redus ca amploare în ceea ce priveşte dimensiunea spaţială precum şi 
efectele sale asupra costurilor deplasărilor. Proiectele cu un cost de capital de mai puţin 
de 5 milioane de euro pot fi considerate, în general modeste; sau 

• Nu există nicio congestie în reţea în anul prognozat (10 până la 15 ani de la deschidere), 
în cazul Fără Proiect; şi 

• Proiectul nu va avea niciun efect semnificativ asupra concurenţei între transportul privat şi 
cel public, pentru zona de influenţă a Proiectului. 

o Test 2 – Dacă proiectul se referă doar la transport privat sau la transport public. Dacă nu, de 
principiu, va fi necesar un model multi-modal. 

o Test 3 – Dacă proiectul se referă doar la reţeaua de drumuri – rezultatele testului de evaluare 
a modificărilor modurilor (descris în continuare) indică un impact semnificativ asupra cererii 
de transport public? Dacă NU, atunci în cele mai multe cazuri nu va fi necesară modelarea 
variaţiilor în modurile de transport. 

o Test 4 – Dacă proiectul se referă doar la transportul public – rezultatele testului de evaluare a 
modificărilor modurilor (descris în continuare) indică un impact semnificativ asupra cererii de 
transport privat? Dacă NU, atunci în cele mai multe cazuri nu va fi necesară modelarea 
variaţiilor în modurile de transport. 

o Test 5 – Dacă proiectul se referă doar la transportul privat – dacă nu este cazul modelării 
alegerii modale, atunci nu se impune modelarea transportului public. 

o Test 6 – Dacă proiectul se referă doar la transportul public – dacă nu este cazul modelării 
alegerii modale, atunci nu se impune modelarea transportului privat. În plus, modelarea 
transportului privat poate să nu fie necesară daca influenţa congestiei se aşteaptă să nu fie 



AECOM Vol 2 Partea B Ghid de Modelare în Transporturi 55 
 

 

semnificativă de-a lungul duratei de viaţă a proiectului, iar alegerea rutei optime este, în 
general, implicită. 

o Test 7 – Dacă proiectul se referă doar la transportul public – chiar dacă este necesară 
modelarea alegerii modale, acest obiectiv poate fi atins şi fără modelarea reţelei de transport 
privat şi prin aplicarea unei abordări simplificate pentru evaluarea efectelor diminuării 
congestiei dacă a) nu există efecte asupra capacităţii reţelei de transport privat şi b) proiectul 
este redus ca amploare. 

Este proiectul de 
natură strategică 

și/sau parte a 
MPGT?

MNTR se poate 
utiliza, ajustat la 
nivel local, dacă 

este cazul

Este costul de capital
<25mil lei și/sau proiectul 
este modest dpdv al scalei 

și economiilor de timp?

Por fi utilizate 
modele de cerere 

fixă? (Test 1)

Nu este 
necesar un 

model de cerere 
variabilă

Proiectul este uni-modal 
(de ex, doar drumuri sau 
transport public (Test 2)

Drum Transport public

Arată testul de 
schimbare modală 
un efect neglijabil 
asupra cererii TP? 

(Test 3)

Arată testul de 
schimbare modală 
un efect neglijabil 

asupra cererii 
rutiere? (Test 4)

Pot fi utilizate 
doar modelele 
rutiere (Test 5)

Pot fi utilizate 
doar modelele 

TP (Test 6)

Este necesar un 
model multi-modal 
in 4/5 pași, de tipul 

MNTR

Se poate utiliza 
MNTR, detaliat la 
nivel local, sau un 
alt model nou care 
să utilizeze ca și 
date de intrare 

parte din  MNTR

Este proiectul 
modest, fără impact 
asupra capacității? 

(Test 7)

Modelarea 
rețelei rutiere 

poate să nu fie 
necesară

Nivelul de 
congestie TP va 
fi semnificativ?

Modelarea rețelei 
TP poate să nu fie 
necesară. Costurile 
sunt generate din 
orarele de mers

Poate fi utilizat un 
model simplificat al 
cererii, cum ar fi un 

model de elasticitate

Pot fi ignorate distincțiile pe 
scopuri de călătorie, utilizându-se 

doar deplasările totale de 
persoane

Este necesar un model al cererii 
în mai mulți pași, incluzând 
frecvența, momentul zilei și 

distribuția
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Figura 2 Schema decizională a modelului  
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Testul de semnificaţie a schimbării modale 

7.2.4 Testul presupune că proiectul propus se relaţionează doar cu unul dintre modurile – autoturism 
şi transport public. Dacă ambele moduri sunt implicate, testul nu este concordant şi este nevoie 
de o abordare multi-modală generalizată. 

7.2.5 Folosind valorile medii ale parametrilor recomandaţi, incluși în Anexa J următorul test poate fi 
aplicat: 

o Pentru fiecare mişcare de tip zonă-la-zonă, se estimează raportul dintre utilizarea 
autoturismului şi transportul public şi schimbarea, în termeni de timp generalizat, preconizată 
să apară din implementarea proiectului. 

o Impactul modal poate fi considerat semnificativ dacă, pentru oricare mişcare de tip zonă la 
zonă unde ponderea autoturismului este situată între 75% şi 85%, costul schimbării este mai 
mare de două minute, sau, acolo unde ponderea autoturismului este mai mare de 85%, 
costul schimbării este mai mare de patru minute. 

o Dacă pe această bază nicio mişcare de tip zonă-la-zonă nu demonstrează un impact modal 
semnificativ, atunci este o dovadă acceptabilă pentru a nu fi nevoie de un model de alegere a 
modului. 

7.2.6 În cazul proiectelor reduse ca amploare (aici definite ca acelea cu un cost al capitalului mai mic 
de 20 milioane Euro), se acceptă mai departe simplificări ale modelului de cerere. Aceste 
simplificări sunt dependente de rezultatul testelor anterioare şi nu reprezintă un substitut pentru 
acestea. De aceea, se presupune că proiectul se relaţionează doar cu un singur mod şi că testul 
schimbării modale indică că impactul asupra altor moduri poate fi ignorat. În principal, această 
parte a ghidului este îndreptată către proiectele de drumuri şi se presupune că există modele 
standard ale reţelei care să reflecte ambele poziţii, atât cea de bază cât şi cea a 
politicilor/schemei de testat. Nicio schimbare nu este prevăzută la procedurile de validare a 
drumurilor şi asocierea derivată a matricei de vehicule (cu posibila excepţie a nivelului 
segmentării). Acestea ar trebui construite pentru atâtea perioade de timp cât se consideră 
necesar, în linie cu ghidul general. Raportarea cerinţelor este de asemenea neschimbată. 

7.2.7 Aspectele cheie se relaţionează la: 

a) nivelul de segmentare; şi 

b) nivelul de complexitate al definirii modelului de cerere 

7.2.8 Ambele aspecte se referă la călătoriile de persoane. Nu se propune nicio schimbare în tratarea 
transporturilor de mărfuri, nici asupra tipurilor de vehicule (HGV-uri, etc.) în afectarea reţelei de 
drumuri (se presupune că se vor dezvolta matrice separate pe tipuri de mărfuri şi păstrate fixe în 
termeni de cerere, pe lângă o marjă de creştere de-a lungul timpului). 

7.2.9 Ca o simplificare pentru proiectele mai mici, va fi acceptabil să se ignore distincţiile de scop şi să 
se lucreze cu o matrice totală de călătorie (persoane). Ratele standard de creştere sunt furnizate 
de către Modelul Naţional de Transport pe scop şi pentru toate scopurile combinate şi în anumite 
circumstanţe acestea pot fi folosite pentru determinarea creşterii viitoare. 
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7.3 Reprezentare spaţială 

Zonificare şi reprezentarea spaţială a reţelelor 

7.3.1 Având în vedere că zonificarea este în esenţă o formă de agregare geografică, nu este posibil să 
se facă distincţii geografice în cadrul zonei. Acest lucru are o consecinţă importantă şi anume 
că, deşi este posibil să se conecteze o zonă la reţea cu mai mult de un conector centroid, nu 
este posibil, de exemplu, să se introducă un conector vestic şi unul estic cu implicaţia că unul va 
fi utilizat de către părţile vestice ale zonei, iar celălalt de cele estice. Întreaga zonă este 
considerată a fi concentrată în mod naţional la nivelul centroidului. 

7.3.2 Pentru a evita această problemă este în general de dorit să avem atât zonele cât şi reţeaua la un 
nivel de detaliu cât mai bun cu putinţă. Există îndrumări rezonabile disponibile cu privire la 
nivelul de detaliere a reţelei necesar pentru modele de afectare congestionate: de exemplu, 
Ghidul IHT (Institutul pentru Drumuri Publice şi Transporturi din Marea Britanie) privind strategiile 
de Dezvoltare a Transportului Urban sugerează că "toate drumurile care transportă volume de 

trafic semnificative” ar trebui incluse cu detalii, şi în general, reţelele respective ar trebui să aibă 

o amploare suficientă pentru a include toate alegerile realiste ale traseului disponibil pentru 

conducătorii auto”. Ghidul privind mărimea zonei este mai puţin clar, dar cea mai importantă 
caracteristică este cea menţionată mai sus, şi anume că se presupune că întreaga zonă 
acţionează ca şi cum ar fi concentrată în  centroid. În consecinţă, dezvoltatorul modelului trebuie 
să ia în considerare fiecare zonă în detaliu iar acolo unde, în ceea ce priveşte evaluarea 
proiectului cu ajutorul modelului, există în mod clar o distincţie între modul în care diferitele arii 
din cadrul zonei vor accesa rețeaua, atunci trebuie luată în considerare dezagregarea zonei. 

7.3.3 Există, desigur, o limită cu privire la nivelul de detaliu care trebuie reprezentat şi nu este necesar 
să se extindă acest nivel de detaliere dincolo de "zona de interes", însă acest lucru poate fi 
definit. Aşadar, practica de modelare standard constă în a se defini zona de interes şi în a 
reprezenta orice există în afara acesteia la cel mai grosier nivel acceptabil. În cadrul zonei 
modelate, va exista, de obicei, o predispoziţie pentru un nivel ridicat de detaliu. 

Zona modelată şi scara 

7.3.4 În afară de considerentele prezentate mai sus, vor exista multe aspecte ale modelării detaliate 
care trebuie luate în considerare. Acestea vor apărea de multe ori, ca urmare a problemelor care 
trebuie să fie examinate pentru a modela în mod satisfăcător soluţii specifice. Dacă este posibil, 
aceste aspecte ar trebui să fie anticipate şi abordate în elaborarea specificaţiei detaliate ale 
rețelei de modelare. Totuşi, nu pot fi anticipate toate aceste chestiuni, şi din acest motiv 
descrierea detaliată trebuie să permită anumite „rafinări” ale modelului în cursul studiului. 

7.3.5 În orice caz, un principiu important, care trebuie stabilit de la bun început, este faptul că definiţia 
unei zone de studiu nu defineşte, în sine, zona care ar trebui să fie modelată. Zona modelată 
trebuie să fie selectată în funcţie de problemele care urmează să fie abordate şi de impactul 
posibilelor soluţii. Dacă există un model existent, deşi învechit, pentru zona de studiu, atunci 
acesta poate fi utilizat pentru a ajuta la definirea zonei modelate prin codificarea unei 
reprezentări rapide a schemei, iar apoi prin identificarea tuturor segmentelor care prezintă mai 
mult decât o anumită modificare procentuală a volumului. Această zonă poate fi considerată 
"zonă modelată". În lipsa unui model local pentru zona de studiu, ar fi posibil să se utilizeze 
Modelul Naţional de Transport pentru România pentru realizarea unui test de definire a 
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domeniului, pentru rețelele inter-urbane, deoarece MNTR are un nivel suficient de amănunţit al 
detaliului spaţial în zonificarea şi reţelele sale. 

7.3.6 După definirea zonei modelate şi a sistemului asociat al zonelor şi reţelei externe, problema 
următoare care trebuie abordată este aceea a scalei. Până în prezent, s-a presupus că există 
un nivel ridicat de detaliere spaţială. Totuşi, cel puţin pentru unele studii multi-modale, indicaţiile 
generale oferite mai sus ar putea duce la un număr "excesiv" de zone şi segmente, unde 
termenul "excesiv" se referă la problemele legate de memorare în computer şi timp de derulare 
şi la cerinţa de a popula cu cerere un număr foarte mare de celule matriceale. 

7.3.7 În mod evident, acest lucru trebuie să fie analizat în raport cu alte probleme de scară, cu privire 
la dimensiunile modelului, cu alte cuvinte numărul ‘segmentelor’ sau ‘claselor de utilizatori’ care 
sunt discutate în Secţiunea 4.3. Soluţia pentru problemele de scară a modelului va implica 
întotdeauna un compromis între gradul de segmentare a modelului şi nivelul de detaliere 
spaţială. Dacă modelul este deja specificat cu nivelul minim recomandat de segmentare, iar 
problemele de scară persistă, atunci va fi necesară o formă de agregare spaţială. 

7.3.8 Având în vedere importanţa convergenţei în procesul de modelare există avantaje considerabile 
în menţinerea unei rețele de modelare care este definită pe un singur nivel de detaliere spaţială, 
iar cele două categorii de rețele de modelare ‘detaliate spaţial şi ‘agregate spaţial respectă acest 
lucru. Este mult mai dificil să se elaboreze o strategie eficientă de stabilire a unei soluţii 
convergente atunci când cererea şi oferta funcţionează la niveluri spaţiale foarte diferite. Din 
aceasta cauză se recomandă ca pentru majoritatea aplicaţiilor nivelul de detaliere spaţială între 
cerere şi modelele de afectare să fie acelaşi. 

7.3.9 Totuşi, există cazuri în care cerinţele practice pentru agregarea spaţială atât în modelele cererii 
cât şi în cele ale afectării sunt în conflict cu unele dintre obiectivele de modelare. De exemplu, 
anumite tipuri de efecte asupra mediului sunt relativ "globale" (de exemplu, emisii de CO2), şi pot 
fi modelate adecvat la un nivel mai agregat. Altele, cum ar fi zgomotul, sau particulele, sunt 
specifice locaţiei detaliate în care apar şi necesită evaluarea la o scară spaţială relativ detaliată. 
Atunci când apar astfel de conflicte şi sunt critice pentru rezultatele studiului, o opţiune este să 
se definească un sistem spaţial ierarhic şi să se aplice interfeţele corespunzătoare între 
diferitele niveluri spaţiale. 

7.3.10 Asemenea sisteme ierarhice de zonificare fac parte din natura compromisului care este 
necesară atunci când scara ideală a modelului devine impracticabilă. Ca o chestiune de 
principiu, aceasta este, probabil, cazul în care detaliul este mai important la nivel de reţea decât 
la nivel de zonificare (în ceea ce priveşte modelul cererii). În consecinţă, o abordare posibilă este 
modelarea cererii la un nivel grosier, însoţită de dezagregarea matricelor de călătorie pentru 
modelul ofertei. 

 

7.4 Dimensiuni ale modelului cererii 

7.4.1 Dimensiunile critice ale modelului cererii sunt determinate de exercitarea opţiunilor pentru: 

o Împărţirea pe scopul călătoriei şi clase de utilizatori; 

o Modurile de călătorie; şi 

o perioadele de timp care trebuie modelate. 
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Împărţirea pe scopul călătoriei şi clase de  utilizatori 

7.4.2 În ceea ce priveşte problemele de împărţire, există motive întemeiate pentru a distinge scopul în 
modelul cererii, din această cauză răspunsurile aferente sunt diferite. Cel puţin trei scopuri sunt 
necesare în mod normal: lucrul la domiciliu, afacerile patronilor, şi altele. Modelul Naţional de 
Transport pentru România de exemplu ia în considerare Afaceri (EB), Personal (HBO), Concediu 
(HBV) şi Navetă (HBW). 

7.4.3 O defalcare recomandată pentru evaluarea interurbană în care datele necesare sunt disponibile 
este următoarea: 

o călătorii în interes de serviciu având ca origine reședința (călătorii efectuate de la reședință 
către locul de muncă); 

o călătorii business având ca origine reședința (călătorii efectuate de la reședință către locul 
unei ședințe în interes de serviciu); 

o alte activităţi la domiciliu; 

o afacerile angajatorilor care nu se desfăşoară la domiciliu; şi 

o alte activităţi care nu au loc la domiciliu. 

7.4.4 În unele modele zonale urbane la scară mare categoria la domiciliu este deseori segmentată mai 
mult, de exemplu, în cumpărături şi afaceri personale, vizitarea prietenilor şi relaţii sociale şi 
recreaţionale sau se face o distincţie între călătoria "esenţială" şi cea "discreţionară". În plus, 
educaţia la domiciliu este, uneori, separată de alte activităţi la domiciliu. Valoarea adoptării 
acestui grad mai fin de segmentare în cazul unui studiu în mare parte interurban ar trebui să fie 
luată în considerare cu grijă.  

7.4.5 Segmentarea pe tip de persoană este adesea inclusă ca un minim, într-un context multi-modal; 
este importantă realizarea unei distincţii între călătorii cu autovehicul disponibil şi cei care nu au 
un autovehicul disponibil pentru specificarea relaţiilor solide de alegere a unui anumit mod. 
Disponibilitatea autovehiculului poate fi legată de situaţia în care o gospodărie deţine un 
autovehicul făcând presupuneri cu privire la nivelurile de disponibilitate în gospodăriile care deţin 
1, 2, 3 + autovehicule. Împărţirea proporţională a călătorilor cu autovehicule disponibile şi 
călătorilor fără autovehicule disponibile este adesea obţinută din intervievarea pasagerilor privind 
serviciile de transport public. De obicei se presupune că toţi pasagerii cu autovehicule se 
încadrează în categoria celor cu autovehicule disponibile.  

7.4.6 De exemplu, Modelul Naţional de Transport pentru România include un model de deţinere în 
proprietate a unui autovehicul care previzionează iniţial schimbări în proporţia de gospodării care 
deţin 0, 1, 2, 3 + autovehicule şi apoi traduce acest lucru în proporţii de disponibilitate 
proporţională a autovehiculelor în scopul călătoriei. 

7.4.7 Discuţiile de mai sus se referă la gradul de împărţire necesar în modelele cererii. Este acceptabil 
în faza procesului de afectare să se facă agregarea cererilor pe tipuri de autovehicule pentru 
afectarea pe rețeaua de drumurilor şi de pasageri pentru afectarea pe rețeaua transportului 
public. În consecinţă, este necesar doar să asigurăm o dezagregare suficientă a matricelor de 
afectare pentru a asigura faptul că modelul poate reflecta cu exactitate alegerea rutelor şi poate 
oferi rezultate suplimentare necesare pentru analize operaţionale sau alte analize.  
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7.4.8 În acest context, este puţin probabil să fie necesară agregarea pe mai multe matrice decât cele 
ale autovehiculelor, vehiculelor de transport mărfuri uşoare şi vehiculelor de transport mărfuri 
grele. Alegerea rutelor acestor utilizatori poate fi foarte diferită şi sunt necesare detalii cu privire 
la cererile de vehicule pentru transport de mărfuri grele pentru evaluări de mediu. Dacă 
sistemele implică taxare, dezagregarea matricelor de afectare pe categorii de bunăvoinţă de a 
plăti, bazate de obicei pe scopul călătoriei şi segmente de venit, este necesară în mod normal. 

Moduri de călătorie pentru utilizatori 

7.4.9 La modul ideal, într-un model multi-modal cu cerere variabilă ar fi de aşteptat cel puţin să fie 
necesar să se facă distincţia între modurile de transport cu autovehiculul, transportul public şi 
nemotorizat. Necesitatea realizării unor distincţii suplimentare va depinde de împrejurările 
studiului: de exemplu, dacă există un interes în ciclism, cu siguranţă va fi necesar să se separe 
ciclismul de mersul pe jos în cadrul modurilor nemotorizate.  

7.4.10 Este, de asemenea o practică din ce în ce mai obişnuită să se separe cererile pentru transport 
public în transport feroviar, cu autobuzul, feribotul şi aerian (dacă există toate modurile 
alternative). Această alegere între " sub-modurile" transportului public, dacă există, poate fi 
tratată în mod explicit în modelul cererii sau la nivelul afectării. 

7.4.11 De exemplu, Modelul Naţional de Transport pentru România reprezintă următoarele moduri de 
călătorie şi conexiuni intermodale, deoarece se ocupă cu mişcări interurbane şi internaţionale 
majore. 

o Autoturism; 

o Tren; 

o Autobuz/microbuz; 

o Feribot; şi  

o Avion 

7.4.12 Figura 4 prezintă structura modelului de alegere a modului de transport cu autovehicul disponibil 
conţinut în MNTR. Această formă de model ierarhic este tipică pentru tipul de structuri de 
modele de alegere a modului care ar fi de aşteptat în modelele de cerere pentru evaluarea 
proiectului. Fireşte, nu toate modurile alternative prezentate în figură ar fi necesare pentru 
anumite proiecte.  
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Figura 4 Structura Alegerii Modale pentru Modelul Naţional de Transport 

 

Perioade de timp 

7.4.13 Problemele critice legate de momentul zilei sunt dacă este interesant să se ana
diferitelor perioade ale zilei (spre deosebire, de exemplu, de lucrul cu medii de 24 de ore) şi sunt 
câteva dintre politicile care trebuie testate în funcţie de timp în ceea ce priveşte impactul, astfel 
încât acestea pot induce schimbarea o
atunci este necesară o anumită recunoaştere a diferitelor perioade de timp, deşi numai când se 
răspunde la cea de-a doua întrebare în mod afirmativ devine obligatoriu să modelăm 
momentului zilei.  

7.4.14 Pentru a facilita o evaluare cost
precisă c a fluxurilor de 12 ore sau 24 de ore pe reţea. În zonele urbane, modelele de trafic vor fi 
în principiu diferite în mod semnificativ pentr
nou diferite pentru perioada dintre orele de vârf. 
de afectare pe zone să includă din acest motiv:

o O oră de vârf AM (zi de lucru);

o O oră medie între orele de 

o O oră de vârf PM (zi de lucru).

7.4.15 În cazul unei scheme interurbane, poate fi acceptabil să utilizaţi o oră medie dacă o analiză a 
profilurilor de trafic indică faptul că cererea şi împărţirile pe scopuri de călătoriei 
uniforme de-a lungul întregii zile. Dacă dezvoltatorul modelului doreşte să folosească doar un 
model al unei medii orare pentru a reflecta întreaga zi 
decizie în raportul privind determinarea domeniului de aplicare a
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Figura 4 Structura Alegerii Modale pentru Modelul Naţional de Transport  

Problemele critice legate de momentul zilei sunt dacă este interesant să se ana
diferitelor perioade ale zilei (spre deosebire, de exemplu, de lucrul cu medii de 24 de ore) şi sunt 
câteva dintre politicile care trebuie testate în funcţie de timp în ceea ce priveşte impactul, astfel 
încât acestea pot induce schimbarea orei. Dacă răspunsul la oricare dintre întrebări este "da", 
atunci este necesară o anumită recunoaştere a diferitelor perioade de timp, deşi numai când se 

a doua întrebare în mod afirmativ devine obligatoriu să modelăm 

Pentru a facilita o evaluare cost-beneficiu relevantă, modelul trebuie să ofere o estimare cât mai 
a fluxurilor de 12 ore sau 24 de ore pe reţea. În zonele urbane, modelele de trafic vor fi 

în principiu diferite în mod semnificativ pentru orele de vârf de dimineaţă şi cele d
nou diferite pentru perioada dintre orele de vârf. Se recomandă ca majoritatea modelelor urbane 

să includă din acest motiv: 

AM (zi de lucru); 

O oră medie între orele de vârf (zi de lucru); şi 

PM (zi de lucru). 

În cazul unei scheme interurbane, poate fi acceptabil să utilizaţi o oră medie dacă o analiză a 
profilurilor de trafic indică faptul că cererea şi împărţirile pe scopuri de călătoriei 

a lungul întregii zile. Dacă dezvoltatorul modelului doreşte să folosească doar un 
model al unei medii orare pentru a reflecta întreaga zi atunci este necesar să se justifice această 
decizie în raportul privind determinarea domeniului de aplicare al modelului
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profilurilor de trafic indică faptul că cererea şi împărţirile pe scopuri de călătoriei sunt relativ 

a lungul întregii zile. Dacă dezvoltatorul modelului doreşte să folosească doar un 
atunci este necesar să se justifice această 

l modelului şi LMV. Acest lucru 
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trebuie evidenţiat cu dovezi privind structura traficului pe durata întregii zile şi distribuţiile 
scopurilor pe perioade de timp. 

7.4.16 Alegerea orei (orelor) care trebuie utilizate în fiecare caz va fi susţinută  de o analiză a datelor 
privind fluxurile de trafic în zonă, în special în imediata apropiere a zonei de interes. Această 
analiză va informa, de asemenea, modul în care perioadele de flux ale modelului sunt combinate 
pentru a oferi estimări de flux zilnice. În acele zone în care perioadele de vârf AM şi PM vârf 
durează mai mult de o oră, cea mai bună practică este să se utilizeze multipli de oră de vârf 
pentru a calcula fluxul în perioada de vârf şi pentru a o combina cu perioade între cele de vârf 
produce estimări ale fluxurilor de 12 ore şi apoi zilnice. 

 

 



 

 

Nevoi și colectarea de date 
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8 Nevoi şi colectarea de date 
8.1 Necesarul de date 

8.1.1 Calibrarea şi validarea oricărui model de transport necesită o bază de date semnificativă pentru 
a sprijini dezvoltarea de cereri de călătorie şi reprezentarea sistemului de transport. Nivelul de 
date necesare şi acoperirea modală a acestuia vor fi dictate de tipul de model specificat. Lista de 
mai jos rezumă tipul de date necesare în cazul unui model multi-modal complet. 

Modele de transport pe mod şi marfă 

o Date privind interviurile legate de drumuri; 

o Interviuri cu pasagerii de tren şi autobuz; 

o Deplasările mărfurilor cu vehicule din categoriile HGV şi LGV; 

o Date privind vânzările de bilete de tren, dacă sunt disponibile; 

o Date privind vânzările de bilete de autobuz, dacă sunt disponibile 

Cereri de călătorie ale reţelelor pe mod  

o Contorizări de trafic pe segmente de drum şi la intersecţii; 

o Contorizări de trafic automate permanente pentru stabilirea tendinţelor sezoniere; 

o Contorizări ale îmbarcărilor în autobuze la staţiile de autobuz urbane principale sau 
contorizări ale încărcărilor la bord, pentru toate secţiunile şi zonele de referinţă; 

o Deplasări ale pasagerilor cu avionul; 

o Contorizări ale îmbarcărilor în trenuri sau numărători în trenuri 

o Gradul de încărcare pe categorii de trenuri şi coridoare de transport 

Informaţii demografice pe zonă geografică  

o Populaţie; 

o Populaţia activă; 

o Locul de muncă; 

Date socio-economice pe zonă geografică 

o Deţinerea în proprietate a unor autovehicule; 

o Veniturile şi valorile de timp; 

o PIB pe sector şi regiune 

Atribute ale sistemelor de transport  

o sistem de informaţii GIS care conţin limite administrative, segmente fizice ale drumurilor şi 
transportului public; 

o Clasificarea reţelelor de drumuri şi capacitatea de circulaţie; 

o Traseul serviciilor feroviare /orare; 

o Capacitatea reţelei feroviare în termeni de rute disponibile; 
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o Traseul serviciilor cu autobuz şi microbuz /orare; 

o Traseul serviciilor aeriene/orare; 

o Traseul serviciilor cu feribotul /orare; 

o Sisteme de tarifare pe mod de călătorie; 

o Capacitatea de transport de marfă feroviară reflectată ca servicii de transport marfă 
disponibile; 

o Taxe de parcare; 

o Taxe de cală pe mod; și 

o Pe o secţiune transversală date privind călătoriile de tip timp/viteză pentru verificarea relaţiilor 
debit-viteză. Aceasta ar putea include date privind viteza medie înregistrată într-un anumit loc 
combinate cu contorizările volumetrice, pentru a permite stabilirea relaţiilor debit-viteză, sau 
funcţii existente verificate pentru toate nevoile locale de recalibrare. De asemenea, sunt 
necesare măsurători ale timpului de călătorie pentru a furniza un set independent de durate 
de călătorie cu care pot fi comparate rezultatele modelelor. 

8.1.2 Caracteristicile comportamentului de călătorie s-au bazat pe studiile preferinţelor revelate şi 
declarate pentru a explora aspecte, cum ar fi. 

o Alegerea modului de deplasare; 

o Răspunsurile pasagerilor la schimbări ale costurilor de transport în ceea ce priveşte tendinţa 
de a călători; 

o Disponibilitatea de a plăti taxe; 

o Impactul nivelului de impozitare asupra deciziilor de deţinere a unui autovehicul. 

8.1.3 Colectarea de date noi poate dura foarte mult timp şi poate fi costisitoare şi acest lucru 
înseamnă că nici un studiu al traficului nu ar trebui să fie avut în vedere decât dacă este clar 
motivul pentru care este nevoie de informaţii, că nu există surse alternative de informaţii, precum 
şi că locaţia studiilor, costul şi calendarul aferent sunt rezonabile. Datele disponibile în prezent şi 
colectarea planificată de date, atât la nivel naţional cât şi la nivel şi local, trebuie revizuite pentru 
a se asigura că nevoia de date nu a putut fi îndeplinită dintr-o sursă existentă. Această revizuire 
ar trebui să includă luarea în considerare a oricăror modele de transport existente, care pot fi în 
măsură să ofere o bază pentru, sau să suplimenteze abordarea modelării propuse. 

8.1.4 Dacă sunt planificate studii ale traficului la scară largă, ar trebui să aibă loc discuţii cu autoritatea 
care le comandă într-un stadiu timpuriu pentru a asigura faptul că datele colectate vor fi potrivite 
pentru utilizarea în orice dezvoltare a unui model sau evaluare ulterioară. Pentru a asigura faptul 
că datele sunt transferabile ele ar trebui să fie colectate în conformitate cu principiile stabilite în 
această secţiune a ghidului de modelare şi ar trebui înregistrate cel puţin informaţiile indicate în 
exemplele de formulare de studiu oferite. 

8.1.5 Anexa C include un sumar asupra surselor cunoscute de date existente ce au fost incluse în 
totalitate în baza de date MNTR și sunt disponibile pentru a fi utilizate la dezvoltarea modelelor 
în România. În cazul în care este necesară colectarea de date noi există o serie de abordări 
posibile privind colectarea de informații privind călătoriile, utilizate în mod obișnuit; acestea sunt 
descrise în secțiunile următoare. 
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8.2 Colectarea de date noi 

Studii privind originea şi destinaţia  

8.2.1 Studiile Origine Destinaţie sau OD implică obţinerea de informaţii detaliate despre călătorii 
individuale. Astfel de studii pot lua o serie de forme, inclusiv: 

o identificarea plăcuţelor de înmatriculare; 

o studii prin interviuri în traficul rutier (anchete OD); 

o studii de transport public; 

o anchete ale gospodăriilor; și 

o tehnici noi de colectare date aflate în dezvoltare utilizând sistemele de navigație prin satelit și 
telecomunicații (localizare prin telefonie mobilă) care pot fi o alternativă pentru obținerea de 
date O-D. 

8.2.2 Identificarea numerelor de înmatriculare implică colectarea de detalii privind plăcuţele de 
înmatriculare ale vehiculelor care trec printr-o serie de locaţii pre-determinate, în perioadele de 
timp specifice. Acest lucru permite crearea unei matrice de origine-destinaţie a mişcărilor care 
urmează să fie create folosind tehnicile de potrivire potrivite. Aceasta tehnică este frecvent 
utilizată pentru generarea de mişcări prin intermediul reţelelor mici, de obicei, câteva intersecţii 
sau centrul unui oraş mic, dar are o aplicaţie limitată pentru modelele regionale din cauza 
gradului de "scurgere" de date și absenței informațiilor privind scopul călătoriei. 

8.2.3 Studiile SIR implică oprirea conducătorilor auto pe marginea carosabilului şi chestionarea lor 
privind călătoria. Ele oferă cel mai bun set de date necesare pentru construirea matricelor de 
cercetare a cererii, deoarece sunt foarte bine concentrate, dar pot fi costisitoare şi dificil de 
implementat în condiţii de siguranţă, în anumite situaţii, de exemplu pe drumuri de mare viteză. 
Întrucât studiul implică oprirea vehiculelor pe marginea carosabilului, locaţia şi configuraţia 
locului studiului este extrem de importantă din motive de siguranţă şi este necesară aprobarea 
Poliţiei. 

8.2.4 Studiile realizate în domeniul transportului public furnizează informaţii cu privire la călătoriile 
întreprinse cu mijloacele de transport public şi sunt utilizate în principal pentru dezvoltarea unor 
modele de cerere variabilă. Ele pot fi realizate prin interviuri şi / sau contorizări în interiorul 
vehiculelor şi în staţii. Ele pot fi, de asemenea concepute pentru a fi realizate de pasageri. 

8.2.5 Scopul studiilor Origine Destinaţie este să obţină un eşantion de populaţie pentru studiu, 
eşantion care să călătorească de-a lungul rutelor / coridoarelor relevante să obţină informaţii 
detaliate cu privire la natura călătoriei lor. Acest lucru ar trebui să includă întrebări despre: 

o Originea călătoriilor; 

o Destinaţia călătoriei; 

o Scopul călătoriei; 

o Numărul de persoane din vehicul; şi 

o Categoria vehiculului. 
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Datele rezultate din anchetele origine şi destinaţie  

8.2.6 Îndrumările privind colectarea de date pe baza interviurilor realizate prin anchetarea 
conducătorilor auto în România pot fi obţinute via CESTRIN şi este bine de consultat ghidul 
englez de bune practici, Manual de Proiectare a Drumurilor şi Podurilor, Volumul 5. Secţia 1, 
Partea 4, TA 11/09 studii ale traficului prin interviuri pe marginea carosabilului. Deşi conţine 
anumite secţiuni care sunt specifice pentru legislaţia din Marea Britanie, acest ghid oferă 
îndrumare privind planificarea, executarea şi codificarea studiilor de valoare.  

8.2.7 Analiştii trebuie să se asigure că datele colectate pentru dezvoltarea de noi modele, sau 
consolidarea unor modele deja existente, includ, cel puţin, toate aceste variabile specificate în 
exemplul de formular de interviu, Anexa C. Pot fi colectate variabile suplimentare, deşi analiştii 
ar trebui să aibă în vedere necesitatea de a reduce la minimum timpul necesar pentru a efectua 
fiecare interviu. Adresele trebuie să fie geo-codificate şi alocate limitelor oraş mare/oraş mic/ 
comună. Adoptarea acestor standarde minime va asigura faptul că datele pot fi utilizate de către 
alte persoane, la o dată ulterioară.  

Datele privind originea-destinaţia din studiile transportului public de pasageri 

8.2.8 Studiile transportului public de pasageri sunt, în general, combinaţii ale abordărilor detaliate mai 
jos:  

o interviuri şi contorizări pe vehicule;  

o interviuri şi contorizări în staţii;  

o intervievatorul a efectuat colectarea de date;  

o auto-colectarea de date;  

o studii complete ale traseelor;  

o studii ale cordoanelor; şi  

o studii ale centrelor oraşelor mici.  

8.2.9 Tipul cel mai adecvat de studiu va fi dictat de cerinţele studiului. În general, calitatea datelor este 
mai mare pentru studiile efectuate de intervievator. Colectarea de către intervievat este mult mai 
adecvată pentru tren decât pentru autobuz, în care călătoriile scurte şi factorii socio-economici 
au tendinţa de a oferi rezultate limitate şi distorsionate. Studii complete ale traseelor oferă 
matrice complete de călătorie, în timp ce alte metode necesită tehnici de estimare a perechilor 
OD care nu au fost observate în mod direct.  

8.2.10 Datele colectate prin studiile transportului public de călători ar fi de obicei:  

o adresa de origine; 

o scop de origine; 

o modul de acces la sistemul de transport public; 

o adresa de destinaţie; 

o scopul de destinaţie; 

o modul de ieşire din sistemul de transport public 

o deţinerea unui autovehicul de către o gospodărie; 
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o disponibilitatea autovehiculului pentru călătoria făcută; 

o măsuri de parcare dacă călătoria făcută cu maşina; 

o tipul de bilet şi 

o sex / vârstă.  

Anchetele călătoriilor de tip casnic  

8.2.11 Anchetele jurnalelor de călătorie tip casnic reprezintă o sursă bogată de date pentru calibrarea 
relaţiilor modelului cererii pentru deţinerea unui autovehicul, generarea călătoriei, distribuţia 
călătoriei, alegerea unui anumit mod şi durata călătoriei. Dat fiind că rata de eşantionare pentru 
astfel de studii este în mod normal între 1% şi 2% din toate gospodăriile acestea nu sunt o sursă 
adecvată pentru dezvoltarea de matrice ale cererii de călătorii observate. 

8.2.12 Studiile gospodăriilor oferă o imagine mai completă a călătoriilor efectuate de rezidenţii unei 
zone studiate, inclusiv mersul pe jos şi cu bicicleta. Rezultatele acestor studii pot fi segmentat de 
variabile cheie de tip casnic, tip de persoană, scopul călătoriei, modul şi perioada de timp.  

8.2.13 Studiile efectuate la nivelul gospodăriilor sunt costisitoare şi necesită o expertiză considerabilă şi 
intervalele de executare mari pentru organizarea şi realizarea lor. Ele sunt de obicei efectuate 
periodic pentru a furniza informaţii cu privire la tendinţele de călătorie naţionale de-a lungul 
timpului, ca bază pentru elaborarea de politici. 

Contorizări ale traficului 

8.2.14 Contorizările segmentelor sau trecerilor sunt cea mai simplă formă de studiu şi pot fi efectuate 
manual sau automat. În metoda manuală, un recenzor înregistrează fiecare vehicul care trece 
prin locaţia sa după direcţie şi conform clasificării convenite a vehiculelor. 

8.2.15 Contorizarea automată a segmentelor sau traficului (CAT), poate fi temporară sau permanentă. 
Dacă cerinţa este de a colecta câteva săptămâni de date, tuburi pneumatice sunt amplasate 
peste drum, fie individual fie în perechi. Contorizarea realizată pe marginea carosabilului 
înregistrează apoi momentul în care un vehicul trece peste tub prin detectarea pulsiunii 
pneumatice. Dacă este utilizată o pereche de tuburi, aşezate la o distanţă cunoscută, acest tip 
de studiu poate înregistra, de asemenea viteze. 

8.2.16 O CAT permanentă implica amplasarea de bucle pe drumul care sunt apoi conectate la o cutie 
de pe marginea carosabilului care conţine echipamentul de contorizare a traficului. În funcţie de 
natura aranjării buclei şi de capacitatea de contorizare a traficului, aceste instalaţii pot înregistra 
numărul de vehicule, tipul (fie o clasificare simplă a lungimii fie un profil mai complex) şi viteza. 
Acest tip de studiu este de obicei realizat pentru a ajuta la monitorizarea pe termen lung a 
creşterii traficului.  

Anchete privind timpii și vitezele de deplasare 

8.2.17 Mare parte din beneficiile economice ale proiectelor de infrastructură rutieră și de transport 
public se fundamentează pe economii de timp. În consecinţă, este important ca modelele să 
reflecte cu exactitate timpul de călătorie pentru toate modurile. Cunoaşterea vitezelor de 
călătorie predominante la niveluri diferite ale fluxului de trafic pe segmente este, de asemenea, 
importantă atunci când se încearcă codificarea reţelelor modelelor astfel încât alocările ulterioare 
să reflecte cu precizie alegerile drumurilor de către şoferi. 
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8.2.18 Aşa cum am menţionat mai devreme, studiile CAT pot oferi măsurători ale vitezei, precum şi alte 
tehnici, cum ar fi radarul. Totuşi, acestea sunt viteze ‘la faţa locului’ şi nu reflectă variaţia vitezei 
care poate apărea la traversarea unei reţele, cu alte cuvinte durata călătoriei. Aceasta poate fi 
obţinută fie folosind tehnici de identificare a numărul de înmatriculare aşa cum s-a descris mai 
sus (fiecare număr de înmatriculare este marcat în timp) sau prin metode de identificare a 
deplasărilor autovehiculelor. Acestea din urmă sunt mai obişnuite şi implică pur şi simplu o 
echipă de supraveghere care conduc de-a lungul drumului la viteza de trafic predominantă. Un 
număr de puncte de sincronizare, de obicei, intersecţii importante din reţea, este ales în prealabil 
şi este înregistrat timpul de la pornire până la fiecare punct. 

Anchete privind preferințele declarate 

8.2.19 Studiile realizate asupra preferinţelor oferă informaţii cu privire la intenţiile pe care le au călătorii 
atunci când dispun de un număr de alternative din care trebuie să aleagă. Studiile preferinţelor 
„declarate” sunt în mod normal efectuate în scopul de a susţine cu informaţii realizarea 
modelelor comportamentale, cum ar fi disponibilitatea de a plăti, care este cea mai relevantă la 
planificarea sistemelor de taxare a accesului pe reţeaua rutieră şi pentru utilizarea de moduri noi, 
care este avută în vedere pentru viitor, cum ar fi transportul feroviar de mare viteză. 

 



 

Elaborarea modelului 
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9 Elaborarea modelului 
9.1 Principii de zonificare 

9.1.1 Principiile fundamentale în elaborarea unui sistem adecvat de zonificare sunt: 

o Fiecare zonă să fie pe cât de omogenă posibil, cu alte cuvinte ar trebui să reprezinte grupuri 
similare de persoane, proximitate şi utilizare a terenurilor;  

o Disponibilitatea datelor anuale de prognoză este un alt factor ce trebuie luat în considerare 
având în vedere că este inutil un nivel de zonificare în care nu se poate obţine nicio proiecţie 
robustă a factorilor din care să rezulte creşterea numărului de cereri de transport în anii de 
perspectivă; 

o Limitele de zonificare tipice sunt comunele sau o agregare a acestora pentru a asigura 
compatibilitatea cu informaţiile privind planificarea; 

o Din perspectiva ofertei modelului de transport, conexiunile între zone se realizează în cele 
mai convenabile puncte de încărcare. Accesul la reţeaua de transport poate fi reprezentat în 
raport cu punctele de încărcare pe drumurile cheie; şi  

o Din perspectiva ofertei modelului de TP, clasificarea zonelor este realizată în aşa fel încât 
transportul de persoane să poată fi încărcat în staţiile de autobuz şi gări. Pe alocuri, această 
abordare intră deseori în conflict cu cerinţele privind zonificarea drumurilor naţionale. Este 
deseori necesară clasificarea adiţională a zonificării pentru a se încadra în scopurile 
modelului de TP. 

9.1.2 Dimensiunea şi numărul zonelor modelate este un factor esenţial în determinarea situaţiei reale 
şi a acurateţei modelului de trafic şi în determinarea duratei de timp pentru rularea modelului. 
Dacă zonele sunt prea mari, modelul nu va putea estima fluxurile de trafic şi volumele de 
pasageri la nivelul solicitat de acurateţe, oricât de bună ar fi calitatea datelor privind matricele de 
călătorie. Pe de altă parte, dacă zonele sunt prea mici, dimensiunile eşantion din celulele 
matricei analizate vor fi, de asemenea, mici, afectând astfel acurateţea estimărilor privind 
călătoria şi fluxul. În locurile în care se iau în considerare zone de dimensiuni mici este mai 
potrivită utilizarea modelelor sintetice  pentru a genera matricele privind cererea de călătorie, 
întrucât acestea vor duce la popularea tuturor celulelor matricei. 

9.1.3 Deplasările intrazonale (adică cele care au loc în totalitate în cadrul aceleaşi zone) nu sunt 
afectate pe reţeaua de drumuri. Prin urmare odată cu creșterea dimensiunilor zonelor, mărimea 
cererilor de călătorie care nu sunt ilustrate în reţea creşte cu rapiditate. Dacă zonele sunt prea 
mari, acest lucru ar putea duce la subestimarea considerabilă a fluxurilor de trafic, atât pe 
sectoarele de drum, cât şi în nodurile rutiere, iar acest lucru la rândul lui ar putea să 
distorsioneze considerabil tiparele fluxurilor şi întârzierilor furnizate de modelul de afectare.  

9.1.4 Dimensiunile zonelor vor avea ca reper centrul sau punctul de interes din cadrul zonei modelate 
şi vor creşte pe măsură ce se apropie de limitele impuse de model.  

  



AECOM Vol 2 Partea B Ghid de Modelare în Transporturi 72 
 

 

9.2 Modele de afectare pe reţeaua de drumuri 

Dezvoltarea reţelei 

9.2.1 Următoarele paragrafe legate de construirea rețelei au legătură cu categoria de date și 
codificarea care sunt necesare în mod normal la elaborarea modelelor de macro-simulare, cum 
este și MNT, nu și la modelele de micro-simulare, care necesită un grad mult mai ridicat de 
detaliere și care nu sunt abordate în cadrul acestui ghid. Descrierile reţelei pentru modelele de 
afectare vor trebui deseori să includă atât detaliile privind segmentele de drum, cât şi nodurile 
rutiere. Segmentele de drum sunt în general descrise prin: 

o Noduri la fiecare capăt al segmentului de drum  (adică, noduri rutiere sau modificări în 
standard); 

o Lungimea segmentului de drum; 

o Tipul şi standardele segmentelor de drum în ceea ce priveşte benzile, adică autostradă, drum 
naţional, drum judeţean; 

o Topografia în ceea ce priveşte diferenţele de nivel, adică teren tip şes, deal sau munte; 

o Relaţia debit-viteză (daca e cazul) adecvată pentru segmentul de drum; 

o Capacitatea segmentului de drum (dacă nu este definită prin relaţiile debit-viteză sau prin 
detaliile nodului rutier); 

o Taxe percepute pe segmentul de drum; şi 

o Orice restricţii pentru anumite tipuri de autovehicule care circulă pe segmentul de drum. 

9.2.2 Trebuie inclus un număr suficient de informaţii în rapoartele privind segmentul de drum pentru a 
permite realizarea estimărilor robuste cu privire la durata călătoriilor de-a lungul segmentului de 
drum în timp ce volumele de călătorii se modifică. Natura funcţiilor ce determină viteza vor 
depinde de cât de explicit este modelat nodul rutier la limita din aval. Astfel, segmentul de drum 
poate avea relaţii debit-viteză restricţionate sau nerestricţionate. 

9.2.3 În zonele urbane, s-ar putea să fie necesar, de asemenea, să se ia în considerare impactul 
măsurilor privind managementul traficului, precum benzi pentru autobuze, calmarea traficului, 
controlul parcărilor şi benzi pentru biciclete aferente capacităţii şi caracteristicilor de funcţionare 
ale fiecărui tronson de drum din cadrul reţelei. 

9.2.4 Cerinţele obişnuite pentru codificarea nodurilor rutiere, acolo unde acest lucru este solicitat, sunt: 

o Tipul nodului rutier (semnalizări de trafic, sensuri giratorii, prioritate); 

o Numărul de bretele şi ordinea acestora (în ceea ce priveşte detaliile referitoare la drumurile 
din aproprierea nodurilor rutiere); 

o Numărul şi lăţimea benzilor de circulaţie pentru fiecare nod rutier şi disciplina adoptată pe 
benzi (inclusiv virajele interzise); şi 

o Orice date suplimentare solicitate pentru a descrie caracteristicile funcţionale ale nodului 
rutier (exp. fluxurile de saturaţie, temporizarea şi etapizarea semnalului, razele de virare şi 
distanţa minimă acceptată între vehiculele care intră în fluxurile de trafic ale drumurilor 
principale). 
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9.2.5 Nivelul solicitat de detaliere a reţelei va fi mai mare în zona centrală în apropierea proiectului şi 
va descreşte pe măsură ce distanţa faţă de proiect creşte. În zona centrală, va fi necesară 
includerea tuturor drumurilor principale, precum şi a rutelor minore care ar putea suporta 
deplasări de trafic critice, fie în anul de referinţă, fie în anii următori. Restricţionarea capacităţii ar 
trebui în mod normal să fie aplicată pe tot parcursul zonei centrale şi modelarea separată a 
nodului rutier va fi necesară în acele părţi ale modelului în care capacitatea nodurilor rutiere are 
un impact puternic asupra alegerii rutei de către şofer şi unde întârzierile nu sunt incluse în mod 
adecvat în relaţiile debit-viteză. 

9.2.6 În zona mai amplă de modelare, descrierea reţelei va trebui să acopere toate rutele necesare 
pentru a direcţiona traficul până la limita zonei centrale într-un mod realist (cu distanţe şi viteze 
realiste). Nu trebuie să se încurajeze redistribuirile nerealiste către rutele care ar putea să evite 
zona centrală, în special dacă vitezele fixe sunt precizate pentru segmentele de drum externe 
ale reţelei şi nu este aplicată nicio restricţie cu privire la capacitate, cum se întâmplă în unele 
cazuri. 

9.2.7 Poziţia conectorilor centroid ai zonelor este esenţială în obţinerea unor rezultate realiste din 
modelul de afectare.  În zona centrală, aceştia trebuie să fie amplasaţi pe cât de realist posibil şi 
în special nu trebuie să fie conectaţi direct la nodurile rutiere modelate, în afară de cazul în care 
există o bretea anume care să permită acea deplasare. Dacă zonele sunt cu mult mai mari decât 
s-a sugerat în detaliul reţelei, va fi deseori imposibil să se localizeze conectorii de zone într-o 
manieră realistă. Acest lucru ar putea duce la fluxuri de trafic distorsionate pe segmentele de 
drum din apropiere şi la virări în nodurile rutiere din apropiere, care la rândul lor ar putea să 
distorsioneze tiparele de trafic în alt punct al reţelei. În zonele urbane, cu precădere, spaţiile ar 
trebui să fie suficient de mici pentru a evita acest tip de problemă. 

Calibrarea / Validarea reţelei 

9.2.8 Principalul scop pe care îl are calibrarea constă în identificarea şi eliminarea erorilor din model. 
Erorile pot apărea atât in codificarea reţelei sau în matricele de călătorie. De asemenea erorile 
pot apărea şi în parametrii care controlează afectarea globală a traficului pe reţea, cum ar fi 
valoarea timpului şi distanţa în afectarea costului generalizat. 

9.2.9 Erorile din reţea pot fi constatate pe două niveluri. Mai întâi, majoritatea softurilor emit mesaje de 
eroare sau avertisment, pe măsură ce verifică intrările de codare, pentru orice detaliu care nu 
corespunde standardelor generale. Aceste mesaje de avertizări şi eroare impun verificări şi 
modificările corespunzătoare. Cel de-al doilea nivel de verificare implică o serie de verificări 
pentru identificarea problemelor.  Aceste verificări de calibrare pot fi defalcate in cinci mari 
categorii. 

o Verificarea matricelor 

o Verificarea traseelor  

o Verificarea capacităţii 

o Verificarea fluxurilor  

o Verificarea timpilor de parcurs 

9.2.10 Verificarea traseului trebuie realizată la nivel de pereche individuală de Origine-Destinaţie cât şi 
pe toate destinaţiile pornind de la o singură origine/toate originile către o singură destinaţie. 
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Obiectivul calibrării opţiunii de traseu este să asiste la identificarea posibilelor probleme legate 
de întârzierile excesive care sunt modelate, care ulterior se pot reflecta in traseele complicate 
alese din reţeaua rutieră. 

9.2.11 In cazul în care există trasee competitive foarte apropiate care pot fi alese intre două puncte 
trebuie verificat, de asemenea, daca distribuţia cererii de-a lungul traseelor este modelată la un 
nivel acceptabil. De cele mai multe ori, acest lucru se bazează pe cunoștințele locale şi pe 
raţionament, deoarece este puţin probabil să poată fi colectate date corespunzătoare, care să 
permită cuantificarea rutelor alternative.   

9.2.12 În cadrul procesului de calibrare a reţelei trebuie asigurat faptul că gradul de convergenţă al 
modelului rutier este la un nivel acceptabil. Experienţa în utilizarea modelelor rutiere, care fac 
parte din modelul de cerere globală, relevă faptul că modelul rutier trebuie să atingă o valoare de 
%GAP într-o regiune de 0.2%, dar şi gradul de convergenţă descris in Secțiunea 4 

9.2.13 Prin calibrare se urmăreşte identificarea şi abordarea erorilor care afectează volumul total cât şi 
distribuţia călătoriilor in cadrul matricelor, dar şi traseele pe care se desfășoară acest trafic în 
cadrul reţelei. Volumul de călătorii se verifică prin compararea fluxurilor totale de-a lungul 
coridoarelor, deși trebuie avut în vedere faptul ca opţiunea pentru un traseu nepotrivit ar putea 
afecta totalul (opţiunea pentru un traseu la marginea coridoarelor va afecta volumul călătoriilor 
care intersectează aceste coridoare). În plus, problemele legate de codarea reţelei pot cauza 
probleme de capacitate excesivă în cealaltă parte a modelului, împiedicând astfel călătoriile să 
treacă prin coridoare. Capitolul 10 pune la dispoziţie îndrumări detaliate cu privire la nivelurile de 
calibrare/validare necesare pentru reprezentarea cererii de călătorie. 

 

9.3 Modele de afectare a transportului public pe reţeaua de drumuri 

Realizarea tiparului de Servicii si Reţele 

9.3.1 Un model de afectare a transportului public cuprinde următoarele elemente: 

o Reprezentarea reţelei rutiere care să acopere toate segmentele pe care operează 
autobuzele. Această reţea se extrage de obicei din modelul de afectare a traficului rutier într-
un model multi-modal, iar vitezele de rulare pe reţeaua rutieră sunt adesea utilizate ca bază 
în determinarea vitezelor de rulare a autobuzelor, sau modificarea vitezei autobuzelor pe 
măsură ce congestionarea se schimbă, utilizând corelaţia dintre vitezele autoturismelor şi 
autobuzelor. 

o O reprezentare separată a reţelelor de transport public, de cele mai multe ori reţelele de 
transport feroviar si reţelele de metrou, dar in contextul modelelor regionale si naţionale 
acestea se vor extinde până la reţelele de transport aerian şi naval; 

o Serviciile de transport public care utilizează reţeaua, inclusiv traseul, tipul de vehicul, 
frecvenţa, tipul de tarif şi tiparele de oprire; 

o Segmente de interconectare, care conectează diverse servicii de transport public, cum ar fi 
cele cu autobuzul şi trenul; 

o Corelaţiile existente între frecvenţa şi timpul mediu de așteptare al pasagerilor; şi 

o Reprezentarea diverselor structuri de tarifare. 
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9.3.2 Fiecare categorie prezentată mai sus este necesară pentru a asigura baza din care derivă costul 
generalizat de călătorie prin utilizarea transportului public, cât şi nivelul de încărcare cu pasageri 
care rezultă din afectarea cererilor estimative.  

9.3.3 Corelaţiile dintre timpii de aşteptare prezic timpul mediu pe care pasagerii îl petrec în aşteptarea 
mijlocului de transport, de exemplu un tren, având în vedere frecvenţa serviciului. În cazul 
serviciilor feroviare, funcţia trebuie să reflecte tendinţa pasagerilor de a ajunge la prima lor staţie 
pentru a utiliza un anume serviciu de transport temporizat, şi ca atare timpul de aşteptare trebuie 
să reflecte acest aspect şi nu determinat de frecvenţa serviciului. Stabilirea corelaţiilor corecte 
între timpii de aşteptare este foarte importantă, având în vedere modalitatea în care majoritatea 
pachetelor software le utilizează pentru distribuția cererilor de călătorie ale pasagerilor de-a 
lungul traseelor care au aceiaşi timpi de parcurs.  

Calibrarea / Validarea reţelei 

9.3.4 Calibrarea modelului de afectare a transportului public implică de obicei ajustări în evaluarea 
relativă a componentelor costului generalizat, de exemplu timpul de mers pe jos, timpul de 
aşteptare cât si costurile suplimentare pe care călătorii le suportă pentru schimbarea modului de 
transport. În cazul în care se utilizează modelele logit pentru multi-trasee şi procesele de alegere 
a opţiunilor sub-modale, nivelul la care sunt distribuite călătoriile pe traseele competitive poate fi 
ajustat prin modificarea parametrilor de senzitivitate sau constantelor modale.  

 

9.4 Echilibrul între cerere şi ofertă  

9.4.1 După cum s-a menţionat in secţiunile anterioare ale ghidului, este esenţial ca din toate etapele 
din cadrul procesului de modelare să rezulte o soluţie convergentă, în caz contrar se pot 
produce erori semnificative care pot fi introduse în procesul de evaluare. 

9.4.2 În cazul unui model bazat pe o simplă afectare a traficului rutier, afectarea trebuie aplicată până 
se ajunge la o poziţie de echilibru.  

9.4.3 Verificările nivelului de convergenţă atins în reţeaua rutieră trebuie raportate şi pot include 
următoarele: 

o %  segmentelor cu modificări de flux mai mici de 5% în ultimele cinci iteraţii trebuie să fie de 
cel puţin 99%; 

o %GAP să fie mai mic de  0.2%, ideal mai mic de 0.1%; şi 

o % modificării totalului timpilor de parcurs pentru vehiculele afectate între ultimele două iteraţii 
trebuie să fie mai mic de 0.1%. 

9.4.4 Dacă toate criteriile de mai sus sunt respectate, atunci se poate avea încredere în faptul că 
rezultatele afectării nu vor introduce erori în procesul de evaluare. Trebuie menţionat faptul că 
pentru toate afectările de trafic rutier în anul de bază sau viitor, verificarea sistemului trebuie să 
atingă același nivel de convergenţă pentru evitarea problemelor cum ar fi incertitudinea 
modelului care ar putea influenţa evaluarea. 

9.4.5 Criteriul recomandat de măsurare a convergenţei între modelele de cerere şi ofertă de-a lungul 
întregului proces de modelare este decalajul cerere/ofertă definit prin relaţia: 
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unde; 

Xijctm este vectorul flux curent sau matricea din model  

C(Xijctm) este vectorul cost generalizat sau matricea obţinută prin afectarea matricei respective  

D(C(Xijctm)) este vectorul flux sau matricea rezultată din modelul de cerere, prin utilizarea 
costurilor  C(Xijctm) ca şi intrări ijctm reprezentând originea i, destinaţia j, segmentul de 
cerere/clasa utilizatorului c, perioada de timp t şi modul de transport m 

9.4.6 Valoarea minimă recomandată pentru  %GAP așa cum este definită mai sus este 0.2%. 

 

9.5 Structuri ale modelului multi-modal 

9.5.1 Majoritatea modelelor de cerere variabilă folosesc o funcţie ierarhică de tip logit, în care opţiunea 
între alternativele de transport (frecvenţa, modurile, destinaţiile, perioadele de timp) depinde de o 
funcţie exponenţială a costului generalizat sau a inutilităţii. 

9.5.2 Orice model al cererii de transport se bazează pe un mecanism matematic care reflectă modul în 
care cererea va:  

o scădea în cazul în care costul generalizat (timp sau bani) creşte sau 

o creşte, în cazul în care costul va scădea  

9.5.3 Mecanismul trebuie aplicat separat pentru diferite categorii de deplasări, în funcţie de scopul 
deplasării, deoarece senzitivitatea modelului se estimează a fi diferită pentru fiecare categorie. 
Pentru scopuri diferite ale deplasării, spre exemplu, senzitivitatea parametrului logit se 
estimează a fi mai mare numeric acolo unde există o mai mare libertate de alegere. Astfel, 
deplasări relativ opţionale (cu un grad mai mare de libertate de alegere), cum ar fi deplasările 
pentru cumpărături, tind să fie mai elastice si să aibă o valoare numerică mai mare decât, să 
spunem, deplasările la serviciu. 

Funcţia Logit ierarhică 

9.5.4 Deşi se poate folosi un model multinominal pentru a se acoperi toate opţiunile disponibile, 
aceasta ar însemna că senzitivitatea tuturor opţiunilor ar fi aceeaşi. Acest fapt este improbabil, 
ceea ce duce, de regulă, la adoptarea unui sistem de model ierarhic în care fiecare nivel 
acoperă un număr limitat de opţiuni. De exemplu, modelul cererii poate: 

o mai întâi estima numărul de deplasări din orice punct de origine dat (frecvenţa deplasărilor, 
de obicei ca formulare a elasticităţii); 

o apoi estima modul în care aceste deplasări vor alege dintre destinaţiile disponibile (distribuţia 
deplasărilor); 

o apoi estima modul în care multe deplasări vor alege fiecare mod de transport (delimitarea 
modurilor);  

o apoi estima la ce oră se vor desfăşura deplasările şi 
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o în final, ce rută vor alege vehiculele şi pasagerii  

9.5.5 Ordinea de mai sus poate varia în funcţie de tipul de deplasare, aceasta fiind o 
succesiune/secvenţă de opţiuni ordonate intuitiv. 

9.5.6 Toate opţiunile sunt interconectate, iar opţiunile exprimate la începutul secvenţei trebuie să 
corespundă cu opţiunile exprimate mai târziu în cadrul secvenţei, pe măsură ce calculul se 
repetă. În consecinţă, modelul trebuie adus la echilibru. 

9.5.7 În orice stadiu al modelării, este de dorit să se modeleze şi opţiuni secundare, deoarece călătorii 
nu par să facă diferenţele între diverse moduri de transport în comun în acelaşi fel în care 
tratează diferenţa între transportul cu maşina proprie şi transportul în comun. În consecinţă s-ar 
putea prefera împărţirea opţiunii asupra modului într-o opţiune „de nivel superior” cu posibilitatea 
de a alege între transportul cu maşina şi transportul în comun, şi alta, la „nivel inferior” în care să 
se delimiteze între diferite moduri de transport în comun. Este puţin probabil ca acest nivel de 
complexitate să fie garantat pentru evaluarea schemelor rutiere însă acesta reprezintă o 
trăsătură esenţială pentru modelele menite să evalueze îmbunătăţirile din sistemul de transport 
în comun. Această abordare logaritmică în serie evită problema comună întâlnită la estimările 
deplasărilor pe cele trei moduri de transport - maşină, autobuz sau tren; aceea de a face 
opţiunea supra-senzitivă la schimbările intervenite în ceea ce călătorii percep ca servicii 
concurente de transport public. 

Aplicarea funcţiei Logit în serie (Nested Logit Function) şi a costurilor compozite 

9.5.8 La fiecare nivel în ierarhie este necesară calcularea inutilităţii sau a costului generalizat. Pentru 
toate nivelurile ierarhiei, exceptând nivelul cel mai de jos, acest cost trebuie să reflecte opţiunile 
disponibile la nivelurile inferioare. Acesta se numeşte cost compozit sau inutilitate compozită. De 
exemplu, costul folosit în etapa frecvenţei deplasărilor trebuie să reprezinte o medie ponderată a 
tuturor opţiunilor de destinaţie, opţiunilor asupra modului, şi opţiunilor asupra momentului din 
perioadele de timp alese.  

9.5.9 Mecanismul logit se aplică, în mod normal, într-unul din următoarele două feluri: 

• ca predicţie absolută, pentru estimarea numărului absolut de deplasări realizate între fiecare dintre 
punctele de origine şi de destinaţie, pe fiecare mod, pentru fiecare categorie de călători şi în fiecare 
perioadă de timp;  

• ca model incremental, care să prevadă schimbările relative dintr-un caz de bază observat.  

Modelele hibride pot face calcule absolute pentru anumite niveluri ale ierarhiei şi aplică unele calcule 
incrementale la altele. Acest lucru este aplicabil în particular în cazul în care există o variație 
semnificativă în dezvoltarea locală a zonei, care ar face irelevante informațiile corespunzătoare cazului 
de bază. 

Ce răspunsuri trebuie luate în considerare 

9.5.10 Acest ghid acoperă toate stadiile mecanismelor modelului cererii – frecvenţa deplasărilor, 
distribuţia deplasărilor, opţiunea asupra modului, opţiunea privind momentul zilei şi afectarea. 
Este posibil să nu fie necesară includerea tuturor acestora în modelul cererii. Elementele care 
trebuie incluse depind de circumstanţele şi de obiectivele strategice ale evaluării proiectului sau 
strategiei, şi de datele disponibile.  

9.5.11 În cazul în care este disponibil, un model de nivel înalt, cum ar fi MNTR, ar putea furniza indicii 
cu privire la importanţa comparativă a mecanismelor pentru proiect sau politica ce urmează a fi 
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testată. Cu toate acestea, conform unei opinii larg răspândite, frecvenţa deplasărilor este mai 
puţin sensibilă la schimbările intervenite în costul deplasării decât distribuţia deplasărilor sau 
alegerea modului de transport. Alegerea modului de transport pentru cei care au disponibilă o 
maşină va avea un efect puternic numai acolo unde transportul public oferă o alternativă 
acceptabilă. Alegerea momentului zilei este estimată ca importantă dacă există un grad 
semnificativ de congestie a traficului în zona de interes şi dacă schimbările estimate să apară în 
cerere duc la creşteri sau scăderi semnificative ale acesteia sau dacă se are în vedere o 
anumită formă de taxare diferenţiată sau o formă de taxare a accesului.  

Generarea şi frecvenţa deplasărilor  

9.5.12 Etapa generării/frecvenţei deplasărilor poate implica două elemente:  

o modelarea generării de deplasări ca funcţie a caracteristicilor demografice şi socioeconomice 
ale zonei şi  

o reprezentarea răspunsului ratelor de deplasare faţă de schimbările intervenite în costul 
deplasării, efectul cererii variabile.  

9.5.13 Într-o formă sau alta, prima dintre acestea se aplică în toate cazurile, prin aplicarea ratelor de 
deplasare sau a factorilor de creştere pentru a produce un nivel de referinţă viitor al cererii. In 
cazurile în care s-a determinat că schimbările intervenite în costurile de deplasare sunt destul de 
semnificative pentru a genera o creştere a cererii de transport, ar trebui introdus un mecanism 
de elasticitate pentru a reprezenta frecvenţa deplasărilor.  

9.5.14 Dacă modelul propus, despărţit pe moduri, include moduri de transport mai lent atunci ratele de 
deplasare generale vor fi stabile şi nu va fi nevoie de modelarea de răspunsuri privind frecvenţa 
deplasărilor. Totuşi, în acest caz, modelul de alegere a modului de transport va trebui să fie mai 
complex. Este recomandat ca în contextul modelării în România, să existe motive serioase de 
includere a efectelor frecvenţei deplasărilor pentru schemele rutiere şi feroviare interurbane, dat 
fiind faptul că potenţialul de economisire a timpului de deplasare, ca rezultat al îmbunătăţirilor 
acestora, să fie semnificativ. Includerea unui mecanism de frecvenţă a deplasării nu necesită 
alte informaţii suplimentare în afara de cele necesare pentru distribuţia deplasărilor, iar singura 
complicaţie în plus este calcularea unui cost mediu compozit al deplasărilor din fiecare zonă.  

Distribuţia deplasărilor  

9.5.15 Modelele de distribuţie a deplasărilor permit distribuţia deplasărilor generate către destinaţiile 
disponibile, pe baza unei funcţii de impedanţă folosind costul generalizat pentru fiecare 
destinaţie. Aceasta duce la o estimare a numărului de deplasări între perechile de zone şi pentru 
mişcările intrazonale. 

9.5.16 Modelul de distribuţie poate avea un efect substanţial asupra tiparelor de călătorie şi asupra 
volumului de trafic din reţeaua respectivă. Efectul cel mai important asupra traficului rutier reiese 
din modificarea lungimii medii a deplasărilor pe parcursul unui număr de ani şi nu a numărului de 
călătorii, iar efectul său net asupra cererii exprimate pentru anumite origini şi destinaţii 
individuale şi beneficiul economic va fi, probabil, mai puternic decât opţiunea privind modul de 
transport  

Opţiunea privind modul de transport 

9.5.17 Modelul de alegere a modului de transport permite afectarea de deplasări ale principalelor 
moduri de transport pe baza competitivităţii celorlalte moduri faţă de transportul rutier cu maşina 
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proprie, pe reţeaua de drumuri afectate de acest sistem. Acesta va depinde de asemenea, de 
dorinţa oamenilor de a călători folosind şi alte moduri de transport în afară de maşină. În general, 
modul alternativ relevant este transportul în comun, deşi dacă sistemul este folosit pentru 
deplasări scurte locale, modurile de transport mai lent pot reprezenta o alternativă. Modelul 
trebuie să distingă între călători disponibili cu maşină şi fără maşină. Acolo unde divizarea 
modală spre transportul public este considerată a fi importantă, opţiunea privind modul de 
transport va trebui să fie luată în considerare în modelarea cererii. 

9.5.18 Dacă se preconizează că sistemul va avea un impact major asupra transportului public si/sau 
urmează să se testeze alternative la transportul public, va fi de dorit să se modeleze opţiunile de 
transport în detaliu.  

9.5.19 Câteva modele omit în totalitate mecanismul de alegere a modului de transport, deoarece 
transferul între moduri nu este considerat important. Acest fapt nu este recomandat dar dacă se 
foloseşte această abordare, va fi important să se includă un nivel de elasticitate a frecvenţei 
deplasărilor cu o pondere mai mare decât de obicei, dat fiind faptul că aceasta va acţiona ca 
valoare reprezentativă pentru deplasările transferate către modul de transport cu maşina dinspre 
alte moduri şi vice-versa.  

Alegerea momentului din zi 

9.5.20 Este improbabil ca în modelul cererii să fie nevoie de analiza opţiunii privind momentul ales din 
întregul interval de 24 de ore dintr-o zi, dar vor fi situaţii în care alegerea momentului de 
deplasare în anumite părţi ale zilei ar putea fi influenţată de modificările costurilor de călătorie.  

9.5.21 Multe modele la scară largă conţinând unul sau toate răspunsurile referitoare la frecvenţa 
deplasărilor, alegerea şi distribuţia modului, au fost construite pe baza unui interval de timp de 
12 sau 24 de ore, din timpul zilelor lucrătoare, în funcţie de restricţiile de timp din anchete. In 
aceste cazuri proporţia deplasărilor care au loc în fiecare perioadă de tip este de obicei estimată 
separat de metodele de factorizare. 

9.5.22 Există două aspecte clar diferite ale alegerii momentului din zi; acestea sunt definite ca opţiuni 
ale perioadei de timp macro şi ale perioadei de timp micro. Opţiunea pentru perioada de timp 
macro reprezintă alegerea între perioadele de timp modelate mai larg, deplasări din timpul orelor 
de vârf din trafic sau din afara orelor de vârf, în timp ce alegerea perioadei de timp micro 
reprezintă alegeri dintr-o perioadă de timp modelată, de exemplu distribuţia vârfului de trafic.  

9.5.23 Alegerea unei perioade de timp macro dintre perioade de timp mai mari-largi ar fi esenţială dacă 
scenariile care urmează a fi examinate includ taxarea diferenţiată sau alte schimbări majore 
intervenite în cost, la diferite momente ale zilei. Dacă acest mecanism este inclus, atunci ar 
trebui utilizată senzitivitatea rezistenţei parametrilor pentru verificarea gamei de răspunsuri.  

9.5.24 Dacă modelarea estimează congestii nefiresc de mari la ore de vârf, se poate folosi modelarea 
cu opţiunea pentru perioada de timp micro, în vederea realocării deplasărilor între orele de vârf 
şi în afara orelor de vârf, pentru a se ajunge la o estimare mai realistă a distribuţiei cererii.  

Tipul modelelor  

o Există câteva forme ale modelelor iar acestea se pot înscrie în trei categorii: 

o modele absolute, care folosesc o estimare directă a numărului de deplasări din fiecare 
categorie; 
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o modele absolute aplicate incremental, care folosesc estimări ale modelului absolut pentru a 
aplica schimbări unei matrice de bază şi  

o modele „punct-pivot”, care folosesc variațiile din costuri pentru a estima variațiile numărului 
de deplasări dintr-o matrice de bază. 

9.5.25 Ultimele două metode păstrează toate detaliile cererii observate, dar duc la dificultăţi în cazurile 
în care prea multe celule din matricele observate sunt goale sau au valori foarte scăzute, din 
cauza limitărilor introduse de abordarea pe eşantioane. 

Modelele absolute  

9.5.26 Modelele absolute ale cererii generează estimări ale numărului de călătorii, pe baza modelelor 
calibrate din deplasările observate. 

9.5.27 Cea mai simplă metodă de prognoză folosind modele absolute este rularea acestor modele 
separat pentru fiecare combinaţie de proiecţii de an şi scenariu. Ulterior, comparaţia între cazul 
„fără proiect” şi cel „cu proiect” va furniza o estimare a impactului proiectului supus analizei. 
Aceasta este o practică comună în multe modele tradiţionale cu mai multe stadii. Cu toate 
acestea, pentru a se obţine o bună calibrare a acestor modele potrivit datelor anului de bază 
analizat, este nevoie de o analiză intensivă şi de multe ori, de constante de „gradare” „scalare” 
sau calibrare, iar dacă acestea devin prea numeroase, atunci ele pot reduce senzitivitatea 
modelului la schimbările viitoare.  

Modele absolute aplicate gradual/incremental  

9.5.28 În ultimii ani s-au dezvoltat metode de prognoză care folosesc modelul absolut şi matricele de 
călătorie de bază „constatate” pe care a fost calibrat modelul. Aceasta implică ajustarea 
estimărilor matricelor de călătorie absolute printr-o funcţie a matricei sintetizate a anului de bază 
şi a matricei „observate” a anului de bază. Aceasta ia, de obicei, una din următoarele două 
forme: 

9.5.29 O abordare a factorizării în care matricea anului viitor = matricea „constatată” a anului de bază 
/proiecţia anului de bază al modelului absolut). Proiecţia de viitor a modelului absolut. Aceasta 
poate duce, însă, la rezultate inadecvate în cazul în care celulele din matricea de călătorie 
constatată au valori zero sau în care cererile sintetizate au valori foarte joase dar pot duce la 
creşteri importante, apoi aplicate la cereri mari, absolute. O alternativă pentru a depăşi această 
problemă este adoptarea unei abordări cumulative, astfel încât: 

9.5.30 Matricea anului viitor = (proiecţia viitoare a modelului absolut - proiecţia anului de bază al 
modelului absolut) + matricea „observată” a anului de bază.  

9.5.31 Astfel, proiecţia de viitor pe fiecare model creşte prin diferenţa între matricele „observate” ale 
anului de bază şi cele produse în anul de bază de către modelul calibrat. Pericolul cu această 
abordare este că, uneori, pot rezulta valori negative ale celulelor. 

9.5.32 Aceste abordări asigură însă faptul că diferenţele importante dintre matricele observate şi 
modelul anului de bază ce nu au fost preluate în procesul de calibrare, sunt reflectate în cadrul 
scenariului de prognoză.  

Modelele punct-pivot  

9.5.33 Modelele punct-pivot estimează schimbări în tiparele de călătorie faţă de o matrice de bază în 
care, în mod normal, se folosesc cât mai mult deplasările „observate”. Acest tip de aplicaţii ale 
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modelului sunt deseori descrise ca „incrementale” sau „marginale”. Schimbările relative 
prognozate sunt aplicate matricei de bază astfel încât să se păstreze complexităţile matricei de 
bază. Acolo unde este dificil de calibrat un model de cerere pentru a reproduce tiparul de 
călătorie observat, aceste modele incrementale se pot folosi pentru prognoză, plecând de la 
această matrice de bază şi costurile asociate. Matricea poate de asemenea fi actualizată în 
întregime sau în parte fără alterarea modelului de prognoză deoarece parametrii care 
controlează mecanismele pot fi independenţi de calibrarea modelului de bază. 

9.5.34 În astfel de modele tip punct-pivot, mecanismele de prognoză estimează schimbări ale tiparelor 
de călătorie ca funcţie a bazei observate, în loc să estimeze valori absolute ale numerelor de 
deplasări. Cu modele incrementale reale condiţiile (costurile) anului de bază şi tiparul de 
călătorie de referinţă (derivat din matricea de călătorie a anului de bază, presupunând că nu 
există modificări ale costurilor deplasărilor) reprezintă date directe de intrare ale procesului de 
prognoză. O astfel de abordare prezintă un număr de beneficii. Poate folosi datele existente 
relativ uşor, iar parametrii folosiţi în model pot reflecta senzitivitatea cunoscută la schimbările 
intervenite în variabilele de intrare, fără a trebui să se îndeplinească sarcina adiţională şi 
consumatoare de timp de estimare a parametrilor modelului. 

Alegerea formei modelului  

9.5.35 Pe scurt, există mai multe abordări pentru prognoză cererilor viitoare de transport. Există metoda 
punct-pivot care foloseşte matricele de călătorie observate direct şi realizează prognozele prin 
estimarea impactului schimbărilor incrementale din costurile de deplasare între o situaţie de 
bază şi anul/scenariul proiectat. În majoritatea cazurilor costurile anului de bază sunt folosite ca 
punct-pivot pentru proiecţii. Apoi există modelele absolute în care prognozele nu folosesc direct 
matricele deplasărilor din anul de bază sau costurile din anul de bază. Metoda folosirii matricei 
de călătorie observate pentru ajustarea proiecţiilor absolute (metoda prognozei incrementale) a 
anulat distincţia dintre prognozele realizate din modele absolute şi cele produse din modele 
incrementale.  

9.5.36 În timp ce toate metodele de tip punct-pivot sunt incrementale, modelele absolute pot fi folosite 
direct sau cu ajustări incrementale.  

9.5.37 Chiar dacă utilitatea metodelor de tip punct-pivot capabile să folosească matricele de călătorie 
observate, este importantă, un subiect la fel de important este fiabilitatea relativă a oricărui tipar 
de călătorie comparat cu cel al unei estimări de model absolut. Ambele sunt limitate de 
cheltuielile asociate cu încercarea de a observa toate celulele din matrice, acoperind toate 
dimensiunile (modul, momentul zilei, pe de o parte şi scopul şi segmentele de călătorie, pe de 
altă parte).  

9.5.38 Astfel, cu excepţia modelelor care acoperă zone foarte largi, matricele „observate” reieşite din 
datele anchetelor vor conţine cel mai probabil, o mare proporţie de celule cu zero călătorii. Fără 
a importa date sintetice, un model incremental nu va completa niciodată aceste celule. Dacă 
deplasarea pe care o reprezintă celula este într-adevăr nefezabilă, sau foarte improbabilă, atunci 
valoarea zero poate reprezenta o ipoteză rezonabilă, dar dacă celula este goală pur şi simplu din 
cauza limitărilor eşantionului anchetat, atunci ar putea fi recomandată completarea matricei.  

9.5.39 Prin contrast, modelele tradiţionale absolute de prognoză nu folosesc în mod direct datele locale 
observate ci le folosesc doar în scopul calibrării. Aceste modele produc estimări ale cererii 
pentru toate celulele din matricele de călătorie. 



AECOM Vol 2 Partea B Ghid de Modelare în Transporturi 82 
 

 

9.5.40 Cu toate acestea, în practică, există de multe ori factori multipli de calibrare care trebuie luaţi în 
considerare la majoritatea modelelor absolute pentru a furniza o calibrare rezonabilă faţă de 
datele observate, uneori într-un mod destul de arbitrar, în special în cazul modelelor de 
distribuţie. În plus, valorile astfel obţinute ale parametrilor pot reieşi din anumite mascări ale 
diferenţelor observate (care pot fi, spre exemplu, efecte legate de distanţă), de către constantele 
specifice zonei sau modului şi pot astfel, fie să subestimeze, fie să exagereze gradul real de 
senzitivitate a călătorilor faţă de schimbări. În consecinţă, aparenta superioritate a calibrării 
locale este de multe ori neacoperită în practică, cu excepţia studiilor la scară largă pe domeniul 
transporturilor, în care colectarea de date şi calibrarea pot fi suficient de cuprinzătoare. 

9.5.41 Ambele abordări au trăsături pozitive şi negative iar specialiştii folosesc de multe ori o 
combinaţie de date observate şi date sintetizate, chiar şi pentru mişcări presupuse a fi în 
totalitate observate, caz în care dimensiunile eşantionului sunt mici şi, în consecinţă, erorile de 
eşantion sunt mari. Calitatea relativă a datelor observate şi a modelului sintetic trebuie luate în 
considerare, în special dacă este posibil ca procesele de redistribuire pe termen lung să nu fi 
fost realizate în totalitate. De obicei, erorile potenţiale datorate specificaţiilor greşite ale 
modelului, în cazul modelelor de redistribuire denotă faptul că datelor observate ar trebui să li se 
acorde o mai mare pondere în orice bază combinată. 

9.5.42 Totuşi, prin abordarea unei medii ponderate a matricelor observate şi sintetice, celulele goale 
sunt eliminate şi o importanţă mai mare este acordată celulelor unde există mai multe deplasări 
observate decât se estimează să apară din modelul sintetic calibrat local. Ponderi relative ar 
trebui să reflecte acurateţea relativă a celor două forme de estimări. Dacă acestea nu au fost 
cunoscute atunci o recomandare generală ar fi să se folosească 90% din estimarea observată şi 
10% din estimarea sintetizată. 

Ce moduri şi cu câte detalii? 

9.5.43 De regulă, principalul mod alternativ la transportul cu maşina va fi transportul public. În unele 
circumstanţe, ar fi de dorit să se menţioneze şi concurenţa din partea altor moduri, mai lente, 
precum mersul pe jos şi mersul pe bicicletă; totuşi în majoritatea evaluărilor sistemelor rutiere, 
modelarea explicită a modurilor lente nu va fi probabil de folos pentru schemele inter-urbane. În 
cazurile în care alegerea modului de transport este importantă pentru evaluare, poate fi 
necesară modelarea componentelor deplasării în detaliu, inclusiv efectul schimbării condiţiilor de 
drum pentru deplasările cu autobuzul. 

9.5.44 De obicei este de dorit să se includă o reprezentare a opţiunii privind modul de transport în 
modelarea cererii, dar nivelul detaliilor depinde de importanţa acordată acestuia în relaţie cu 
schema care se modelează. În mod clar, când se evaluează scheme de transport public atunci 
modelarea alegerii modului de transport va fi un element foarte important. 

Transportul public  

9.5.45 Modul de transport public competitiv va fi, cel mai probabil, transportul cu trenul sau cu 
autocarul/microbuzul pentru distanţe mai lungi şi cu autobuzul sau metroul pe distanţe scurte, 
intraurbane. În unele cazuri, mai multe moduri pot oferi o alternativă competitivă deplasărilor cu 
maşina, caz în care modelul cererii ar trebui să includă un mecanism la nivel mai înalt de 
divizare a modurilor de transport cu maşina sau în comun, cu o diviziune între modurile de 
transport în comun disponibile mai jos în ierarhie. 
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9.5.46 În cazul în care se evaluează sisteme de transport rutiere, dacă există o concurenţă reală slabă 
între transportul public şi transportul cu maşina, estimările de cost generalizat ale transportului 
public se pot judeca cel mai bine din informaţiile locale privind divizarea pe moduri pentru 
călătorii cu o maşină disponibilă. Aceasta se poate obţine numai în urma unor anchete de trafic, 
având ca scop identificarea disponibilităţii de maşini: în majoritatea cazurilor va trebui să fie  
aproximat de numărul de gospodării având o maşină în proprietate, dar aceasta va genera o 
supraestimare a nivelului real de disponibilitate.  

9.5.47 Ca indicaţie generală, dacă transportul public este ales de mai puţin de 5% din călători, utilizarea 
costurilor fixe de transport public va fi suficientă dacă se exclude posibilitatea evaluării 
alternativelor de transport ca parte a evaluării schemei. 

9.5.48 Trebuie acordată importanţă şi rolului viitor al transportului public. Dacă transportul public este 
prognozat să joace un rol semnificativ în viitor, atunci, indiferent de alegerea modului curent, va 
fi necesară elaborarea unui model de alegere a modului.  

9.5.49 În cazul în care transportul public este o componentă importantă a sistemului de transport, şi 
este nevoie de un model al reţelei detaliate de transport public (evaluare), costurile pentru 
fiecare OD  pot fi extrase direct din acesta. Concurenţa între diferite servicii de transport public 
sau moduri, poate fi modelată fie prin modele ale alegerilor în serie sau prin evaluarea 
transportului public. Când urmează a se folosi un model de evaluare a unui sistem rutier deja 
existent în combinaţie cu un model de evaluare a transportului public existent, costurile 
generalizate ale celor două modele trebuie să fie coerente între ele.  

9.5.50 Dacă evaluarea unei proiect de transport rutier afectează apreciabil timpul de deplasare în 
cadrul serviciilor de transport public, aceasta trebuie estimată. Acesta va fi, de obicei doar cazul 
serviciilor de transport cu autobuzul, care poate fi accelerat sau împiedicat de schema respectivă 
şi care poate fi afectat şi de schimbările congestiilor de trafic.  

Distribuţia călătoriilor  

9.5.51 Modelele de distribuţie sunt menite să garanteze că numărul total de deplasări din zona de 
origine (sau către zona de destinaţie) este egal cu numărul total de deplasări prevăzut pentru 
acea zonă în etapa generării/frecvenţei deplasărilor. Majoritatea modelelor garantează faptul că 
atât originile cât şi destinaţiile corespund numărului de deplasări total generat, fiind cunoscute şi 
ca modele cu dublă constrângere.  

9.5.52 Modelele de distribuţie sunt, de obicei, aplicate în termenii producţiei şi atracţiei zonei sau mai 
puţin satisfăcător, în termenii originii şi destinaţiei totalurilor de deplasări. Producțiile definesc 
locațiile în care călătoriile sunt produse – de exemplu, pentru călătoriile de navetă, zona de 
producție este reședința angajatului iar zona de atracție este locul de muncă, adică atractorul. 
Acest lucru permite conexiunea directă a prognozei cererii de călătorii cu producțiile, cum ar fi 
creșterile demografice și atracțiile, cum ar fi locuri noi de muncă și dezvoltări ale sectorului 
industrial. Este recomandabil ca formatul producție-atracție să fie utilizat în cadrul modelării doar 
în forme simpliste, cum ar fi modele locale pentru o singură ora, prin utilizarea totalurilor pentru 
origini și destinații. 

9.5.53 Sunt disponibile diverse forme funcţionale dar majoritatea modelelor folosesc o formulă de tip 
logit pentru reprezentarea influenţei costurilor de călătorie asupra alegerii destinaţiei, într-un mod 
similar alegerii modului, etc. Este o practică comună folosirea modelelor cu duble constrângeri 
pentru prognoză deplasărilor navetiştilor şi elevilor/studenţilor, astfel încât fiecare zonă să atragă 
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şi să genereze un număr total de puncte finale ale deplasărilor la serviciu şi modele cu simplă 
constrângere pentru alte scopuri, în care este fixat doar numărul total de deplasări cu originea în 
fiecare zonă.  

9.5.54 În plus faţă de costul generalizat al deplasării, distribuţia mai depinde într-o anumită măsură, de 
atractivitatea unei zone, estimate în termenii numărului de „oportunităţi” precum locuri de muncă 
sau spaţii comerciale. Aceasta reflectă probabilitatea ca zona să fie aleasă ca destinaţie, alte 
aspecte fiind egale (deşi în modele cu dublă constrângere, atractivitatea este reprezentată pur şi 
simplu de numărul deplasărilor cu destinaţia în acea zonă).  

9.5.55 În timp ce modelele de distribuţie au fost numite iniţial „modele de gravitaţie” (folosind o putere 
negativă a distanţei) acum sunt de regulă formulate ca  model logit, bazat pe teoria utilităţii 
aleatorii pentru modelarea discretă a alegerii şi datorită maleabilităţii sale matematice. Alte funcţii 
cum ar fi puterea simplă, funcţiile Tanner sau Box-Cocs sunt disponibile la rândul lor, împreună 
cu formulele exponenţiale folosite cel mai frecvent.   

9.5.56 Una dintre principalele probleme  este reprezentată de estimarea factorilor de atracţie de 
deplasări pentru fiecare zonă, într-un mod ferm şi sustenabil şi de determinarea parametrilor 
care au valori reale de prognoză. Acesta este un aspect dificil deoarece distribuţia parametrilor 
este, în mod normal, calibrată pentru a recrea datele  (din toate secţiunile) observate la un 
anumit  moment, care depind de o gamă largă de factori istorici şi socio-economici, ce nu pot fi 
capturaţi în întregime în factorii de transport modelaţi. Acei factori istorici pot fi uneori destul de 
importanţi pentru a masca adevăratul proces de alegere între destinaţii foarte apropiate, într-un 
model cu echilibru.  

9.5.57 În consecinţă, abilitatea modelului de a prognoza schimbări în tiparele de călătorie ca urmare a 
schimbărilor intervenite în factorii de transport, este, în general nefondată. Pentru acest motiv, se 
recomandă ca modelele de distribuţie a deplasărilor să fie făcute într-o formă incrementală, 
construindu-se de la o bază vastă de date observate. Valorile parametrilor locali ar trebui 
calibrate pentru a fi utilizate în model, dar dacă nu există suficiente date observate pentru o 
calibrare satisfăcătoare, ar trebui folosite valori ale parametrilor derivaţi extern, deşi ar putea fi 
nevoie de anumite ajustări pentru a se acoperi orice sub-reprezentare a destinaţiilor concurente 
şi a situaţiilor în care sunt aşteptate schimbări majore ale destinaţiei terenurilor.  

Aspecte referitoare la spaţiu  

9.5.58 Modelele de distribuţie a spaţiului vor fi probabil răspunsurile referitoare la cerere, cele mai 
sensibile la extinderea în spaţiu a zonei dar gradul de senzitivitate va depinde de asemenea, de 
forma distribuţiei modelului ales. Trei aspecte merită scoase în evidenţă în ce priveşte distribuţia 
deplasărilor. Acolo unde este posibil, toate destinaţiile probabile pentru zonele din principalele 
arii de interes, ar trebui modelate. Acest aspect este, în particular important pentru modelele de 
distribuţie a călătoriilor dat fiind faptul că creşterile numărului de deplasări dintr-o zonă, spre 
exemplu, în interiorul unui coridor de interes, în urma unor dezvoltări, ar trebui să ducă la 
descreşteri înregistrate în alte destinaţii. Aceasta va avea implicaţii pentru volumele de trafic şi 
beneficii (în general şi pe anumite arii). 

9.5.59 Costurile medii ale deplasărilor intra-zonale trebuie calculate cu cât mai mare acurateţe, pentru 
înlăturarea tendinţei de favorizare în modelul de distribuţie a deplasărilor mai scurte. Modelarea 
deplasărilor intra-zonale este, în special importantă şi de obicei, este nevoie să fie analizată 
separat, dat fiind faptul că majoritatea modelelor de afectare nu alocă deplasări intra-zonale şi 
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astfel, nu sunt generate costuri. Modelele organizate pe funcţii de putere sunt, în particular, 
sensibile la costuri intra-zonale foarte scăzute, şi în cazurile în care este asumată alegerea unui 
mod plasat mai jos în ierarhie decât distribuţia, distribuţia deplasărilor cu maşina, folosind o 
funcţie de putere ar putea duce la un excedent al deplasărilor pe distanţe foarte scurte.    

9.5.60 • Dacă destinaţiile din afara zonei analizate sunt potenţiale destinaţii alternative, atunci costurile 
către aceste destinaţii ar trebui calculate destul de corect, chiar dacă reţeaua şi sistemul de 
zonificare din afara zonei analizate este una de natură inferioară. 

Alegerea momentului zilei   

Alegerea perioadei de timp macro   

9.5.61 Alegerea perioadei de timp macro, implicând transferul calatorilor între perioade largi de timp, 
poate fi modelată ca o funcţie logit de opţiune, în mod similar cu mecanismele de alegere 
descrise pentru alte etape din cadrul modelării cererii. Cu toate acestea, dacă modelarea cererii 
utilizează o diviziune tipică a timpului , în două perioade de vârf și o perioada de inter-vârf, 
pentru majoritatea călătoriilor libertatea de a se transfera între ele este aspru constrânsă. Spre 
exemplu, câteva călătorii în interes de serviciu s-ar putea desfăşura în întregime în afara 
perioadelor de vârf de trei ore, iar un astfel de mecanism ar putea fi predominant aplicat pentru 
cumpărături și nu în deplasările către serviciu. 

9.5.62 Pentru modelarea opţiunilor pentru perioadele macro, este necesară cunoaşterea proporţiei 
fiecărui tip de călătorie care are loc în fiecare perioadă. La nivel macro, călătoriile trebuie alocate 
unei perioade de timp discrete, chiar și acelea care încep şi se termină în perioade diferite. Apoi 
se poate utiliza un model logit incremental care să modifice numărul total de călătorii pentru 
fiecare tip de călătorie în fiecare perioadă de timp, în funcție de schimbările costurilor 
generalizate din fiecare perioadă.  

9.5.63 Alegerea perioadei de timp macro trebuie considerată în situaţia în care este prevăzută apariţia 
unor diferenţe puternice de cost între perioadele de timp, sau modificarea acestora. Este evident 
cazul în care sunt introduse taxe diferite pentru utilizarea drumului, a căii ferate sau a serviciilor 
de transport cu autobuzul în intervalul orelor de vârf, intermediar sau în afara orelor de vârf, sau 
în cazul în care sunt avute în vedere diferite niveluri de acces la capacitatea rutiera, sau probabil 
în cazul în care sunt introduse suprataxe de parcare în orele de vârf, într-un fel care afectează o 
mare parte a traficului. În astfel de cazuri, este importantă alegerea unor perioade de timp 
modelate pentru a facilita modelarea costurilor diferenţiale. 

Extinderea vârfurilor ( Alegerea perioadei de timp micro)  

9.5.64 Este o experienţă comună ca atunci când cererea creste într-o rețea congestionată, vârful cererii 
tinde să ocupe o perioadă mai mare de timp. Vârful nu este în măsură să crească, din lipsa 
capacităţii, astfel încât se alocă o cerere suplimentară pe umerii vârfurilor. Acest efect este 
cunoscut sub numele de “extinderea vârfurilor” și apare din cauza combinaţiei de răspunsuri, 
atât cele involuntare cât şi voluntare. Lungimea vârfurilor se va răspândi pe măsură ce congestia 
creşte, deoarece vitezele mai mici înseamnă  mărirea timpilor de parcurs cât şi ocuparea unei 
perioade mai mari. Călătorul are o influenţă mică asupra acestui aspect, iar întârzierile cauzate 
de acest efect sunt deseori reprezentate în modelul de afectare. 

9.5.65 Călătorii îşi pot schimba în mod deliberat timpul de călătorie, să plece sau să ajungă mai 
devreme faţă de ora preferată. Din experienţa comună, în perioadele aglomerate o modificare de 
un sfert de oră poate schimba în mod semnificativ timpul de călătorie estimat. Unii călători vor 
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considera o astfel de schimbare acceptabilă, întrucât reducerea timpului călătoriei depășește 
beneficiul. 

9.5.66 În faţa creșterii congestiei, unii călători își vor ajusta ora de plecare sau ora sosirii în vederea 
reducerii duratei călătoriei. În principiu, acest lucru poate fi reprezentat ca un mecanism de 
opţiune, care să reflecte costurile generale de călătorie, cărora li se adaugă costurile suportate 
pentru neajungerea la ora preferată: acesta este un termen de “inutilitate a programului”, in mod 
esențial fiind o componentă externă a costului generalizat, care măsoară cat de departe ora 
efectivă de sosire este înainte sau după ora preferată. 

9.5.67 În momentul în care într-un model de cerere variabilă se include opţiunea pentru alegerea unei 
perioade de timp micro (care va include termenul de “inutilitate orar”), faptele indică ca acest 
lucru este probabil sa fie mai sensibil decât alte răspunsuri, cu excepţia alegerii traseului.  

Ierarhia răspunsurilor şi costurile integrat  

9.5.68  Secvenţa corespunzătoare a mecanismelor de alegere este determinată de senzitivitatea 
relativă a alegerilor la costurile generalizate sau inutilitatea călătoriei. Diverse secvenţe pentru 
diverse scopuri şi/sau segmente de piața călătoriei sunt adesea corespunzătoare.    

9.5.69 Un mecanism poziţionat “la un nivel superior” în ierarhia mecanismelor de cerere trebuie să 
reflecte “costurile integrat” pentru opțiunile poziţionate la un nivel inferior ierarhic şi să indice 
improbabilitatea alegerii unei opţiuni cu costuri mari. Funcţia “logsum” pentru costuri are o astfel 
de proprietate, dar impune ca mecanismele de cerere “ierarhic superioare” sa aibă o senzitivitate 
mai mică, pentru a evita o schimbare plauzibilă în  costurile generalizate, producând o 
schimbare nerealistă în cerere. 

9.5.70  Secvenţa de calcule constă în faptul că, pe parcursul fiecărui ciclu, costurile integrat trebuie 
calculate pentru fiecare nivel ierarhic, întrucât fiecare nivel se referă la diverse combinaţii de 
opțiuni inferioare din punct de vedere ierarhic. 

9.5.71 Astfel, calcularea costului începe de la baza ierarhiei în mod crescător peste toate nivelurile, 
adăugând încă o opţiune la costul integrat la fiecare nivel. Calculul opţiunii se face apoi în ordine 
descrescătoare și întregul ciclu este recalculat în următoarea reiteraţie până se ajunge la un 
nivel de convergenţă acceptabil. 

9.5.72 Dovezile disponibile sugerează faptul că senzitivitatea frecvenţei călătoriei este mult mai mică 
decât în cazul celorlalte mecanisme, motiv pentru care se consideră rezonabil tratarea acestei 
opţiuni  ca opţiune primară în cadrul ierarhiei.  

9.5.73  Opţiunea de traseu este modelată invariabil ca fiind răspunsul cel mai sensibil inferior celorlalte 
mecanisme de cerere.  

9.5.74 În ceea ce privește echilibrul, există o diferenţă mică sau chiar inexistentă în ceea ce privește 
utilitatea sau costurile generalizate existente între trasee, care sunt susceptibile a fi utilizate 
pentru orice călătorie în termeni de origine-destinaţie; în cazul în care costurile se schimbă se 
stabilește rapid un nou echilibru care implică schimbări în traseu, între alternativele de costuri 
minime.  

9.5.75 Astfel, partea de afectare a traseului în cadrul procesului de modelare poate fi considerată 
separat, deşi cererea și afectarea trebuie tratate iterativ pentru a obţine o soluţie echilibrată. 
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9.5.76 În situaţia În care se consideră aplicabilă alegerea unei perioadei de timp macro (unde sunt 
prevăzute modificări diferenţiale de costuri sau de capacitate, în perioade diferite de timp) 
dovezile sugerează că poziţia mecanismului se află la un nivel similar cu principalele opțiuni de 
alegere a modului de transport pentru majoritatea scopurilor de călătorie. 

9.5.77 În cazul în care se modelează opţiunea de alegere a unei perioade de timp micro, aceasta ar 
trebui plasată deasupra alocării sau în alte situaţii la cel mai mic nivel (cel mai sensibil) din cadrul 
ierarhiei. 

9.5.78  Decizia principală se axează pe poziţiile relative de distribuţiei (opţiune de alegere a destinaţiei) 
şi defalcarea modurilor de transport (alegerea opțiunilor). 

9.5.79 Modelul de distribuţie trebuie sa preceadă defalcarea modurilor de transport în cazul în care 
parametrul de distribuţie (lambda) este mai mic decât cel pentru defalcarea modurilor de 
transport, iar defalcarea modurilor trebuie să preceadă distribuţia în cazul în care se dovedește 
contrariu. Dacă cele două sunt similare, cu incertitudinea că ar putea fi relativ largi, există un caz 
de calcul simultan prin utilizarea unei singure valori de senzitivitate (lambda) pentru fiecare 
segment de călător. 

9.5.80  Totuşi, dacă spre exemplu opţiunea de alegere a destinaţiei are un parametru de senzitivitate 
mai mare decât opţiunea de alegere a modului de transport, dar defalcarea modurilor de 
transport a fost calculată greșit după distribuție, creșterea costului de transport cu autoturismul 
de exemplu poate determina creșterea costului de transport pe mijlocul de transport (costul 
integrat) pe care se bazează distribuţia. În cazuri extreme acest lucru ar putea determina 
scurtarea călătoriilor în așa măsură încât nu doar utilizarea autoturismului ar descreşte, așa cum 
este necesar, ci și numărul de călătorii pe modurile de transport competitive, ceea ce se 
consideră a fi implauzibil. Un astfel de efect este descris adesea ca şi elasticitate între modurile 
de transport. 

9.5.81 În cazul în care există suficiente date locale despre calitatea adecvată și sunt disponibile 
resursele profesionale necesare, valorile lambda trebuie estimate (calibrate) din aceste date, iar 
ierarhia selectată astfel încât răspunsul cel mai puţin sensibil să fie poziţionat deasupra 
răspunsului cel mai sensibil. 

9.5.82 În cazul în care nu există date sau resurse corespunzătoare care să permită estimarea valorilor 
parametrilor, atunci ar fi posibilă selectarea ierarhiei în baza cunoștințelor locale despre 
senzitivităţile relative cu privire la destinaţie şi opțiunea de alegere a modului de transport (dintre 
modurile de transport locale, de exemplu în cazul în care s-au estimat valorile lambda şi s-a 
justificat ierarhia opțiunii adoptate). 

9.5.83 Indiferent de decizia adoptata, este esenţial sa se aplice “testarea realismului” pentru o gamă 
largă de schimbări în transport, pentru a verifica dacă modelul răspunde în mod raţional și dacă 
are o elasticitate acceptabilă.  

Costuri compozite 

9.5.84 Cu excepţia cazului în care mecanismele de pe două nivele ierarhice adiacente sunt calculate 
simultan (fiind probabil aplicabil doar în stadiile de alegere a modului de transport sau 
destinaţiei) trebuie formulat un cost integrat sau de utilitate peste cea mai sensibilă (sau 
inferioara) opţiune care sa fie utilizată ca şi “medie” în calculul alegerii opţiunii cele mai Putin 
sensibile. Aceasta nu poate fi considerată o medie aritmetică, întrucât este evident că dacă o 
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opţiune are costuri ridicate și este puţin probabilă să fie aleasă, ar trebui să aibă o pondere 
redusă în costul integrat. 

9.5.85 Diferite forme de costuri integrat au fost folosite în trecut - a se vedea de exemplu  Senior şi 
Williams (1977) – dar în continuare, modelul logsum este formula cea mai potrivită în cazul în 
care se folosesc modelele logit pentru determinarea opțiunilor alese într-un model absolut de 
alegere a opțiunii. Formula generală a costului integrat care să reflecte costurile cu care se 
confruntă călătorii, având în vedere opțiunile anterioare într-o poziție ierarhică inferioara, este 
următoarea: 

9.5.86 De exemplu, dacă defalcarea modurilor de transport este mai puțin sensibilă (poziţie ierarhică 
superioară) în comparaţie cu distribuţia, atunci costul integrat pentru o călătorie cu autoturismul 
din zona I se obține prin modelul logsum pentru opțiunea de calatori cu autoturismul (opţiunea y) 
pentru toate zonele de destinaţii posibile (opțiunea x). Vor fi mai puține călătorii către destinaţii 
cu costuri ridicate de călătorie, dar ponderea exponenţială indică faptul ca acestea vor contribui 
într-o oarecare măsură la costul total integrat. La cel mai mic nivel, costurile absolute integrat 
trebuie ponderate în funcţie de atractivitatea zonei. În cazul în care distribuția este mai Putin 
sensibilă faţă de defalcarea modurilor de transport (având o poziție superioară), atunci costurile 
integrat utilizate pentru distribuție vor fi costurile logsum din modurile de transport disponibile 
pentru fiecare pereche de origine-destinaţie disponibilă. 

9.5.87 Întrucât frecventa este invariabil cel mai sensibil răspuns, în astfel de cazuri pentru fiecare 
origine suma costului integrat trebuie să cuprindă toate destinațiile, modurile de transport și 
perioadele de timp, dacă ne referim la respectivele opțiuni care sunt reprezentate în model.  

9.5.88 În cazul în care sunt incluse perioade de timp, atunci costul integrat trebuie să includă sumele 
ponderate pe călătoriile din perioadele de timp. 

9.5.89 În situaţia în care modelul este incremental, forma matematică a funcţiei logit impune ca logsum 
sa fie ponderată pe cotele de opţiuni în suma logaritmică. Formularea care trebuie aplicată este 
următoarea:  

9.5.90 Daca aceeași valoare lambda se aplică atât pentru calculul distribuţiei cât şi opţiunii de alegere a 
mijlocului de transport, atunci ambele secvenţe de calcul distribuţie-mod sunt echivalente din 
punct de vedere matematic cu calculul simultan. În această situaţie defalcarea logit se va aplica 
tuturor combinaţiilor posibile de destinaţii şi moduri de transport, ne fiind necesar calculul 
costurilor integrat dintr-un set de opţiuni atunci când se analizează un alt set de opţiuni. Cu toate 
acestea, în cazul în care există alte răspunsuri cu o poziție ierarhică superioară faţă de acestea 
două, de exemplu frecventa călătoriei sau alegerea momentului zilei, atunci va trebui totuși să se 
calculeze funcţia logsum pentru alegerea mijlocului de transport şi distribuţiei opţiunilor pentru a 
rezulta unele costuri corecte pentru aceste răspunsuri de nivel ierarhic superior. 

Calibrare locală a modelelor de cerere de transport  

9.5.91 Există trei abordări alternative în selectarea valorilor parametrilor care controlează reacţiile 
privind deplasările:  

o utilizarea datelor locale pentru calibrarea valorilor parametrilor;  

o utilizarea valorilor parametrilor obţinute din alte modele locale;  

o utilizarea valorilor “indicative” ale parametrilor pe baza experienţei generale în modelare.  
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9.5.92 În acest capitol sunt oferite indicaţii pentru prima dintre aceste alternative. În cazul în care, după 
analizarea celor prezentate mai jos, calibrarea valorilor locale nu se dovedeşte a fi practică, 
atunci trebuie să se ia în considerare importarea valorilor, fie din modelele existente calibrate 
local, fie prin utilizarea valorilor indicative prezentate în capitolul 10.  

9.5.93 Utilizarea datelor locale pentru calibrarea valorilor parametrilor  

9.5.94 Calibrarea parametrilor în mecanismele de reacţie la cererile de transport poate fi un exerciţiu 
care presupune foarte mult timp şi care poate fi foarte costisitor, iar pentru schemele de 
dimensiuni mai mici, ar trebui să se ia în considerare alternativele de utilizare a altor parametri 
pentru modelul local şi/sau valorile standard indicative.  

9.5.95 Calibrarea diferitelor reacţii privind cererile de transport variază atât în funcţie de numărul de 
date solicitate, cât şi de uşurinţa calibrării în sine. În unele cazuri anchetele utilizate pentru 
calibrarea modelului pot fi folosite şi în alte scopuri (precum extragerea informaţiilor privind 
reacţia ca răspuns la introducerea unor taxe sau restricţiile privind parcarea), făcând astfel 
activitatea necesară pentru realizarea anchetelor mai eficientă din punct de vedere al costurilor.  
Calibrarea modelului de cerere completează, la faza de distribuire, estimarea echivalentă a 
raportului corect între costurile de timp şi cele financiare privind distribuţia traficului către reţele.  

Alegerea modală 

9.5.96 Caracterul practic al calibrării mecanismului de selecţie a modalităţii de transport  depinde de 
calitatea datelor disponibile şi de abilitatea de a distinge între persoanele care utilizează 
transportul în comun, având sau nu o maşină personală disponibilă, luând în considerare faptul 
că aceste două categorii de călători vor avea opţiuni de selecţie foarte diferite. Va depinde, de 
asemenea, de măsura în care este practicată selecţia modalităţii de transport de către călătorii 
care deţin o maşină personală disponibilă. Aceste date, împreună cu estimările de timp şi de 
cost în funcţie de diversele mijloacele de transport, utilizându-se valori standard de timp, pot 
permite estimarea parametrilor de selecţie a modalităţii de transport.  

9.5.97 Se poate efectua o calibrare relativ simplă în cazul în care numărul de deplasări cu autovehicul 
personal şi numărul deplasărilor realizate cu mijloacele de transport în comun pentru care este 
disponibilă o maşină personală sunt cunoscute pentru un număr mare de fluxuri importante, 
împreună cu estimările duratei şi costurilor ale diverselor modalităţi şi valorile adecvate de timp. 
Este important să se facă distincţia între călătorii care deţin sau nu o maşină personală 
disponibilă pentru deplasarea pe care o efectuează. Acest date pot fi obţinute prin intervievarea 
persoanelor, fie din casă în casă, fie în mijloacele de transport în comun, deşi chiar şi în acest 
caz afirmaţiile călătorilor conform cărora deţin o maşină deseori nu menţionează faptul că 
autovehiculul în cauză este utilizat de mai multe persoane din cadrul gospodăriei. Ca de obicei, 
calitatea datelor privind scopul deplasării va determina tipul de clasificare acceptabilă.  

9.5.98 Un mecanism alternativ ar fi utilizarea anchetelor de tip sondaj de opinie pentru a estima factorii 
importanţi care determină selecţia modalităţii de transport. Anchetele de opinie constituie o 
abordare utilă când se ia în considerare introducerea situaţiilor care nu sunt prezente în situaţia 
curentă, precum introducerea taxelor sau a restricţiilor de parcare, sau când se introduc noi 
moduri de transport, cum ar fi metroul ușor. 

9.5.99 Una dintre caracteristicile calibrării utilizând metodele sondajului de opinie este aceea că 
rezultatele tind să reflecte doar importanţa relativă a diferitelor modalităţi de transport şi a 
atributele acestora şi este posibil să nu reproducă cota de piaţă actuală, fără a utiliza un “factor 
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de ierarhizare”. Pentru a face acest lucru, în mod normal, sunt necesare datele analizate privind 
selecţiile propriu-zise efectuate: acest lucru este cunoscut sub denumirea de Alegere Declarată 
(AD). Datele analizate sunt mai complexe decât comparaţiile exacte din datele din sondajul de 
opinie, făcând procesul de identificare a relaţiilor dintre costuri şi selecţie mai dificil.  

9.5.100 Calibrarea pentru reproducerea detaliilor din cadrul clasificărilor încrucişate ale cazului de bază 
este mai puţin problematică atunci când se utilizează modelarea incrementală sau puncte pivot 
(abordare recomandată), având în vedere că matricele OD analizate sunt folosite direct şi 
trebuie să se estimeze doar modificările faţă de cazul de referinţă de bază sau pivot.  

9.5.101 Oricare ar fi abordarea utilizată trebuie totuşi să se verifice dacă modelul reproduce corect 
împărţirea modală pentru toate fluxurile majore din anul de bază fără nicio modificare a 
costurilor, în special când se utilizează parametrii din studiile locale, precum un studiu multi-
modal regional În cazul modelelor absolute s-ar putea să fie necesari factorii de ajustare (K) 
pentru a realiza acest lucru. Aceştia iau de obicei forma constantelor adăugate costurilor 
generalizate pentru a justifica interesul inerent faţă de anumite mijloace de transport când nu 
există diferenţe între costuri. De exemplu, dacă se observă că transportul în comun este utilizat 
de un număr mai mic de călători decât diferenţa estimată în costul generalizat şi decât 
sugerează valorile parametrilor de senzitivitate  (lambda), atunci adăugarea unei constante 
specifice transportului public la costul transportului public poate ajusta echilibrul privind 
împărţirea modală analizată. Constantele pot varia în funcţie de tipul de deplasare modelat, 
adică de scop, de regiune sau destinaţie. 

9.5.102 Pentru tipul de sistem de evaluare luat în considerare în acest ghid, este totuşi, de preferat ca 
numărul de ajustări ale acestui tip să se păstreze la minimum, chiar dacă acest lucru implică 
îndepărtarea în anumite privinţe a cazualului de bază modelat de ceea ce este menţionat în 
observaţii. Un mare avantaj al modelelor incrementale constă în faptul că acest tip de ajustare 
este evitat, având în vedere că modelul nu face altceva decât să prezică modificările relative faţă 
de baza analizată, cu toate detaliile secţionale şi de categorie ale acesteia, iar într-un model logit 
multinominal orice constante specifice modalităţii nu au niciun efect asupra modificărilor 
preconizate. În ciuda acestui fapt, este important să se asigure că modelul incremental prezice 
într-adevăr că nu va fi realizată nicio modificare faţă de bază pentru nicio schimbare a costurilor. 

9.5.103 Calibrarea modelului de distribuire a deplasărilor poate fi mai dificilă, iar pentru a se încadra 
suficient de bine în datele analizate calibrarea ar putea să necesite a fi realizată separat pe 
diferite sectoare. Chiar dacă se realizează acest lucru, parametrii estimaţi nu sunt neapărat 
valorile corecte pentru estimarea răspunsurilor la modificările în ceea ce priveşte costurile, 
având în vedere că tiparele de deplasare analizate apar datorită unei serii de motive istorice şi 
de agrotehnică care nu sunt neapărat în strânsă legătură cu costurile de deplasare. Pentru a 
oferi o calibrare locală satisfăcătoare, datele disponibile trebuie să aibă o calitate şi cantitate 
adecvată. Acest lucru va presupune, fie ca varietatea călătoriilor de diferite lungimi din partea 
analizată a matricei de călătorie în legătură cu care sunt calibraţi parametrii de afectare să fie 
considerată reprezentativă pentru toată matricea de călătorie, fie să se ţină cont de variaţiile ratei 
de eşantionare comparativ cu întreaga varietate de călătorii. Scopul este acela de a asigura 
distribuţia distanţei sintetizate de deplasare este reprezentativă în mod corect pentru întreaga 
gamă de deplasări.  

9.5.104 Din punct de vedere practic, principala abordare de calibrare a modelelor de afectare este aceea 
de a utiliza datele analizate.  
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Frecvenţa deplasării  

9.5.105 Dacă se introduce răspunsul frecvenţei de deplasare într-un model de solicitare variabil, 
parametrii care guvernează răspunsul la modificările costurilor vor fi dependenţi de celelalte 
răspunsuri din model. Costul de deplasare 'real' va fi acela arătat de costul combinat rezultat din 
răspunsurile de nivel mai jos din ierarhie: costurile şi astfel, “accesabilitatea” vor depinde de 
distribuția deplasărilor şi de mecanismele de împărţire a modului. 

 

9.6 Segmentarea modelului 

Deţinerea unui autoturism/ disponibilitate auto 

9.6.1 Segmentarea în funcţie deţinerea sau nu a unei maşini şi disponibilitatea maşinilor este o 
trăsătură importantă a modelelor privind cererile de transport multi-modal. Deţinerea unui 
autovehicul şi capacitatea autovehiculului afectează prognozele privind solicitările în mai multe 
moduri. În primul rând, s-a observat că de obicei persoanele care au acces la o maşină 
călătoresc mult mai mult decât cele care nu, iar acesta este îndeosebi cazul deplasările 
motorizate. În al doilea rând, capacitatea unei maşini reprezintă unul dintre factorii majori care 
determină selecţia mijlocului de transport. 

9.6.2 În modelare şi planificare este importantă includerea estimărilor viitoare privind deţinerea unui 
autovehicul, precum şi modul în care se reflectă acest lucru în modificările la nivel individual a 
capacităţii autovehiculelor. Un mod de a identifica modificarea proporţională cu privire la 
capacitatea autovehiculelor este de a obţine estimările numărului de maşini la o populaţie în 
număr de 1000, după cum este prezentat mai jos. Această măsură surprinde creşterea 
numărului de autovehicule şi indică modificarea în probabilitatea privind capacitatea 
autovehiculelor. 

9.6.3 Deţinerea unui autovehicul într-un oraş sau într-o ţară este de obicei influenţată de o serie de 
parametri cheie, printre care: 

o Parametrii economici: venit per capita, venit per gospodărie, produsul intern brut (PIB), 
valoarea adăugată brută (VAB), produsul naţional brut pe cap de locuitor (PNB) etc.;  

o Parametrii demografici: populaţie, gospodării, tipuri de gospodării, densitatea populaţiei, 
densitatea urbană etc.; şi 

o Parametrii de cost şi competiţie. Costurile capitalului, costurile privind carburanţii şi alte 
costuri de operare, capacitatea şi costurile de deplasare utilizând mijloace de transport 
alternative şi taxele de drum. 

9.6.4 S-au dezvoltat un număr de abordări pentru evaluarea deţinerii unui autovehicul. Acestea pot fi 
clasificate după cum urmează: 

o Previzionarea pe baza seriilor cronologice: dezvoltată iniţial de către John Tanner din cadrul 
TRL în anii 70. Aceasta utilizează informaţii privind tendinţele de-a lungul timpului cu privire la 
deţinerea unui autovehicul pentru previzionarea creşterii numărului de persoane care deţin 
autovehicule; 

o Prognoze pe baza clasificărilor încrucişate: Aceasta utilizează date statice detaliate privind 
gospodăriile, venitul, populaţia etc. Caracteristicile gospodăriilor (sau ale populaţiei), precum 
numărul de muncitori, venitul pe gospodărie etc. au legătură cu tiparele privind deţinerea unui 
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autovehicul, iar proiectările gospodăriilor (sau ale populaţiei) sunt utilizate pentru 
previzionarea creşterii cu privire la deţinerea autovehiculelor; şi 

o Previzionările bazate pe date panel : Această abordare constă într-o combinaţie între seriile 
cronologice şi abordările încrucişate şi utilizatorii de informaţii privind tendinţele de-a lungul 
timpului cu privire la deţinerea unui autovehicul, precum şi date detaliate privind clasificarea 
încrucişată pentru previzionarea creşterii cu numărului de persoane care deţine autovehicule. 

9.6.5 Alegerea celei mai adecvate abordări depinde de datele disponibile pentru exerciţiul de 
previzionare. În cazul României, cea mai probabilă abordare ar fi aceea de a utiliza 
previzionarea seriilor cronologice împreună cu analize din anchetele de opinie privind impactul 
modificărilor majore în costurile ce rezultă din deţinerea şi utilizarea unui autovehicul. 

9.6.6 Abordarea modelării tendinţelor în timp se bazează în general pe elaborarea modelelor ‘curbei 
S’. Există două etape în estimarea şi aplicarea acestor modele: 

o Estimarea coeficienţilor modelelor pentru a stabili forma curbei S; şi 

o Extrapolarea curbei S utilizând estimările de previzionare a variabilelor independente (PIB, 
populaţie etc.) 

9.6.7 O ipoteză cheie în estimarea curbei S este nivelul de saturaţie privind deţinerea de autovehicule 
(autovehicule per 1000 de persoane). Ipoteza se bazează pe rata de vânzare a produsului – 
după o etapă de creştere gradată în achiziţionarea de autovehicule s-a observat o fază de 
creştere rapidă şi apoi o diminuare a creşterii odată ce s-a ajuns la o eventuală saturaţie pe 
piaţă. În trecut, s-a presupus că nivelele de saturaţie pentru deţinerea autovehiculelor erau în jur 
de 450-500, însă observându-se o creştere a numărului de solicitări, nivelele de saturaţie sunt 
estimate la aproximativ 750 autovehicule per 1000 persoane (Ingram şi Liu, 1999). Va fi 
necesară obţinerea unei estimări rezonabile privind rata de saturaţie pentru România şi 
permiterea controalelor posibile pentru restricţionarea privind deţinerea de autovehicule prin 
intermediul măsurilor fiscale şi fizice, cum ar fi limitarea numărului anual de înmatriculări de 
vehicule. 

9.6.8 Exemple de tipuri de curbe S ce pot fi studiate: 

• Curba logistică a seriilor de timp: 

)exp(*1 bta

S
CO

−+
=  

• Curba logistică a seriilor de timp cu PIB pe cap de locuitor ca variabilă explicativă: 

( ))ln(exp*1 noGDPcbta

S
CO

+−+
=  

• Curba S Gompertz cu PIB pe cap de locuitor ca variabilă explicativă:  

( )[ ])ln(expexp noGDPcbSCO −−=  

unde: 

CO: reprezintă deţinerea de autovehicule la 1000 persoane; 

S: reprezintă nivelul de saturaţie presupus; 
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GDP: reprezintă PIB pe cap de locuitor; iar 

a, b, c reprezintă coeficienţii modelului estimaţi separat pentru fiecare formă a modelului. 

Scopul deplasării 

9.6.9 În privinţa problemelor de segmentare, există fundamente solide pentru distingerea scopurilor în 
modelul de solicitare, având în vedere că reacţiile inerente sunt diferite. În general este necesar 
un minimum de trei scopuri: deplasarea de la domiciliu la serviciu, în interes de serviciu şi în 
alte locuri Modelul naţional de transport pentru România de exemplu ia în considerare 
deplasările de afaceri (EB), în interes personal (HBO), vacanţe (HBV) şi naveta (HBW). 

9.6.10 O listă recomandată pentru evaluarea interurbană în care sunt disponibile date adecvate este: 

o Deplasarea de la domiciliu la serviciu; 

o Deplasarea de la domiciliu în interes de serviciu; 

o Deplasarea de la domiciliu în alte locuri; 

o Deplasarea în interes de serviciu, dar nu de la domiciliu; şi 

o Deplasarea în alte locuri, dar nu de la domiciliu. 

9.6.11 În unele modele din zonele urbane la scară largă categoria ‘deplasărilor de la domiciliu în alte 
locuri’ este de obicei împărţită mai departe în afaceri personale, cumpărături, vizitarea prietenilor 
şi cunoştinţelor, activităţi sociale şi recreaţionale, sau se face distincţia între deplasările 
‘necesare’ şi cele ‘opţionale’. Educaţia la domiciliu uneori nu este inclusă în categoria 
‘deplasărilor de la domiciliu în alte locuri’.  Valoarea adoptării acestui nivel mai detaliat de 
segmentare ar trebui să fie luată în considerare pentru un studiu interurban mai cuprinzător. 

 

9.7 Reacţii privind solicitările şi funcţionalitatea modelului 

Generarea deplasărilor  

Generarea deplasărilor / Atracţie şi frecvenţă  

9.7.1 Modele de generare a deplasărilor sunt menţionate/prezentate în format producere-atracţie şi au 
trei părţi: 

o Determinarea producţiei deplasărilor (deplasări generate pentru fiecare zonă); 

o Determinarea atracţiilor deplasărilor (deplasări de atracţie pentru fiecare zonă); şi 

o Determinarea modificărilor în producţia deplasărilor generate de schimbările în ceea ce 
priveşte costurile generalizate, adică efectul de frecvenţă a deplasării. 

9.7.2 În etapa de producţie a deplasării, numărul de deplasări de diferite tipuri realizate în fiecare zonă 
pot fi previzionate ca o funcţie a numărului de diferite tipuri de gospodării şi locuitori din zonă. 
Acestea pot să rezulte fie dintr-o abordare de analizare a deplasării, fie dintr-o ecuaţie de 
regresie utilizând variabile precum populaţia, deţinerea unui autovehicul, venitul, etc. Se 
presupune că toate producţiile pentru deplasările care nu implică afaceri sunt generate din 
zonele rezidenţiale, iar în cazul deplasărilor de afaceri vor fi, de asemenea, deplasări generate 
cu precădere din cauza altor utilizări ale terenului. 
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9.7.3 Atracţiile de deplasare pentru o anumită zonă rezultă ca procentaj al deplasărilor sau ca ecuaţii 
de regresie, pe baza suprafeţei locuibile totale sau a numărului de angajaţi. Procentajul va fi 
diferit pentru fiecare tip de utilizare a terenului şi este de obicei determinat de scopul deplasării. 
Majoritatea ratelor de atracţie a deplasărilor rezultă din anchetele realizate pe baza atracţiei de-a 
lungul unei game variate de eşantioane de utilizare a terenului cu totalul deplasărilor persoanelor 
şi cu autovehicule către un anumit loc fiind colectate împreună cu un eşantion de interviuri 
pentru separarea solicitărilor în funcţie de scop. 

9.7.4 De-a lungul multor ani, presupunerea adoptată în general a fost că procentajul deplasărilor de 
producţie din cadrul fiecărei categorii ar putea fi considerată ca fiind stabilă de-a lungul timpului 
şi independentă de costul deplasării. Cu toate acestea, în ultimii ani această presupunere a fost 
pusă sub semnul întrebării, întrucât se dovedeşte din ce în ce mai mult că pe măsură ce 
costurile deplasărilor se modifică, acelaşi lucru se va întâmpla şi cu solicitările de bază privind 
deplasările, cu toate că în cele mai multe cazuri în reţelele de transport bine dezvoltate 
modificarea constă în sume foarte mici. 

9.7.5 Există, totuşi, situaţii în care modificările privind procentajul deplasărilor poate fi important, iar 
acestea includ:  

o Situaţii în care disponibilitatea transportului public, sau a serviciilor pe care acesta le asigură, 
este redusă în scenariul cazului de bază şi se propun scheme care vor îmbunătăţi radical 
prilejul de a călători. În acest caz procentajul privind deplasările pentru gospodăriile în care 
nu există un autovehicul disponibil pentru călătorii opţionale va creşte considerabil; şi 

o Situaţii in care conectivitatea inter-urbană rutieră se bazează pe drumuri standard cu 
congestionare inerentă şi nu drumuri, ceea ce duce la durate de operare reduse în cazul de 
bază şi care cresc apoi rapid odată cu introducerea drumurilor standard cu noi autostrăzi. 
Există exemple în Marea Britanie unde astfel de eliberări de constrângeri privind deplasările 
au rezultat în creşterea de trei ori a numărului de deplasări opţionale cu scop recreaţional.  

9.7.6 Dat fiind faptul că ambele situaţii ar putea să existe în România, este recomandat ca toate 
modelele de generare a deplasărilor să includă frecvenţa de modelare a deplasărilor. 

9.7.7 Funcţia de elasticitate ar putea fi o funcţie de putere sau o funcţie exponenţială după cum a fost 
prezentat anterior. Cu toate acestea, dacă funcţiile logit sunt utilizate pentru alte mecanisme de 
solicitare, o funcţie exponenţială similară se utilizează în general pentru ajustarea frecvenţei de 
deplasare. În acest caz, funcţia acţionează pur şi simplu ca o elasticitate cu privire la lipsa de 
utilitate sau la costul generalizat, având în vedere că  alegerea relevantă este aceea de a 
călători sau nu, iar lipsa utilităţii în a nu călători rămâne constantă.  

9.7.8 Un exemplu ar fi: 

Ti = To
i * exp(- CCi) / exp(-CCo

i) 

unde 

Ti = numărul revizuit de deplasări din zona de origine i  

To
i = numărul iniţial de deplasări din zona de origine i 

CCi = costul compus sau lipsa utilităţii calculate cu privire la punctul de origine al călătoriilor, 
mijloacelor de transport şi a perioadei din zi 
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CCo
i = costul compus  de bază sau lipsa utilităţii calculate cu privire la punctul de origine al 

călătoriilor, mijloacelor de transport şi a perioadei din zi 

-= parametrul de senzitivitate  privind alegerea în etapa de frecvenţă a deplasărilor 

Distribuția 

9.7.9 Modelele de distribuţie răspândesc deplasările generate către destinaţiile disponibile, în funcţie 
de costurile generalizate de sosire la destinaţie. Distribuţia bazată pe modelele de cerere iniţiale 
pe distanţă şi nu pe cost, şi deseori ca o simplă funcţie negativă de putere a distanţei.  Acestea 
erau cunoscute sub denumirea de modele “gravitaţionale” în analogie cu atracţia gravitaţională 
între mase, dar utilizarea funcţiilor bazate pe utilităţi sau costuri generalizate este acum aproape 
universală în modelele de cerere.  

9.7.10 Majoritatea modelelor de distribuţie sunt realizate cu scopul de a garanta faptul că numărul total 
de călătorii de la punctul de origine (sau către zona de destinaţie) este egal cu numărul de 
deplasări pentru previzionarea pentru zona respectivă la etapa de generare/frecvenţă. Dacă 
proiectul garantează proprietatea, atât pentru origine, cât şi pentru destinaţie, modelul este 
cunoscut ca fiind dublu restricţionat.  

9.7.11 Unele modele de distribuţie nu depind de costurile de călătorie şi doar estimează viitoarele 
matrice OD direct dintr-o matrice a anului de referinţă şi viitoarele totaluri pe rânduri şi coloane. 
Aceste metode sunt cunoscute sub denumirea de Fratar sau Furnessing şi sunt utilizate pentru a 
furniza cazuri de referinţă pentru factorii de creştere privind deplasările între zone pentru a 
reflecta creşterea previzionată în punctele origine-destinaţie din cadrul zonei contorizate. În afară 
de rolul de a furniza intrări pentru modelarea cererilor, acestea nu sunt relevante în contextul 
modelării de cerere pe mai multe etape.  

9.7.12 Modelele de distribuţie a deplasărilor de obicei utilizează un model de tipul următor: 

Tij = Oi * Dj *I*j*f(Cij)
 

Unde 

Tij = deplasări previzionate din zona I în zona j 

Cij = costuri generalizate din zona I în zona j 

Oi = totalul deplasărilor de producţie pentru zona i 

 Dj = totalul deplasărilor de atracţie pentru zona j 

i , şi j reprezintă coeficienţii de echilibrare care sunt creaţi atunci când modelul este simplu sau 
dublu restricţionat. 

9.7.13 Modelele de distribuţie a deplasărilor separate sunt în mod normal calibrate de deţinerea unui 
autovehicul şi de scopul călătoriei, întrucât aceste segmentări de piaţă prezintă tipare de 
călătorie considerabil diferite. 

9.7.14 Funcţia disuasivă, cunoscută şi sub denumirea de funcţie de impedanţă, este adnotată cu f(Cij) şi 
poate să apară sub diferite forme. Funcţiile cele mai des folosite sunt logit, putere, exponenţială 
şi Tanner (care combină funcţia putere şi pe cea exponenţială pentru a copia profilurile de 
afectare privind distanţa de călătorie). 

9.7.15 Funcţia de impedanţă Tanner este reprezentată de următoarea formulare: 
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������ = �		(���^�) ∗ ���(−��	���) 
Unde:  

������ – factor de impedanţă între zona de producţie i şi zona de atracţie j; 

��� – cost generalizat între zona de producţie i şi zona de atracţie j; iar 

�	, � şi �� – reprezintă coeficienţii ce trebuie calibraţi. 

9.7.16 A se lua în calcul faptul că în ecuaţia de mai sus costul generalizat ar fi un cost compus pentru 
toate nivelurile inferioare ale modelului de cerere. Astfel, dacă structura modelului de cerere ar fi 
pusă în ordine în funcţie de frecvenţa călătoriei, distribuţie, modalitatea de transport aleasă şi 
perioada din zi, atunci costul compus ar fi aferent modului şi perioadei de timp.  

Alegerea modală 

9.7.17 Pentru alegerea modalităţii de transport, călătoriile între fiecare grup de zone origine-destinaţie 
sunt alocate modalităţilor disponibile în conformitate cu inutilitatea cumulată sau costul 
generalizat al călătoriei utilizând acel mod.  

9.7.18 Este necesară luarea în considerare a următoarelor probleme cu privire la selectarea unei 
structuri adecvate a selecţiei modalităţii de transport: 

o Modalităţile de transport ce trebuie să fie incluse în model, în special cu privire la  modurile 
non-motorizate (mersul cu bicicleta şi mersul pe jos); 

o Structura modelului în termeni de segmentare a pieţei în funcţie de deţinerea unui 
autovehicul şi de scopul călătoriei; 

o Forma teoretică a modelului fie multinominală, fie logit în serie (nested logit); 

o Coeficienţii de utilitate ce trebui să fie aplicaţi; şi 

o Necesitatea de a incorpora dimensiunile spaţiale în segmentarea modelului. 

9.7.19 În discuţiile anterioare s-au evidenţiat principiile conform cărora modelele pentru selecţia 
modalităţii de transport ar trebui să aibă un format ierarhic care să reflecte senzitivitatea relativă 
a fiecărei selecţii privind modalităţile de transport existente. În Figura 5  este prezentat un 
exemplu de structură ierarhică. Aceasta prezintă o structură de model cu trei niveluri: 

o Nivelul 1 – alegerea între modalităţile non-motorizate (mers pe jos/pe bicicletă) şi modalităţile 
motorizate; 

o Nivelul 2 – alegerea între deplasarea cu maşina personală şi transportul în comun; şi 

o Nivelul 3 – alegerea între transportul cu autobuzul şi trenul.  
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Ghidul național de elaborare a modelelor de 
transport din România Exemplu de model de alegere modală

Figura 8

Alegere modală autoturism disponibil (AT)

Total AT

Autoturism TP

Aerian TP terestru Ferry

Feroviar
Toate 

autobuzele

Autobuze MicrobuzeRegioInter City Inter Regio

Fără taxareCu taxare

 
9.7.20 Formula pentru Modelul logit ierarhic (HL) de selecţie a modului de transport (Hierarchical Logit 

(HL) Mode Choice Model) este: 

�(�,�) = ����μ�(�� + ��∗ )}	���(μ����)�
∑ ����μ�(�� + �� ∗ )}	∑ ���(μ��� � )� �� 

 

cu 

��∗ = ! 
μ�

" #$%& ���(μ���� )� 
 

unde: 

 

�(�,�) Proporţia modalităţii de nivel înalt d şi submodalitatea m. 

��  Funcţia de utilitate bazată pe atributele asociate modalităţii de nivel înalt d. 

��  Funcţia de utilitate bazată pe atributele asociate modalităţii de nivel înalt alternativ d’. 

	��� Funcţia de utilitate a modalităţii de nivel înalt d şi submodalitatea m. 

��∗  Utilitatea compusă a modalităţii de nivel înalt d şi submodalitatea m. 
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μ�	'()	μ� Factori de ierarhizare a alegerilor de nivel înalt şi a sub nivelelor, şi 	μ� ≤ μ� ≤ 1	. 
Funcţiile de utilitate din grupul de ecuaţii menţionat mai sus reprezintă costurile generalizate după 
cum urmează: 

�� = - ∗ (.�� +	/�)  

unde: 

0 Coeficientul costului generalizat al modalităţii d, care ar putea, de asemenea, să varieze în 
funcţie de tipul de marfă; 

.��  Costul generalizat asociat cu modalitatea d. Costurile având valoarea specificată mai 
sus; şi 

/�    Constante modale. 

9.7.21 Un alt factor care trebuie să fie luat în considerare în unele modele care includ o gamă variată 
de distanţe de călătorie este diferenţa în alegerea mijlocului de transport existent între călătoriile 
pe o distanţă scurtă sau lungă. Există o dovadă concludentă privind efectul distanţei de călătorie 
asupra alegerii mijlocului de transport şi în unele aplicaţii strategice, va fi esenţială permiterea ca 
efectele care au la bază distanţa pe o direcţie din două. Opţiunile constau în elaborarea unor 
modele separate de alegere a modalităţii de transport în funcţie de intervalul de parcurs (în km), 
în principiu  extinzând segmentarea modelului, fapt ce va spori complexitatea acestuia, sau 
incluzând variabilele fictive privind distanţa călătoriei în modele.   

9.7.22 Luând cazul mai simplu al variabilelor fictive privind distanţa, doar din considerentului 
caracterului simplu al acestora, ecuaţiile de utilitate pentru modalităţi ar fi: 

Mersul cu bicicleta/pe jos =  * (timpul de mers pe jos/cu bicicleta) 

Autobuz  = *IVT + *AET + *WT +*F + f*D1 + *D2 +  

Tren  = *IVT + *AET + *WT +*F + *D1 + *D2 +  

Autovehicul  = *IVT + *AET + *C + *D1 + *D2  

Unde 

IVT = durata deplasării cu autovehiculul 

AET = timp de acces/ieşire 

WT = durata de aşteptare 

F = costul călătoriei 

C = costuri pentru parcare, combustibil și taxe de drum 

D1 = 1 dacă distanţa e mai mare de 50 km şi mai mică de 300km 

D2 = 1 dacă distanţa e mai mare 300km 

 până la  reprezintă coeficienţii de calibrare pentru modele. 

Alegerea perioadei din zi 

9.7.23 Unde sunt solicitate modelele de distribuire a perioadei de timp, procesul recomandat pentru 
majoritatea aplicaţiilor modelului este utilizarea unei metodologii de analizare a factorilor pentru 
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convertirea numărului de cereri previzionat pe zi, în funcţie de scop, în perioade de cerere 
solicitate. Factorii ar trebui să se bazeze pe o evaluare a profilelor de cerere în funcţie de scop 
analizate din interviurile realizate în trafic şi intervievarea pasagerilor care circulă cu mijloacele 
de transport în comun. 

9.7.24 În absenţa datelor locale pot fi folosiţi factorii rezultaţi privind utilizarea din MNTR, care se 
bazează pe anchetele efectuate în septembrie/octombrie 2012. Aceste valori sunt prezentate în 
Anexa J pentru cele patru scopuri de călătorie incluse în MNTR. Dacă vor fi necesare mai multe 
clasificări în funcţie de scop atunci anchetele din 2012 ar putea fi analizate din nou pentru a 
furniza informaţii mai detaliate.  

9.7.25 Abordarea ce implică analizarea factorilor presupune că alegerea perioadei de călătorie în 
funcţie de scop va rămâne fixă de-a lungul timpului şi pe măsură ce costurile de călătorie se 
modifică de-a lungul reţelei. În timp ce aceasta ar fi o supra-simplificare în cazul proiectelor 
urbane, în general este una acceptabilă pentru proiectele inter-urbane în absenţa tarifării 
diferenţiale. 

9.7.26 Dacă tarifarea interurbană/politica de tarifare şi conceptul de tarifare diferenţiată în funcţie de 
perioada de timp ar fi evaluate atunci modelul privind alegerea perioadei din zi ar trebui să fie 
extins în aşa fel încât să se ia în considerare posibila decalare a timpului ca reacţie pentru 
tarifare. Acest lucru ar pune în ecuaţie modelarea alegerii perioadei de timp macro, şi anume, 
transportul între perioadele principale, în locul alegerii perioadei de timp micro, care are şanse 
mai mari să fie întâlnită în zonele urbane. 

9.7.27 Se recomandă adoptarea abordării bazată pe funcţia logit pentru alegerea perioadei de timp 
macro. Se presupune, de asemenea, că în majoritatea cazurilor alegerea perioadei din zi va 
avea loc imediat după etapa de repartizare, înainte de modelul de alegere a modalităţii de 
transport. Formatul modelului ar fi în acest caz: 

Tijms = Tijm exp(-βt Gijms)/{∑texp(-βt Gijmt)} 

Unde 

Tijms = numărul de călătorii între zonele i şi j utilizând modalitatea m în perioada de timp s 

Tijm = numărul de călătorii între zonele i şi j utilizând modalitatea m pe durata întregii zile  

Gijms = este lipsa utilităţii sau costul generalizat al călătoriei între zonele i şi j utilizând modalitatea 
m în perioada de timp s 

Gijmt = este lipsa utilităţii sau costul generalizat al călătoriei între zonele i şi j utilizând modalitatea 
m în perioada de timp t, unde t face referire la fiecare perioadă modelată, de obicei perioada de 
vârf a dimineţii, între perioadele de vârf şi perioada de vârf din timpul după-amiezii  

βt = este parametrul de senzitivitate  privind alegerea perioadei de timp 

9.7.28 Aplicarea oricărei dintre metodele menţionate mai sus va rezulta în călătoriile previzionate în 
funcţie de scopul călătoriei, de modalitate şi perioadă de timp, care trebuie mai apoi să fie 
combinate pentru a produce matricea pentru autovehicule şi pasageri ce urmează a fi aplicate 
modelelor privind perioada de timp. 
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9.8 Modelarea în sectorul de transport de mărfuri 

9.8.1 Următorii factori stabilesc diferenţa dintre transportul de mărfuri şi cel de persoane. În funcţie de 
cererile de transport:  

o Mărfurile transportate (cu excepţia animalelor) sunt în totalitate inerte, astfel că 
aranjamentele privind încărcarea şi descărcarea sunt de importanţă majoră; în majoritatea 
cazurilor, aceste aranjamente implică o infrastructură şi/sau echipamente specializate;   

o Majoritatea mărfurilor necesită împachetare, deseori chiar în mai multe etape (de exemplu, 
pachete în cutii, pe palete, într-un container); modalitatea de împachetare se aplică atât în 
funcţie de manevrarea mărfii în timpul transportului, cât şi de cerinţele transportatorului şi ale 
beneficiarului, ce includ şi aranjamentele dintre aceştia, privind depozitarea;    

o Multe dintre autovehiculele de transport de mărfuri, în special vagoanele de tren şi 
camioanele transportatoare de mărfuri en gros sau remorcile sunt agregate specializate 
pentru transport în funcţie de tipul mărfii;    

o „Agregatul selectat” (care pentru transportul de persoane se stabileşte atât în funcţie de 
călătoriile în grup sau individuale, cât şi în baza altor decizii precum deţinerea vehiculelor şi 
achiziţionarea abonamentelor) pentru transportul de mărfuri poate varia de la expedierea 
unui singur colet, la un contract care se derulează pe o durată de câţiva ani şi care 
presupune transportarea a sute de mii de tone de marfă; şi    

o Caracteristicile călătoriei în sine sunt de o importanţă redusă pentru anumite tipuri de marfă 
(de exemplu, expedierea de materiale en gros, care nu este urgentă), însă, în alte situaţii, 
sunt cu mult mai importante decât atunci când vine vorba de călători (cum ar fi condiţiile 
impuse de mărfurile de mare valoare sau termosensibile).  

În funcţie de serviciile de aprovizionare:  

9.8.2 O parte dintre aceşti factori sunt similari cu cei aferenţi transportului de persoane, putând fi luaţi 
în considerare şi în cadrul anumitor tipuri de modelări din sectorul de transport de persoane – de 
exemplu, dimensiunea grupului de călători (şi împărţirea costurilor de transport cu vehiculul) 
poate fi luată în calcul, mai degrabă, în modelarea selecţiei clasificate, decât în cea globală. Alţi 
factori nu prezintă similitudini de niciun fel.    

o În ceea ce priveşte transportul de mărfuri, tarifele sunt mai puţin cunoscute decât cele 
aferente transportului de persoane – majoritatea tranzacţiilor (cu excepţia unui număr redus 
de utilizatori ai serviciilor publice, precum livrările de colete şi livrările poştale) fiind 
confidenţiale din punct de vedere comercial;   

o Clasificarea serviciilor de aprovizionare pentru transportul de mărfuri este dificilă, fără a 
discuta în detaliu despre caracteristicile terminalelor disponibile, în special a celor din cadrul 
reţelei feroviare – mai ales că acestea nu sunt constante, de vreme ce costurile de modificare 
a acestor caracteristici sunt modeste, faţă de costurile globale de transport; caracteristici ale 
aprovizionării, precum regularitatea şi volumul, rămân neclasificate până în momentul în care 
un potenţial transportator solicită informaţii în legătură cu acestea; şi      

o De vreme ce transportul efectiv al mărfii este aproape întotdeauna unidirecţional, aspectele 
economice aferente transportului de marfă sunt destul de complexe, fiind determinate de 
volumul încărcăturii la întoarcere - de exemplu, posibilitatea ca vagonul sau camionul să 
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transporte, la retur, bunuri care constituie surse de venit, mai degrabă decât să se întoarcă 
fără încărcătură. 

9.8.3 Importanţa acestor factori este redată de următoarele aspecte:  

o Clasificarea mărfii este un proces extrem de complex, iar multe dintre criteriile de clasificare 
evidente (cum ar fi, încărcătura, dacă este sau nu transportată în containere, etc.) reflectă 
mai degrabă deciziile de transport, decât gabaritul încărcăturii în sine; şi   

o În majoritatea cazurilor, costurile generalizate ale unei călătorii individuale pot avea o 
importanţă mai redusă, comparativ cu aranjamentele de împachetare şi manevrare a mărfii, 
deseori reprezentând decizii luate pe termen mediu, aspect similar, dar nu la fel de complex, 
în comparaţie cu decizia de achiziţionare a unui autovehicul propriu.  

9.8.4 La rândul lor, aceste aspecte reflectă faptul că tipul de model selectat - sugerat în cadrul acestui 
document pentru modelarea transportului de persoane - nu se aplică în aceeaşi măsură şi în 
cazul selecţiei modalităţii de transport mărfuri. Modelele clasificate par să ofere avantaje 
considerabile, în ceea ce priveşte faptul că pot include o gamă largă de caracteristici (precum 
cele privind expeditorul şi destinatarul, indiferent dacă transportul este regulat, ocazional sau 
doar pentru o singură dată, dar şi caracteristici ale transportului în sine) fără a fi nevoie să se 
proceseze un număr mare de matrice rarefiate. Cu toate acestea, ar fi de preferat ca mai multe 
modele să fie realizate în aşa fel încât să elaboreze metode de modelare a deciziilor pe termen 
mediu şi lung privind investiţiile (închirierea) în anumite tipuri de echipamente, în infrastructură şi 
în procedurile de administrare a mărfurilor.  

9.8.5 În ceea ce priveşte tiparul origine-destinaţie aferent transportului de mărfuri, selecţia ar trebui 
făcută între metodele de analizare a factorilor sau a modelelor de intrări-ieşiri.  

9.8.6 Metodele analiză a factorilor presupun că aprovizionarea în sectorul de transport nu a avut un 
impact asupra volumului sau tiparului origine-destinaţie aferent transportului de mărfuri, din 
cadrul zonei de modelare. Un model simplificat de interacţionare teritorială, cu origini şi destinaţii 
contorizate proporţional cu datele de planificare corespunzătoare, ar genera anume reacţii 
privind costurile de transport, în care fluxurile de trafic prezintă o tendinţă de creştere acolo unde 
costurile au fost reduse. Un model teritorial de intrări-ieşiri ar presupune mai mult decât atât şi ar 
raporta formele de comerţ cu interacţionările dintre diferitele industrii.  

9.8.7 Modelelor de intrări-ieşiri teritoriale li se pot aplica următoarele:   

o Calculări simple ale matricelor analizate în anul de referinţă;   

o Ajustarea matricelor în funcţie de factorii de dezvoltare din cadrul modificărilor datelor de 
planificare;   

o Un model simplificat de interacţionare teritorială; sau   

o Un model de intrări-ieşiri teritoriale .  

o În calitate de componentă principală din cadrul modelelor interacţionare-locaţie situaţie în 
care localizarea industriei este determinată de forma de interacţionare; sau    

o În calitate de componentă mai puţin critică din cadrul modelelor interacţionare-locaţie,  
situaţie în care localizarea industriei este determinată de o gamă mai mare de factori. 
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9.8.8 Cu toate acestea, în ceea ce priveşte modelele de intrări-ieşiri, trebuie luate în considerare 
următoarele trei aspecte:  

9.8.9 Este probabil ca metodele de analiză a factorilor pentru zonele urbane contorizate separat şi 
pentru coridoarele de dimensiuni mici, să fie singurele care pot fi aplicate direct, întrucât 
transportul mărfii realizat în proporţii prea mari s-ar efectua atât la dus cât şi la întors, cu mult în 
afara zonei posibile de modelare. Modelele de interacţionare şi modelele de intrări-ieşiri pot fi 
probabil aplicate, în cazul în care zona de modelare reprezintă cel puţin o mare parte a regiunii 
şi cu siguranţă pot fi aplicate pentru cercetări, de vreme ce acestea necesită aplicarea modelării 
pentru mai multe regiuni.  

o În cele mai complexe forme ale modelelor, acestea pot previziona măsura în care sectoarele 
vor putea înlocui anumite intrări cu altele, ca reacţie la modificările de costuri (indiferent dacă 
e vorba de costuri de transport sau altele), însă nu pot, în sine, previziona inovaţiile tehnice 
sau măsura în care acestea vor afecta segmentele dintre sectoare;  

o Modelarea de intrări-ieşiri, în sine, se realizează aproape întotdeauna în unităţi monetare (de 
exemplu, mărfuri şi servicii în valoare de X£, vândute din sectorul m în regiunea i, clienţilor şi 
întreprinderilor din regiunea j); convertirea  comerţului, în funcţie de valoare, în unităţi fizice 
de marfă (şi asociat cu transportul de persoane) reprezintă un subiect important, dar prea 
puţin cercetat; şi   

o Aceste modele depind de tabelele cu intrări-ieşiri realizate ca parte a bilanţului naţional, în 
vederea specificării relaţiilor dintre diferite sectoare; acestea nu previzionează de la sine 
creşterea cererilor de transport de mărfuri asociate cu creşterea numărului de deplasări în 
cadrul firmelor sau cu beneficierea de furnizori terţi din domeniul logistic, întrucât nu sunt 
reflectate în totalitate în setul de tranzacţii în baza cărora bilanţurile sunt realizate.  

9.8.10 Este recomandabil, totuși, ca și complexitatea implicată de modelele de interacțiune între 
utilizarea terenurilor și transport să nu fie întotdeauna necesare la elaborarea unui model de 
transport. Prin urmare, acestea nu pot fi utilizate cu rezultate satisfăcătoare la realizarea de 
analize cost-beneficiu, de vreme ce iau în considerare ajustarea parametrilor de utilizare a 
terenurilor. 

 



 

Calibrarea și validarea modelului 
anului de bază 
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10 Calibrarea și validarea modelului anului de bază 
10.1 Prezentare generală 

10.1.1 Validarea şi calibrarea sunt concepte distincte, deşi sunt deseori confundate. Este important să 
se specifice exact care aspecte sunt incluse în procesul de „validare” şi care sunt incluse în cel 
de „calibrare”. 

o Calibrarea modelului constă într-un proces de reglare şi rafinare a datelor de intrare şi a 
parametrilor din cadrul modelului, pentru ca acestea să fie în concordanţă cu datele reale 
analizate, furnizând astfel un instrument sigur de prognoză; iar  

o Validarea modelului constă într-un proces de comparare a rezultatelor din cadrul modelului, 
cu datele observate în mod independent, adică date care sunt neutilizate la construirea 
modelului și în cadrul procesului de calibrare. 

10.1.2 Calibrarea şi validarea sunt procese de elaborare şi evaluare a aplicabilităţii modelului. Pentru 
elaborarea modelului de trafic, „Manualul de proiectare de drumuri şi poduri, volumele 12 şi 12a”, 
din Marea Britanie oferă indicaţii privind modalităţile convenţionale de calibrare şi validare a 
modelului. Obiectivul general al procesului este de a demonstra că modelul poate fi utilizat.   

10.1.3 În realitate, aceste două elemente reprezintă o parte dintr-un proces iterativ. În cazul în care 
rezultatele testelor de validare nu sunt satisfăcătoare, atunci persoana care elaborează modelul 
va trebui să revizuiască datele de intrare, codificările şi parametrii din cadrul modelului, după 
care să-i ajusteze astfel încât să atingă un nivel de validare acceptabil.  

 

10.2 Calibrarea 

10.2.1 După cum a fost descris succint anterior, procesul de calibrare presupune estimarea şi ajustarea 
ulterioară a parametrilor utilizaţi în cadrul unui model, astfel încât indicaţiile să fie respectate.    

10.2.2 Secţiunile precedente ale ghidului au prezentat pe scurt atât tipurile de modele care pot fi 
utilizate pentru fiecare aspect din cadrul modelării, punându-se accent pe locul unde modelele 
practice vor fi calibrate în baza datelor colectate la nivel local. În situaţiile în care limitările de 
timp şi de buget, ce condiţionează colectarea extensivă de date nu sunt justificabile, este 
acceptată utilizarea parametrilor indicativi din cadrul modelului prezentat în Anexa J. 

10.2.3 În cazul mai sus menţionat, persoana care elaborează modelul trebuie să includă în raportul de 
validare a modelului, atât o descriere completă a procesului de calibrare a fiecărui model privind 
cererea de transport, cât şi informaţii statistice care să demonstreze acurateţea datelor analizate 
şi măsura în care funcţiile calibrate corespund. Furnizarea informaţiilor privind acurateţea 
estimată va permite stabilirea unor concluzii semnificative (de exemplu, media estimărilor din 
cadrul modelului este cuprinsă în intervalul de confidenţialitate de 95% al observaţiilor 
independente).    

10.2.4 Faptul că parametrii calibraţi iniţial vor necesita ajustări, în timpul validării modelului şi a realizării 
testelor de concordanţă, este un lucru aproape sigur. Procesul de ajustare a calibrării este 
discutat în Anexa K. 
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10.3 Validarea 

10.3.1 Este necesar să se demonstreze validarea şi nivelul de concordanţă pentru fiecare element din 
cadrul elaborării modelului. În situaţia în care modelul este unul de cerere de transport 
multimodal, acesta va include şi comparaţia datelor analizate şi a celor de modelare pentru 
distribuţia călătoriilor, a selecţiei modelului, a perioadelor din zi, în cazul în care nu depind de 
analiza factorilor, a volumul de transport în comun şi rutier şi a duratei călătoriilor. 

10.3.2 În secţiunile următoare sunt sintetizate atât informaţiile care vor fi raportate, cât şi criteriile care 
trebuie utilizate pentru a se evalua măsura în care un model este sau nu în concordanţă cu 
scopul acestuia. Cu toate acestea, este important de luat în calcul faptul că prezentul document 
este un ghid preliminar. Un model care nu îndeplineşte aceste criterii, ar putea fi considerat 
totuşi acceptabil, dacă discrepanţele se încadrează în caracteristicele exacte ale anchetelor, iar 
dacă discrepanţele mai semnificative pot fi dovedite ca fiind neimportante pentru plan.   

10.3.3 În mod asemănător, un model care îndeplineşte aceste criterii, dar care prezintă discrepanţe 
semnificative în ceea ce priveşte segmentele de drum cheie, poate fi considerat inacceptabil. 
Persoanei care a elaborat modelul îi revine responsabilitatea de a utiliza Raportul de Validare a 
Modelului, în vederea susţinerii argumentelor, în faţa autorităţii  aprobatoare, că rezultatele 
procedurilor de modelare sunt robuste şi sunt în concordanţă cu scopul. 

Validarea distribuției călătoriilor 

10.3.4 Validarea modelelor de afectare a călătoriilor trebuie demonstrată prin compararea rezultatului 
afectării distanţelor de călătorie, în funcţie de costurile generalizate, cu datele analizate care au 
fost utilizate în calibrarea modelului. Bineînţeles, acest proces poate fi îndeplinit doar în situaţia 
în care elaborarea modelului include calibrarea funcţiilor de afectare locală din cadrul surselor de 
date analizate. Pe lângă rezultatul obţinut, matricele privind cererile analizate de transport 
trebuie, de asemenea, comprimate la nivel de sector şi trebuie efectuate comparaţii statistice 
care vor fi prezentate în raportul de validare a modelului. 

10.3.5 Comparaţiile menţionate mai sus vor fi efectuate pentru fiecare segmentare inclusă în 
modalitatea de transport, de exemplu capacitatea autovehiculelor şi scopul călătoriei. 

10.3.6 Acolo unde parametrii de afectare a călătoriilor au fost preluaţi de la alte modele sau din valorile 
indicative menţionate în Anexa J, atunci validarea fundamentală va fi înregistrată prin intermediul 
aplicării testelor de concordanţă. 

Validarea alegerii modale 

10.3.7 În mod similar cu validarea afectării călătoriilor, în cazul în care există datele analizate, validarea 
selecţiei mijlocului de transport va presupune clasificarea divizărilor mijloacelor de transport din 
anul de referinţă, în funcţie de scop şi perioadă pentru realizarea:     

o Călătoriilor globale în cadrul modelului; şi   

o Comparaţiilor, în funcţie de sector, în vederea evaluării diferenţelor de la nivelul numărului de 
călătorii ce sunt influenţate de distanţă şi a măsurii în care modelele le pot înlocui pe acestea. 

Validarea afectării transportului rutier 

10.3.8 Pentru validarea volumului de trafic, „Manualul de proiectare de drumuri şi poduri” din Marea 
Britanie menţionează că:  
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10.3.9 „Fiecare etapă din cadrul elaborării modelului din anul de referinţă trebuie validată în comparaţie 
cu datele colectate independent, astfel încât orice punct slab al modelului să poată fi perceput 
corect şi, în cele din urmă, remediat.” 

10.3.10 Cerinţele fundamentale constau atât în faptul că modelul este robust pentru aplicaţiile principale 
în baza cărora acesta va fi elaborat, cât şi în faptul că utilizatorii şi persoanele care iau deciziile 
sunt de acord cu faptul că modelul este de încredere. Nivelul de calibrare obţinut poate fi 
analizat utilizându-se criterii de acceptare a validării, care de obicei presupun compararea 
deplasărilor modelate cu cele analizate. 

10.3.11 Criteriile de acceptare a modelelor rutiere sunt utilizat în diverse ţări, însă cele incluse în 
„Manualul de proiectare de drumuri şi poduri” din Marea Britanie, precum şi cele din „Programul 
de îmbunătăţire a modelului de transport” al Administraţiei Federale Rutiere din Statele Unite 
(US Federal Highway Administration (FHWA) Travel Model Improvement Program (TMIP)), sunt 
considerate ca fiind reprezentative pentru principiile de bază care trebuie aplicate. 

Criterii de validare a modelului de transport local  

10.3.12 Criteriile de validare a repartizării din cadrul „Manualului de proiectare de drumuri şi poduri” au 
fost stabilite în baza contextului de elaborare a unui model pe plan local, cu matrice privind 
cererile de transport care iniţial au provenit din datele analizate, ce au fost colectate în trafic şi 
apoi estimate prin ajustări OD în funcţie de contorizările controlate în trafic. În timp ce criteriile 
menţionate sunt adecvate pentru o zonă urbană, această abordare întâmpină probleme 
semnificative când vine vorba de previzionarea cererilor viitoare de transport, în momentul în 
care se preconizează modificări importante în structura demografică şi alimentarea reţelei de 
transport.     

Se va utiliza procedura standard de comparare a fluxurilor de trafic modelate şi a celor analizate. Această 
metodă este cunoscută sub numele de statistica „GEH”, care îmbină atât erorile relative, cât şi cele 
absolute. Acest concept poate fi reprezentat prin următoarea formulă:    

 

Unde: 

C = fluxul de trafic analizat (contorizare) 

M = fluxul de trafic modelat 

10.3.13 Valoarea GEH indică exactitatea fluxului modelat faţă de cel analizat.  Aceasta este utilizată 
pentru a furniza statistici privind un număr mare de fluxuri de trafic pe diverse tipuri de drum. Prin 
utilizarea unei diferenţe absolute sau relative a statisticilor, se poate indica faptul că o diferenţă 
de 10% la un flux de trafic de 100 nu constituie un rezultat negativ, dar o diferenţă de 10% la un 
flux de trafic de 3000 are o importanţă mai mare.     

10.3.14 Valorile GEH trebuie să fie cât mai apropiate de zero, fiind acceptată orice valoare până la 
maxim 5. Valorile mai mari de 10 trebuie analizate. Tabelul 2 ilustrează criteriile de acceptare ale 
validării reţelei rutiere. 
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Tabelul 2: Criterii de acceptare a validării pentru modelul rutier local  

Criterii şi contorizări 
 
Fluxuri de trafic înregistrate într-o oră, în comparaţie cu fluxurile de 
trafic analizate 

Criteriu de acceptare  

1. Fluxuri de trafic individuale de 15% (700 fluxuri – 2,700 vehicule pe oră)  > 85% din cazuri 

2. Fluxuri de trafic individuale de 100 vehicule pe oră (fluxuri <700 vehicule 
pe oră)  > 85% din cazuri 

3. Fluxuri de trafic individuale de 400 vehicule pe oră (flux de 2,700 
vehicule pe oră)  > 85% din cazuri 

4. Totalul fluxurilor de trafic înregistrate în cadrul unui coridor (de obicei >5 
tronsoane de drum) de 5% 

Toate (sau aproape toate) 
coridoarele 

5. Statistica GEH:   

i) Fluxuri de trafic individuale: GEH < 5  > 85% din cazuri 

ii) Totalul coridoarelor: GEH < 4  Toate (sau aproape toate) 
coridoarele 

10.3.15 În cazul modelelor strategice de transport care sunt realizate pe zone mai mari, criteriile de 
acceptabilitate a afectării vor fi mai relaxate faţă de cele recomandate în „Manualul de proiectare 
de drumuri şi poduri” din Marea Britanie.  Într-adevăr, multe dintre modelele strategice din Marea 
Britanie nu îndeplinesc criteriile din „Manualul de proiectare de drumuri şi poduri” din Marea 
Britanie şi au adoptat criterii mai relaxate, ce sunt considerate corespunzătoare pentru aceste 
modele strategice. Cu toate acestea, în prezent nu există ghiduri formale pentru aplicarea 
acestor criterii relaxate, astfel că fiecare model a fost luat în considerare în baza propriilor merite 
şi a aplicabilităţii preconizate a acestuia. 

Criterii de validare a modelelor strategice 

10.3.16 Indicaţiile din cadrul „Programului de îmbunătăţire a modelului de transport” al Administraţiei 
Federale Rutiere din Statele Unite (US Federal Highway Administration (FHWA) Travel Model 
Improvement Program (TMIP))  identifică trei tipuri fundamentale de comparaţie care trebuie 
aplicate în cadrul validării contorizărilor de trafic:   

o Compararea volumelor analizate cu cele modelate, în funcţie de coridoare;   

o Realizarea de comparaţii între volumele analizate şi modelate pentru toate segmentele de 
drum în care s-au efectuat contorizări prin inspecţii vizuale şi obţinerea următoarelor valori:  

• Procentajul RMSE (Percent root mean square error) al tuturor contorizărilor; şi 

• Regresia liniară, pentru a obţine coeficientul de corelaţie (R2) pentru fluxurile de trafic 
analizate şi pentru cele modelate, pe toate segmentele de drum în care s-au realizat 
contorizări. 
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10.3.17 Pentru modelele de mare amploare, abordarea mai sus menţionată este considerată adecvată, 
de vreme ce oferă o evaluare generală a puterii de estimare a solicitărilor din cadrul transportului 
rutier. 

10.3.18 Obiectivele generale din cadrul „Programului de îmbunătăţire a modelului de transport” (Travel 
Model Improvement Program (TMIP))  indică valoarea maximă a procentului de deviaţie pentru 
contorizările realizate pe anumite coridoare şi pe segmentele de drum contorizate individual. 

Tabelul 6 - Contorizări la nivelul coridoarelor, potrivit Administraţiei Federale Rutiere din Statele 
Unite (US Federal Highway Administration (FHWA)) şi țintele de validare a drumurilor de legătură 

Obiectiv general 
(volumul zilnic) 

± 10% 

Coridoare (Valoarea maximă a deviaţiei ideale a volumelor din cadrul 
coridoarelor) 

Contorizări în funcţie de coridoare 
(numărul zilnic de autovehicule) 

% diferenţei maxime 

5000 65% 

25000 41% 

45000 32% 

65000 28% 

85000 25% 

105000 22% 

125000 20% 

>145000 19% 

Tronsoane de drum contorizate individual 
 (Valoarea maximă a deviaţiei ideale a fluxului zilnic de trafic) 

<1000 60% (200%) 

1000 – 2500 47% (100%) 

2500 – 5000 36% (50%) 

5000 – 10000 29% (25%) 

10000 – 25000 25% (20%) 

25000 – 50000 22% (15%) 

>50000 21% (10%) 

Notă: Cifrele principale din tabel reprezintă obiectivele stabilite de Administraţia Federală Rutieră din 
Statele Unite (US Federal Highway Administration (FHWA)), iar cele din paranteze provin de la 
Departamentul de Transport Michigan (Michigan Department of Transport (MDOT)), după cum au fost 
menţionate în „Programul de îmbunătăţire a modelului de transport” al Administraţiei Federale Rutiere din 
Statele Unite (US Federal Highway Administration (FHWA) Travel Model Improvement Program (TMIP)). 
Diferenţa principală dintre cifrele FHWA şi cele MDOT constă în faptul că cele provenite de la 
Departamentul de Transport Michigan sunt mai puţin precise în ceea ce priveşte drumurile de capacitate 
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mică, reflectând atât probleme intrinseci care apar în modelarea fluxurilor reduse de trafic din cadrul 
modelelor strategice, cât şi probleme severe la nivelul arterelor rutiere principale cu trafic greu. 

10.3.19 Conform indicaţiilor din „Programul de îmbunătăţire a modelului de transport” al Administraţiei 
Federale Rutiere din Statele Unite (US Federal Highway Administration (FHWA) Travel Model 
Improvement Program (TMIP)), obiectivele care au fost stabilite pentru statisticile obţinute din 
contorizarea traficului pe toate segmentele de drum din zonele mari, constau în faptul că:  

o %RMSE trebuie să fie mai mic de 30 pentru volumul de trafic de pe perioada unei zile întregi 
şi mai mic de 40 pentru volumul de trafic înregistrat de-a lungul tuturor segmentelor de drum; 
iar  

o Coeficientul de corelaţie R2 trebuie să fie mai mare de 0,88, iar panta de regresie a 
volumelor de trafic analizate şi modelate trebuie să fie aproape de 1,00, ceea ce ar indica un 
nivel bun de concordanţă cu modelul strategic.    

10.3.20 În cazul unui model local, raportul de validare a modelului trebuie să includă comparaţii cu 
criteriile de validare indicate în tabelul 6.*. În cazul unui model naţional sau strategic, 
comparaţiile trebuie efectuate faţă de ambele seturi de criterii, în vederea obţinerii unei 
perspective comprehensive asupra aplicabilităţii modelului. 

Validarea timpilor de parcurs 

10.3.21 Validarea timpilor de parcurs este un element critic de evidențiere a faptului că modelul reflectă 
situația observată. Deoarece beneficiile fundamentale ale proiectului de transport provin din 
reduceri ale duratei călătoriilor este foarte important ca modelul să reflecte cu acuratețe duratele 
de parcurs pentru anul de bază. 

10.3.22 Traseele trebuie să aibă durate de călătorie modelate de 15 % din duratele de călătorie 
analizate. De asemenea, se recomandă realizarea unei comparaţii între duratele de călătorie 
modelate şi duratele de călătorie analizate, de vreme ce acestea prezintă un nivel de certitudine 
de 95%. 

Validarea repartizării transportului în comun 

10.3.23 Criteriile de validare a repartizării transportului în comun sunt bazate pe recomandările Webtag 
din Marea Britanie şi presupun compararea următoarelor aspecte:  

o Fluxurile de persoane – care călătoresc de obicei cu mijloace de transport în comun şi a celor 
care aleg călătoriile individuale cu autobuzul  sau cu trenul -  contorizate la nivelul 
coridoarelor şi cordoanelor ; şi   

o Îmbarcarea pasagerilor şi sosirea în centrele urbane.  

10.3.24 Fluxurile de trafic modelate, ce au fost contorizate la nivelul coridoarelor modelate, trebuie să se 
încadreze într-un procent de 15% al valorilor analizate. În cazul segmentelor de drum, 
contorizate individual în cadrul reţelei, fluxurile de trafic modelate trebuie  să se încadreze într-un 
procent de 25% în urma contorizării numărului de călători, cu excepţia situaţiilor în care fluxurile 
de trafic analizate sunt deosebit de scăzute (mai mici de 150). Cu toate acestea, procentajele nu 
arată cu exactitate care este criteriul aplicat pentru fluxurile mai mici de 150, contorizate la 
nivelul segmentelor de drum.  O valoare GEH de 5 este, totuşi, considerată potrivită pentru limita 
maximă a scopului propus. În general, criteriile de validare sunt următoarele:  
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o Diferenţa dintre fluxurile de trafic de intrare şi ieşire modelate la nivelul coridoarelor, să fie 
mai mică de 15% pentru 95% dintre cazuri;  

o Valoarea GEH <= 5 pentru datele analizate <= 150 la nivelul segmentelor de drum; şi 

o Procentul absolut al diferenţelor <= 25% pentru datele analizate >150 la nivelul segmentelor 
de drum. 

 

10.4 Teste de concordanţă 

Prezentare generală 

10.4.1 Un aspect esenţial este asigurarea faptului că modelul cererii are o aplicabilitate „realistă”, prin 
modificarea diverselor componente aferente costurilor şi duratelor de călătorie şi prin asigurarea  
faptului că reacţiile generale la cererile de transport  sunt în concordanţă cu situaţia generală. În 
cazul în care acest lucru nu este posibil, valorile parametrilor ce influenţează reacţiile la 
solicitările de cost vor fi ajustate până la obţinerea unei reacţii acceptabile. Parametrii din cadrul 
modelului vor suferi modificări mai mari atunci când aceştia sunt preluaţi din date externe sau 
când structura modelului este incrementală. Iar atunci când parametrii sunt estimaţi din date 
locale şi/sau când se utilizează un model absolut, aceştia vor suferi modificări considerabil mai 
reduse. 

10.4.2 Chiar şi în cazul în care datele locale sunt suficiente pentru calibrarea modelelor de cerere de 
transport, faptul că modelul reproduce tiparele de călătorie din anul de referinţă, la un nivel 
satisfăcător, nu garantează faptul că modelul are o putere mare de estimare a reacţiilor de 
cerere de transport la modificările de-a lungul timpului ale costurilor de călătorie sau a reacţiilor 
privind modificările costurilor de călătorie datorate diverselor date din anul pentru care s-au 
realizat estimările.  

10.4.3 În situaţiile în care nu se pot efectua estimări sau calibrări la nivel local, iar parametrii sunt 
preluaţi din exterior, de la alte modele sau din valorile indicative furnizate în Anexa J, asigurarea 
faptului că reacţiile ce rezultă din aceste valori ale parametrilor sunt în concordanţă cu noul 
context, este extrem de importantă.  

10.4.4 Indiferent de modul în care parametrii modelului au fost obţinuţi, modelul nu trebuie utilizat 
pentru evaluarea datelor privind transportul, dacă acesta nu este în concordanţă cu situaţia 
generală. Excepţie fac situaţiile în care explicaţia privind existenţa diferenţelor de la nivelul 
circumstanţele locale speciale este susţinută prin argumente solide. În caz contrar, parametrii 
modelului vor fi modificaţi până reacţiile obţinute sunt în concordanţă cu valorile estimate ce sunt 
furnizate în secţiunile următoare.  

Elasticitățile cererii de transport 

10.4.5 Măsura în care reacţiile privind modelul de cerere de transport sunt acceptabile, sau nu, este 
determinată de elasticitatea cererii. Variațiile de cost sunt calculate prin modificarea 
componentelor de cost sau de durată cu o valoare proporţional mai mică, urmată de calcularea 
modificărilor proporţionale ale duratelor de călătorie. Aceste modificări sunt implementate în 
funcţie de segmentul de drum, fiind astfel previzionate să reziste modificărilor interzonale de 
cost, sau aplicate la nivelul matricelor. 
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10.4.6 Calcularea elasticităţii cererilor de transport se realizează prin intermediul elasticităţii arc și nu a 
elasticității punctuale, deoarece ia în considerare variațiile de cost elementare: 

e = (log(T1)-log(T0))/(log( C1)-log(C0)) 

unde 

e = elasticitatea cererii 

T1 = cererea de transport după modificarea costurilor  

T0 = cererea de transport înainte de modificarea costurilor 

C1 = costul testat 

C0 = costul de referinţă 

10.4.7 De exemplu, în cazul în care preţul carburanţilor pentru maşină creşte cu 10% iar deplasările cu 
maşina scad cu 2%, atunci elasticitatea deplasărilor cu maşina privind costurile pentru 
combustibil este de -0.21. Unităţile pentru cererea de transport utilizate în testele de concordanţă 
sunt exprimate în km autovehicul (pentru mijloace de transport private) sau deplasări efectuate 
de persoane (pentru transportul în comun). De obicei, elasticitățile reprezintă reacţii pe termen 
lung, variații după anul de implementare, ca și ajustări la modificările apărute, în cazul în care nu 
este solicitat alt mecanism. 

Testele necesare  

10.4.8 Orice componentă de la nivelul costurilor sau duratelor de călătorie poate fi folosită în calcularea 
elasticităţii cererii de transport. Cu toate acestea, deoarece nu toate costurile sunt independente, 
nu este necesară verificarea separată a fiecăruia. Diversele componente din cadrul costurilor 
generalizate ale oricărei călătorii sunt influenţate de procentele aplicate în calculul costurilor 
generalizate. Aşadar, în cazul în care valoarea unei componente din costul total este de două ori 
mai mare decât valoarea altei componente, atunci elasticitatea cererii de transport aferentă 
primei va fi întotdeauna de două ori mai mare. Totuşi, este preferabil ca doar componentele 
fundamentale să fie testate, pentru a se asigura faptul că formularea costurilor generalizate, din 
cadrul modelului, este corectă.  

10.4.9 Principalele teste de concordanţă necesare constau în asigurarea faptului că elasticitatea 
preţurilor pentru carburanţi şi a tarifelor de transport în comun se încadrează în limitele 
menţionate. Testele privind elasticitatea costurilor pentru carburanţi trebuie efectuate în fiecare 
dintre cazurile amintite. Testele privind elasticitatea tarifelor de transport în comun trebuie 
efectuate în cazurile în care se vor modela modificările costurilor generalizate pentru transportul 
în comun, în care se încadrează şi modificările tarifelor. De asemenea, este necesară şi 
realizarea testelor de elasticitate a duratei călătoriilor pentru majoritatea modelelor, deși 
evidențele au arătat că elasticitatea duratei de călătorie a autoturismele prezintă un grad mare 
de variabilitate. Atunci când conduita sau ipotezele ce urmează a fi evaluate includ deviaţii ale 
taxelor, se vor realiza alte teste de concordanţă, cum ar fi testarea capacităţii modelului de a 
reproduce elastricitatea de cerere de transport, privind alte taxe, precum taxe de parcare sau de 
drum.  

10.4.10 Valorile de elasticitate trebuie calculate în baza modelului din anul de referinţă.  

10.4.11 Pentru a se obţine rezultate acceptabile în urma testelor de concordanţă, deseori este necesară 
modificarea sau „diminuarea” schimbărilor costurilor generalizate, utilizate în modelul de cerere 
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de transport pentru călătoriile mai lungi. În cazul modelelor pentru care valorile parametrilor sunt 
estimate sau calibrate din date locale, reducerea costurilor, dacă este aplicată, trebuie introdusă 
în model în timpul etapei de estimare sau calibrare; în aceste situaţii, testele de concordanţă 
trebuie să includă întotdeauna reducerea de cost. În cazul modelelor pentru care valorile 
parametrilor provin din exterior, necesitatea de a reduce costurile trebuie demonstrată prin 
intermediul testelor de concordanţă; aşadar, în astfel de situaţii, testele de concordanţă iniţiale 
trebuie realizate fără a include reducerea de cost. 

10.4.12 În cazul în care testele de concordanţă nu sunt îndeplinite, indicaţii privind introducerea reducerii 
de cost, pot fi găsite în secţiunea corespunzătoare din cadrul prezentului ghid.  

Elasticitatea costului carburantului  

10.4.13 Elasticitatea costului carburantului consta în modificarea procentuala in kilometri autovehicul in 
raport cu modificarea procentuală în costul carburantului. Calculele trebuie efectuate pentru o 
creștere a costului carburantului de 10% sau 20%.(este preferabila o creștere de 10%, însa în 
unele cazuri s-a dovedit a fi necesară o creștere mai mare precum cea de 20% în vederea 
obținerii unor rezultate plauzibile). Trebuie avut însă grijă să nu se mărească costurile de 
exploatare non-combustibil în acest proces. 

10.4.14 Aceste elasticități ale costului carburantului ar trebui calculate dintr-o direcție de lucru 
convergentă a ciclului(perioadei) cerere/ofertă. Aceasta cerință reiese din faptul că aceste 
elasticități observate și împotriva cărora elasticitățile modelate sunt de comparat, sunt rezultatul 
interacțiunii lumii reale ca răspuns la cerere , incluzând ambuteiajul și aglomerarea. 

10.4.15 Elasticitatea costului carburantului ar trebui calculate în ambele modalități următoare.  

o Pe baza matricelor 

• Modificarea în autovehicul/km/trebuie calculată din matricele de deplasare ale 
autovehiculului și matricele de distanța stratificate care se referă la modificarea modelului 
costului carburantului înainte și după parcurs. Mișcările incluse în aceste calcule vor face 
referire strict la mișcările  la care se aplică întreaga gamă a răspunsurilor la cerere  din 
modelul de cerere.  

• De exemplu, dacă deplasările extern la extern sunt tratate ca fixate(stabilite), atunci se 
poate argumenta că răspunsurile  deplasărilor extern la intern nu vor fi pe deplin receptive 
devreme ce modelul nu ar permite  modificarea destinației astfel ca deplasările intern la 
extern devin extern la extern si viceversa. In acest caz, calculele pe baza de matrice ar 
trebui sa folosească  doar deplasările intern la extern și intern la intern.  

• Chiar dacă deplasările extern la extern nu sunt fixate, acestea vor fi adesea modelate intr-
o manieră aproximativă prin utilizarea de rețele simplificate, relații debit/viteză și estimări 
aproximative ale cererii. În oricare din aceste cazuri, deplasările extern la extern ar trebui 
excluse din calculele elasticității costului carburantului.  

• Pentru aceste calcule de elasticitate ar trebui utilizate deplasările complete, de la punctul 
de plecare real (originea reala) spre destinația reală. Adesea, acestea pot necesita un 
sistem și o zonificare ce acoperă o zona mare. Aceste calcule ar trebui efectuate în 
funcție de durata și scopul călătoriei și de asemenea trebuie adăugate duratele de timp 
suplimentare și scopurile deplasării pentru a se produce o elasticitate medie generală.  
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• Calculele pot fi efectuate fie pe o bază OD sau o bază PA, cu toate ca șablonul pare să fie 
cel mai convenabil.  

o Pe baza rețelei 

• Autovehicul/km/ trebuie acumulați peste o rețea specificată de înainte și după punerea în 
aplicare a modificării prețului combustibilului și preluată diferența. Rețeaua utilizată pentru 
acest calcul trebuie extinsă astfel încât să cuprindă zona pentru care a fost validat 
modelul de afectare al rețelei de drumuri dar trebuie să excludă zonele externe unde 
modelul este mai aproximat. Conectorul centroid vehicul km trebuie exclus.  

• Este probabil ca acest calcul să subestimeze elasticitatea costului combustibilului dacă 
modificarea în vehicule km include elemente fixe, precum deplasările de la extern la 
extern (cu excepția cazului în care vehicule km extern la extern pot fi excluși din calcule). 
Aceste calcule trebuie efectuate în funcție de durata de timp și clasa automobilului 
utilizatorului și adăugate durata și scopul călătoriei pentru a se produce o elasticitate 
medie generală.  

10.4.16 O cerere medie ponderată a elasticității în funcție de durata în timp și segmentul de cerere sau 
clasa utilizatorului trebuie luate astfel încât rezultatul să reprezinte în mod ideal elasticitatea 
medie pentru întregul an, incluzând weekend-urile și vacantele. Aceasta se datorează faptului că 
elasticitatea țintă specificată mai jos face referire la toate perioadele anului. Anuitățile utilizate în 
cadrul analizei economice și incluse în Vol 2 Partea C Ghid privind realizarea Analizei Cost-
Beneficiu pot fi utilizați pentru a obține valorile de elasticitate estimate anual. 

10.4.17 Un număr de studii din UK, utilizând date de serii dinamice pe prețuri și costuri de combustibil și 
călătorie auto, au arătat o elasticitate a utilizării automobilului în raport cu costul combustibilului 
de aproximativ – 0.3, iar această valoare este echivalentă cu o revizuire a cercetărilor Europene 
pe această temă (TRACE, 1999). Ținând cont de această cercetare, cu excepția cazului în care, 
în caz contrar analiștii pot oferi un motiv mai bun, perspectiva este că:  

o Elasticitatea medie anuală a costului carburantului ar trebui sa se situeze în intervalul -0.25 la 
0.35; și  

o Elasticitatea medie anuală a costului carburantului ar trebui să se situeze pe partea dreaptă a 
– 0.3, ținând cont de nivelurile de venit și lungimile medii de călătorie practicate în zona 
modelată – a se vedea mai jos ca o sugestie, ceea ce este partea “dreapta” a – 0.3.  

10.4.18 Elasticitatea costului carburantului se așteaptă să fie mai slabă de – 0.30 (adică mai aproape de 
zero) acolo unde lungimile călătoriei sunt mai scurte decât media, modul de participare al 
șoferilor de automobile este mai mare decât media și unde proporțiile de elasticitate scăzută a 
segmentelor cererii, precum afacerile angajatorilor, sunt mai mari decât media și mai puternice 
(adică mai departe de zero) în cazul în care se aplică opusul. Mai mare decât nivelurile de 
venituri medii pot fi de asemenea compatibile cu o elasticitate mai scăzută. 

10.4.19 Cu toate acestea, este în general dificil să se estimeze amploarea efectelor acestor factori şi, în 
consecinţă, măsura în care adevărata elasticitate pentru zona ce a fost modelată poate varia de 
la cifra de -0.30. Din această cauză este specificat un interval acceptabil, de la -0.25 la -0.35, iar 
analişti nu trebuie să utilizeze modele pentru aprecierea programului care au elasticități în afara 
acestui interval fără furnizarea unui situații motivate pentru a face acest lucru în cadrul validării 
modelului și a rapoartelor de prognoză şi obţinerea aprobării MT.  
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10.4.20 Este de reținut faptul că, dacă variaţiile locale de valori de timp sunt utilizate pentru a argumenta 
pentru o anumita elasticitate țintă a costului carburantului, ar trebui folosite în model valorile 
locale de timp. 

10.4.21 Elasticitatile pot fi de asemenea private ca plauzibile dacă:  

o Modelul elasticității medii anuale afișează pentru călătorii de afaceri ale angajatorilor, valori 
aproape de -0.1, pentru călătorii facultative valori aproape de -0.4, iar pentru naveta și 
educație undeva lângă medie; iar  

o Modelul elasticității tuturor scopurilor arată elasticități ale perioadei (orelor) de vârf care sunt 
mai scăzute decât elasticitățile perioadelor inter-vârf și care sunt mai scăzute decât 
elasticitatile în afara orelor de vârf.  

10.4.22 În timp ce există dovezi empirice puţine sau chiar deloc pentru a sprijini variaţia în elasticitate în 
funcție de scopul şi perioada de timp, cele mai multe modele arată modelul sugerat mai sus, deşi 
au fost create câteva modele care altfel sunt acceptabile și care arată elasticități ale orelor de 
vârf ale dimineții care sunt mai mari decât elasticitățile perioadei inter-vârf și care sunt mai mari 
decât elasticității orelor de vârf ale serii. În cazul modelelor care arată diferite variații în 
elasticitate în funcție de scopul şi perioada de timp, va fi necesară furnizarea unei explicaţii 
pentru diferenţele apărute. 

Modul Principal de Transport Public  

10.4.23 Elasticitatea tarifelor cursei de transport public necesară este modificarea procentuală în 
călătoriile cu transportul public în funcție de toate mijloacele de transport public în raport cu 
modificarea procentuală a tarifelor de transport public. Calculele trebuie efectuate pentru o 
creștere a tarifelor transportului public de 10% sau 20%. (O creştere de 10% este preferată, dar 
în unele cazuri, o creştere mai mare, cum ar fi 20% s-a dovedit a fi necesară pentru obținerea de 
rezultate plauzibile.) Creşterea procentuală a tarifelor trebuie aplicată în mod egal tuturor 
mijloacelor de transport publice.  

10.4.24 Această elasticitate a tarifelor transportului public trebuie calculată dintr-un punct de plecare 
convergent perioadei (ciclului) cerere/ofertă. Aceste cerințe reies din faptul că aceste elasticități 
observate și împotriva cărora elasticităților modelate sunt de comparat, sunt rezultatul 
interacțiunii lumii reale al răspunsului la cerere, ambuteiaj și aglomerare. Cu toate acestea 
ducerea unui model spre echilibru complet poate fi un consum de timp și poate ar fi mai practic 
să se exploreze senzitivitatea elasticității cererii la modificări în valorile de parametru ai 
modelului utilizând mai puține iterații (aceasta fiind acceptarea unui nivel mai scăzut al 
convergenței decât cel normal) sau chiar o singură iterație a ciclului cerere/ofertă. În cazul în 
care se adoptă această abordare, măsura în care elasticitățile ce rezultă din numărul mai mic de 
iterații sunt modificate de iterații viitoare spre convergentă, acest lucru ar trebui stabilit încă de la 
început.  

10.4.25 Elasticitatea tarifelor transportului public ar trebui calculate pe baze de matrice, în funcție de 
durata și scopul călătoriei. Deplasările incluse în acest calcul ar trebui să se refere strict la 
deplasările la care se aplică întreaga gamă de răspunsuri la cerere în modelul de cerere și ar 
trebui să excludă în general deplasările extern la extern, în orice situații. Pentru aceste calcule 
ale elasticității ar trebui folosite călătoriile complete, din punct de plecare (origine) real spre 
destinația reală.  
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10.4.26 O cerere ponderată medie a acestor elasticități în funcție de durata și segmentul de cerere sau 
clasa utilizatorului, trebuie luate astfel încât rezultatul să reprezinte în mod ideal elasticitatea 
medie pentru întregul an, inclusiv weekend-uri. Aceasta se datorează faptului că elasticitatea 
țintă specificată mai jos se referă la toate perioadele anului. Factorii anuali utilizați pentru 
aprecierea Eficienţei Economice a Transportului pot fi utilizați în acest scop. Acolo unde factorii 
anuali nu contează pentru toate perioadele anului, ar trebui folosiți factorii disponibili, însă 
limitarea acestora ar trebui menționată în raportarea testului de realism.  

10.4.27 Elasticitatea călătoriilor cu transportul public în raport cu tarifele de transport public se află de 
obicei în intervalul  –0.2 la -0.9 pentru modificările pe o perioadă mai mare de un an. Valori 
apropiate de -0.2 sunt puțin probabile pentru întreaga piață de transport public, decât dacă 
aceasta include o proporție mare de călători cu tarife concesionare cu un număr semnificativ 
făcute gratuite. Cu excepția cazului în care analiștii pot oferi altfel un motiv bun, perspectiva este 
ca elasticitatea tarifelor anuale medii de transport trebuie să se situeze în acest interval.  

10.4.28 Elasticitatea poate fi mai plauzibilă dacă:  

o Tiparul elasticității tarifelor anuale medii de transport public prezintă valori pentru scopuri 
non-facultative care sunt mai scăzute decât cele pentru călătorii facultative; iar  

o Tiparul elasticității tarifelor transportului public pentru toate scopurile prezintă elasticități ale 
perioadei de vârf care sunt mai scăzute decât elasticitățile perioadei de inter-vârf și care sunt 
mai scăzute decât elasticitățile din afara perioadei de vârf;  

o Elasticitățile pentru segmentele de auto-disponibile sunt mai mari decât segmentele de auto-
nedisponibile deoarece anteriorul dispune de o alegere mai mare decât cel din urmă, 
elasticitatea poate fi mai mare în cazul în care veniturile sunt mai mici.  

Sub-Moduri de Transport Public  

10.4.29 Suplimentar, calculului elasticității pentru toate călătoriile de transport public, trebuie calculate 
separat elasticități acolo unde structura modelului permite efectuarea unor astfel de calcule într-o 
maniera corespunzătoare, pentru toate sub-mijloacele de transport public, care dețin o 
participare(parte) semnificativă. În vederea calculării elasticităților de tarife valabile pentru sub-
mijloacele de transport public individual, tarifele aplicabile sub-mijloacelor vor trebui să fie 
incluse în mod explicit în costurile generalizate utilizate în model. În cazul modelelor care 
anticipează alegerea în modelul de cerere între principalele mijloace precum auto/parcare –și-
rulare, transport public, și mers pe jos și bicicleta, împărțirea între sub-modelele de transport 
public fiind administrată în modelul de afectare al transportului public, tarife ale fiecărui sub-
mijloc vor trebui incluse atât în modelul de cerere cât și în modelul de afectare al transportului 
public. In modelele care împart cererea între sub-mijloacele de transport public în cadrul 
modelului de cerere, va fi necesară includerea de tarife pentru fiecare sub-mijloc, în costurile 
utilizate în acel proces de alegere. 

10.4.30 Elasticitățile călătoriilor cu autobuzul în raport cu tarifele de autobuz pentru pasagerii plătitori de 
tarife integrale se situează de obicei în intervalul –0.7 la -0.9 pentru modificări pe o perioadă mai 
lungă de 5 ani. Cu excepţia cazului în care analiştii pot oferi un motiv bun, perspectiva  este că 
elasticitatea tarifelor de autobuz medii anuale trebuie să se situeze în acest interval. Trebuie 
notat faptul că deplasările cu autobuzul efectuate de călătorii cesionari,fie gratuit sau la tarife 
reduse puternic nu vor fi afectate de schimbările de tarife. Dacă este posibil, ar fi util să se 
estimeze elasticitatea preţului cursei pentru pasagerii plătitori de tarif integral, separat observând 
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că există mai multe regimuri de plată de jumătate-tarif sau similare pentru copii şi elevi. Inclusiv 
pasagerii cesionari ar tinde să reducă elasticitatea data mai sus la aproximativ-0.4 cu o 
elasticitate mai scăzută în afara orelor de vârf. Nu există nici o dovadă disponibilă de elasticitate 
a tarifului pe termen lung pentru liniile grele și ușoare.  

Elasticitatea duratei călătoriei cu autoturismul  

10.4.31 Elasticitatea duratei călătoriei cu autoturismul necesar o reprezintă modificarea călătoriilor cu 
autoturismul în raport cu modificarea duratei călătoriei. 

10.4.32 Aceste elasticități a duratei călătoriei trebuie calculate utilizând un singur punct de pornire a 
modelului de cerere deoarece elasticitățile țintă în acest caz au fost derivate din date stabilite 
preferențial, unde costurile fiecărei opțiuni și atribut au fost exogene.  

10.4.33 Elasticitățile duratei călătoriei modelate pot fi derivate din elasticitățile costului carburantului 
modelate și valorile de timp. Cu toate acestea, pentru a oferi un test mai independent, 
elasticitățile duratei călătoriei se calculează atât dintr-un model activ cât și pe bază de matrice 
utilizând timpi din rețele pentru fiecare scop al călătoriei în fiecare perioadă de timp ambele vor 
rula modelul şi pe o matrice-bază folosind ori la reţelele, pentru fiecare scop excursie în fiecare 
perioadă de timp. Pentru aceste calcule de elasticitate se vor folosi călătorii complete, de la 
originea reală (punct de plecare real) spre destinația reală.  

10.4.34 Elasticitățile duratei călătoriei vor varia mai mult decât elasticitățile costului carburantului iar 
dovezile arată necesitatea acoperirii unui interval mai mare. Elasticitățile de pornire trebuie 
verificate pentru a se asigura că modelul nu produce elasticități de pornire foarte mari. (adică 
mai puternică de -2.0). În eventualitatea în care apar valori ale elasticității foarte ridicate,>2.0, se 
vor lua în calcul ajustări ale modelului. 

 

10.5 Testarea senzitivităţii 

10.5.1 Acolo unde s-au stabilit modele multi-model, cea mai bună practică este de a include în 
raportarea validării/calibrării modelelor a unui set de teste de senzitivitate. Aceste teste de 
senzitivitate trebuie întreprinse mai întâi cu toţi parametrii modelului, crescuți cu 25%, iar apoi în 
al doilea rând  scăzuți cu 25%. 

10.5.2 Rezultatele acestor teste trebuie prezentate ca o comparație cu modelul de bază de pornire care 
prezintă: 

o Modificări în numărul călătoriilor în funcție de scop și mod; 

o Modificări în lungimile medii ale călătoriei în funcție de scop și mod; și 

o Modificări în volumele alocate peste baremele (screenline) specificate atât pentru rețeaua 
rutieră cât și pentru transportul public de pasageri. 

 



 

 

 
 
 

 

Modele și cereri de transport 
pentru anii de prognoză  
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11 Modele și cereri de transport pentru anii de prognoză 
11.1 Principii generale 

11.1.1 Costul generalizat, fiind o combinaţie ponderată între timp şi bani, nu are unităţi intrinseci (deşi în 
mod clar e posibil să fie “măsurat” în unităţi de timp şi bani).Din păcate, pornind de la premiza 
standard că funcţia cererii nu se schimbă în ceea ce ţine de formă de-a lungul timpului, este 
necesar să se răspundă la următoarea întrebare: “În ce unităţi trebuie definite costurile 
generalizate?” Rezultatul definirii acestui aspect în unităţi de timp ar conduce la prognoze diferite 
faţă de ce s-ar putea obţine prin definirea în unităţi monetare. Singurul caz în care nu contează 
este acela în care nu există modificări în dimensiunea componentei ce ţine de timp şi bani, sau 
de modul în care acestea sunt combinate (valoarea timpului): asta e presupoziţia cea mai puţin 
probabilă. 

11.1.2 Recomandările conform celor mai bune practici ar fi să se presupună că costul generalizat este 
definit în unităţi de timp, în baza principiului că timpul este mai universal decât banii.  

11.1.3 În acelaşi timp, există o presupunere generală conform căreia valoarea timpului creşte odată cu 
venitul, şi, de obicei, se presupune, că valorile timpului ar trebui să crească în timp în acord cu 
prognozele privind creşterea PIB-ului/cap loc. 

11.1.4 Luate împreună, rezultă faptul că costul banilor va reprezenta în viitor o mai mică parte a costului 
generalizat, prin urmare, senzitivitatea faţă de costul banilor va descreşte. În timp ce acest lucru 
este cât de cât plauzibil, extrapolarea către termenul mai lung, în care creşterea generală a PIB-
ului poate fi substanţială, poate produce rezultate care sunt dificil de acceptat. Prognozele pentru 
perioade de timp substanţiale ar trebui să fie, în consecinţă, verificate în ceea ce ţine de 
verosimilitate. Dacă rezultatele sunt judecate în mod nerezonabil, s-ar putea să fie necesar să se 
facă diferite presupuneri. Cea mai neutră presupunere ar fi aceea că creşterea costurilor în bani 
este ‘mai mult sau mai puțin conform PIB-ului, din moment ce aceasta restabileşte balanţa dintre 
cost şi timp care au existat în momentul estimării modelului de cerere.  

11.1.5 Se recomandă urmărirea manualelor pentru modelarea şi evaluarea schemelor drumurilor 
naţionale, deşi ghidul este aplicabil în aceeaşi măsură şi prognozării traficului pe drumurile 
locale. Acolo unde sunt localizaţi factori care pot dicta utilizarea diferitelor prognoze de creştere, 
aceştia pot fi incluşi într-un test de senzitivitate pentru a suplimenta metodologia standard. 

 

11.2 Construcţia modelului 

11.2.1 Aşa cum s-a subliniat în multe locuri în acest manual de elaborare de modele, nu e nici practic, 
nici eficient să dezvolţi modele foarte complexe pentru investiţii mici acolo unde se aşteaptă 
schimbări limitate în ceea ce ţine de obiceiurile de călătorie. Pe lângă aceasta, este important ca 
investiţiile mai mari, care conduc la schimbări majore în ceea ce ţine de obiceiurile de călătorie, 
să se bazeze pe o înţelegere detaliată a răspunsurilor utilizatorilor pentru a-i informa cu privire la 
impactul economic şi asupra mediului a reţelei de drumuri. Manualul de evaluare a proiectului 
descrie trei nivele ale funcţionalităţii modelului de transport, după cum urmează: 

o Modele statice, care reflectă volume de trafic în baza fluxurilor în zona drumurilor de legătură. 
Astfel de modele nu încearcă să evalueze nici o rută, şi, prin urmare, sunt aplicabile doar în 
cazul unor reţele mici unde ca urmare a unei reţele de drumuri propuse nu va rezulta nici o 



AECOM Vol 2 Partea B Ghid de Modelare în Transporturi 119 
 

 

schimbare în ceea ce ţine de fluxurile de trafic. E puţin probabil ca acestea să fie potrivite 
pentru evaluarea reţelelor de trafic care sunt acoperite de acest manual, în afara cazului în 
care reţeaua de drumuri presupune o îmbunătăţire a unei intersecţii izolate; 

o Modele folosite doar pentru evaluare care alocă matrice privind cererea în reţelele de trafic, 
copiind astfel alegerea rutei de vehicule pentru orice pereche origine-destinaţie;  

o Modelele de cerere variabile multi-modale, care copiază răspunsurile privind cererea acolo 
unde acestea pot fi aşteptate ca rezultat al unei reţele de drumuri şi modificările în ceea ce 
ţine de timpul călătoriei şi costul acesteia, de exemplu călătoriile interurbane pe drum sau pe 
calea ferată. Răspunsurile privind cererea considerate în secţiunile anterioare ale manualului 
cuprind modificări ale preţului călătoriilor, alegerea destinaţiei şi modului de călătorie. 

11.2.2 Această aplicare a previziunilor privind traficul vor fi diferite pentru fiecare dintre aceste tipuri de 
modele. Prognoza poate fi realizată plecând de la factori de creştere a fluxurilor în zona 
drumurilor de legătură (prognoze bazate pe conexiuni) în cazul modelelor de evaluare şi al 
cererii variabile.  

11.2.3 Cu modelarea cererii variabile (VDM), pregătirea unei creşteri ulterioare are de-a face iniţial cu 
scenariul Do-Minimum, care nu ţine cont de impactul intervenţiei propuse. Schimbarea generaţiei 
de călători, a destinaţiei sau a modului de deplasare poate rezulta din cauza modificărilor în 
materie de costuri de călătorie de-a lungul reţelei datorită creşterii traficului.  

 

11.3 Dezvoltarea cazului de referinţă 

11.3.1 Do Minimum ar trebui să ofere o imagine realistă a ceea ce se va întâmpla cel mai probabil în 
absenţa propunerii de a interveni. Se poate baza pe continuarea regimurilor existente de 
mentenanţă la care se adaugă orice obligaţii de îmbunătăţire a transportului care au aprobare 
politică şi pentru finanţare, şi de la care ar fi greu să te detaşezi. De obicei va corespunde 
menţinerii facilităţilor de transport prezente şi implementării acelor aspecte ale strategiilor 
naţionale şi de ţară care sunt sigure. Va lua pentru prognoză modificările în materie de factori 
demografici (populaţie, grad de angajare şi gospodării) şi factorii ce ţin de deţinerea de 
autoturisme, din bazele de date europene şi naţionale, împreună cu modificările ce ţin de 
folosirea terenului. 

11.3.2 Dezvoltarea Do Minimum va implica inevitabil un element de judecată. Trebuie oferite 
recomandări din partea Ministerului Transportului şi Infrastructurii, dacă promotorii nu sunt siguri 
cu privire la specificarea Do Minimum.  

11.3.3 Do Minimum ar trebui să includă presupuneri privind creşterea economică şi alte tendinţe care 
pot influenţa cererea în domeniul transporturilor şi costurile. Aceşti factori naţionali, în mod 
normal, n-ar trebui să varieze fără dovezi evidente în acest sens. Manualul ACB oferă mai multe 
recomandări cu privire la indicii care trebuie aplicaţi. 

 

11.4 Anii de prognoza 

11.4.1 Perioada de perspectivă trebuie să fie agreată împreună cu autoritatea competentă, (spre 
exemplu MT) dar, acolo unde este posibil, ar trebui să fie în coerenţă cu sursele de date 
disponibile privind populaţia, factorii socio-economici (proiecţiile PIB, spre exemplu), bazele de 
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date naţionale şi prognozele conţinute în baza de date a MNTR. MNTR va conţine datele de 
planificare agreate la nivel naţional, precum şi scenariile de creştere, iar acestea vor trebui 
folosite pentru evaluarea tuturor propunerilor de proiecte. 

11.4.2 Anii MNTR pentru care se face o prognoză sunt 2015, 2020 şi 2020 şi aceştia ar fi ani potriviţi 
pentru a fi consideraţi în alte structuri de evaluare. Cu toate astea, interpolarea dintre anii pentru 
care s-au realizat prognoze va fi întotdeauna posibilă şi astfel pot fi consideraţi şi alţi ani pentru 
care să se realizeze o prognoză după o consultare cu Ministerul Transporturilor (MT). 

 

11.5 Prognoze naţionale 

11.5.1 Prognozele corecte privind traficul sunt o informaţie esenţială necesară pentru a se asigura că, 
capacitatea infrastructurii nu e nici prea mare, nici prea mică pentru a satisface cererea viitoare. 
Mai mult de atât, prognozele privind traficul oferă informaţii despre evaluarea economică a 
proiectelor de transport şi, astfel, joacă un rol fundamental în a decide dacă o reţea de drumuri 
va progresa.  

11.5.2 La nivel naţional există resurse limitate pentru îmbunătăţirea infrastructurii de transport. Pentru a 
se asigura că se oferă finanţare acelor proiecte care oferă cea mai mare valoare banilor, se 
solicită evaluări comparative. Acest lucru asigură faptul că se realizează în mod consistent 
prognoze ce vor fi folosite şi în viitor (şi beneficiile care decurg din acea folosire).  

11.5.3 Această acurateţe şi consecvenţă este de multe ori atinsă prin folosirea unor prognoze comune 
privind creşterea cererii de servicii de transport care se bazează pe prognoze naţionale privind 
schimbările demografice, numărul de autoturisme în proprietate personală şi factorii economici. 

11.5.4 MNTR va conţine o bază de date cu prognoze agreate asupra parametrilor de planificare precum 
schimbările demografice, ocuparea forţei de muncă şi numărul de autoturisme în proprietate 
personală pentru fiecare zonă a MNTR, iar acestea trebuie folosite ca totaluri de control pentru 
dezvoltarea modelelor locale şi a intrărilor de planificare ale acestora. Acest aspect este esenţial 
pentru asigurarea consecvenţei între estimarea cererilor de călătorie şi a creşterilor înregistrate 
în toate modurile de transport folosite pentru evaluarea propunerilor de proiecte din România.  

11.5.5 MNTR oferă, de asemenea o sursă de referinţă: Prognozele Naţionale ale creşterii cererii pe 
zone, pentru anii de prognoză 2015, 2020 şi 2030. Aceste prognoze ale creşterii vor fi 
disponibile pe scopuri de călătorie, ora de efectuare a călătoriei şi pe tip de vehicul. În absenţa 
prognozelor derivate local, se pot folosi proiecţiile de creştere ale MNTR pe zone ca bază pentru 
dezvoltarea proiecţiilor privind creşterea numărului de destinaţii ale cererii din modelele locale.  

11.5.6 În plus, baza de date cu proiecte a MNTR conţine un an de bază şi matrice de cerere caz de 
referinţă pentru prognoză pe scop de călătorie, mod de transport, oră de efectuare şi pe tip de 
vehicul. Aceste matrice pot fi ulterior folosite pentru a crea factori de creştere pentru a 
mişcărilor—deplasărilor la nivel de sector  sau direct ca indici de creştere ce vor fi aplicaţi 
deplasărilor individuale. Cum prognozele MNTR se bazează pe reţele de transport agreate 
privind populaţia, socio-economice şi caz de referinţă pentru transport, acestea vor constitui o 
bază solidă pentru producerea prognozelor de cazuri de referinţă,  

11.5.7 Toţi parametrii de modelare, factorii de creştere şi matricele de călătorii prognozate, obţinute în 
cadrul MNTR sunt puse la dispoziţie sub forma unei baze de date care va fi accesibilă pentru 
dezvoltatori, astfel încât pot fi extrase informaţiile necesare dezvoltării modelelor locale. 
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Documentaţiile MNTR includ o descriere asupra modului în care aceste date de intrare pot fi 
folosite şi aplicate în cadrul dezvoltării modelelor de transport. 
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12 Cerințe privind raportarea dezvoltării modelului 
12.1 Etape de raportare 

12.1.1 Este foarte important ca orice model de transport să nu fie o “cutie neagră” pentru justificarea 
proiectului. Procesul de modelare, datele de intrare, ipotezele și rezultatele trebuie să fie 
justificate în întregime și în mod transparent dar și documentate în mod corespunzător, pentru a 
permite verificarea externă și înțelegerea acestora. Următoarele rapoarte trebuie să fie 
dezvoltate urmare a dezvoltării modelelor de transport: 

o Un raport asupra specificațiilor modelului 

o Un raport privind anchetele 

o Un raport privind modelarea transporturilor 

o O copie a modelelor de transport, ce va fi predată Autorității Contractante; și 

o Un Manual al modelului, ce va fi livrat Autorității Contractante. 

12.1.2 Este de preferat ca drepturile de proprietate intelectuală asupra modelului să fie transferate 
Autorității Contractante la finalizarea proiectului. Acest lucru reflectă eforturile semnificative 
alocate de către Autoritatea Contractantă în etapa de colectare de date și în dezvoltarea în sine 
a modelului, în special în cazul în care Caietul de Sarcini a inclus un buget dedicat dezvoltării 
acestuia. 

 

12.2 Raportul privind specificațiile modelului 

12.2.1 Raportul privind specificaţia trebuie să expună detaliat abordarea propusă pentru modelarea şi 
predicţia cererii necesare pentru dezvoltarea unei reţele de drumuri. Conţinutul solicitat este 
următorul: 

o O introducere, care oferă detalii cu privire la cadrul proiectului şi obiectivele cheie care 
trebuie atinse; 

o O arie de studiu şi modelare, care identifică în mod clar limitele de studiu ale modelului 
propus în care impactul reţelei de drumuri va fi evaluat, şi orice bază pentru această arie de 
studiu.  

o Cereri de informaţii relevante, care verifică informaţiile existente disponibile (ex. anchete 
privind originea-destinaţia, resurse de cartografiere şi modelele naţionale, regionale sau 
locale existente), şi stabileşte informaţiile adiţionale care trebuie colectate;  

o Metodologia de modelare, care descrie tipul modelului (static, doar pentru evaluare, sau 
model de cerere multi-modal), softul care urmează a fi folosit, anii pentru care se constituie 
prognoza şi pentru care se va face evaluarea, şi complexitatea reţelei modelate, şi 

o Propunerile pentru prognoza traficului, care va scoate în evidenţă orice abateri de la normele 
de bază permisibile incluse în Capitolul 10. 

 

12.3 Raportul privind anchetele 

12.3.1 Raportul cu privire la anchete trebuie să conţină următoarele: 
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o Date cu privire la surse, locaţii (indicate pe o hartă), metoda de colectare, data, ziua 
săptămânii, durata, factorii ce caracterizează eşantionul, estimarea erorii, etc.  

o Detalii cu privire la orice anchete specializate 

o Fluxul de trafic şi călători; inclusiv cel zilnic, profilul în funcţie de oră şi sezon, incluzând 
detalii cu privire la clasa de vehicule, acolo unde e cazul 

o Timpul de călătorie în funcţie de mijlocul de transport, incluzând variabilitatea, dacă e cazul 

o Detalii cu privire la modelul şi întârzierile şi ambuteiajele în trafic 

o Diagramele lineare privind preferinţele pentru părţile importante ale reţelei 

o Diagramele pentru fluxurile de trafic existente 

o Scopul fiecărui set de date şi relevanţa acestora 

12.3.2 Detalierea cerințelor Raportului privind rezultatele anchetelor se regăsește în Anexa D. 

 

12.4 Raportul privind validarea modelului 

12.4.1 Cerinţele detaliate ale raportului privind modelarea transporturilor sunt cuprinse în Anexa E. 
Structura documentului ar trebui însă să cuprindă următoarele elemente: 

o Introducere - O descriere a reţelei de drumuri, a locaţiei, şi a obiectivelor pe care aceasta 
trebuie să le considere. Se va considera orice informaţie despre o analiză anterioară 
relevantă pentru această reţea de drumuri; 

o Colectarea informaţiilor - partea cu privire la colectarea informaţiilor trebuie să ofere un 
sumar al oricăror date privind mijloacele de transport colectate cu scopul construirii 
modelelor. Aceasta va include anchete specifice proiectului (ex. contorizarea traficului), 
informaţii adunate din alte surse (ex. date demografice) , precum şi informaţii obţinute din alte 
modele (ex. modelele regionale/naţionale  sau versiuni anterioare ale modelului drumului. 
Acest lucru i-ar facilita cititorului înţelegerea informaţiilor folosite în construirea modelului şi a 
calităţii acestor informaţii; 

o Dezvoltarea reţelei - Această secţiune în mod cert ar trebui să descrie natura şi extinderea 
reţelei modelului şi sistemul de împărţire în zone. Planurile zonei trebuie incluse în raport sub 
forma unor diagrame; 

o Dezvoltarea matricelor - Secţiunea dedicată dezvoltării matricei trebuie să prezinte succint 
procesul prin care matricele relevante au fost construite folosind informaţiile avute la 
dispoziţie. Aceasta ar trebui să arate cum diferite seturi de informaţii au fost folosite pentru 
construirea matricelor şi orice procesare necesară pentru astfel de informaţii, acolo unde e 
necesar; 

o Calibrarea şi validarea modelului - Modelul construit şi secţiunea de validare ar trebui să 
descrie cum a fost construit modelul şi să ofere dovezi că acesta este capabil să reflecte 
condiţiile aşa cum acestea există în reţea. Prin urmare, el va conţine comparaţii ale 
rezultatelor obţinute cu ajutorul modelului cu o serie de seturi de informaţii rezultate în urma 
observaţiei, precum cele obţinute din anchetele privind contorizarea drumurilor de legătură, a 
curbelor şi a timpului de călătorie. Standardele pentru validarea modelelor sunt indicate în 
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Secţiunea 6. În final, raportul trebuie să demonstreze faptul că modelul se potriveşte scopului 
pentru care a fost conceput. O bună înţelegere a modelelor de călătorie existente pentru aria 
studiată trebuie să reiasă din analiza principalelor grafice lineare privind preferinţele 
modelului. Această analiză a graficelor lineare trebuie realizată cu ajutorul definiţiei 
«sectoarelor» care reprezintă agregarea zonelor în regiuni; și 

o Testele privind relevanţa şi senzitivitatea  - testele privind relevanţa şi senzitivitatea efectuate 
trebuie raportate şi interpretate în relație cu valorile estimate ale elasticității. 

o Descrierea metodelor folosite în prognoza cererii viitoare de trafic 

o Descrierea ipotezelor privind cererea de anul viitor 

o Descrierea ipotezelor de anul viitor privind transportul 

o Descrierea ipotezelor privind costurile de transport 

o Compararea rezultatelor prognozei locale cu prognoza naţională  

o Prezentarea prognozei privind cererea de călătorii şi condiţiile pentru scenariul de bază şi 
celelalte scenarii 

o Prezentarea testelor de senzitivitate desfăşurate 

12.4.2 Scopul raportului de prognoză este ilustrarea a ceea ce modelul prezice că se va întâmpla dacă 
se construieşte schema, şi cum se compară acest lucru cu ce s-ar întâmpla dacă nu ar fi realizat. 
El ar trebui să clarifice procedurile care s-au adoptat pe parcursul procesului de prognoză şi să 
indice gama de rezultate care va apărea dacă aceste presupuneri s-ar schimba prin intermediul 
unui set de teste de senzitivitate.  

12.4.3 Raportul trebuie să conţină o evaluare a impactului asupra prognozei traficului în ceea ce ţine de 
indicii de bază privind cererea pentru a verifica dacă rezultatele procesului de prognoză a 
traficului sunt sensibile. De exemplu, o comparaţie între distribuția duratei călătoriei în Bază şi 
modelele pentru anii viitori reprezintă o verificare a faptului că rezultatele procesului de prognoză 
a traficului sunt sensibile.  
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Anexa A. Introducere în modelarea în transporturi pentru Managerul de 
Proiect 
A.1 Introducere 

Această anexă cuprinde o prezentare generală a aspectelor importante ale activităţii de elaborare a 
modelelor de transport și este destinată managerului de proiect pentru un studiu de transport sau pentru : 

o Înţelegerea în linii mari a structurii modelelor de transport;  

o Etapele şi principiile de bază implicate;  

o Selectarea tipului de model potrivit pentru tipul de proiect care este evaluat şi 

o Principalele livrabile solicitate în procesul de dezvoltare a modelului. 

A.2 Concepte de modelare în transporturi  

Există anumiți termeni și concepte cu sensuri specifice atunci când sunt folosiți în procesul de modelare. 
Managerii de proiecte și Autoritatea Contractantă ar trebui să cunoască semnificația acestor concepte. 

Anul de bază  este anul pentru care un Model este calibrat (sau adecvat datelor). Este cel mai recent an 
pentru care sunt disponibile date de transport și demografice cuprinzătoare și corecte (relevante pentru 
proiect). Spre exemplu, Anul de Bază al Modelului Național de Transport este 2011. 

Anii de prognoză sunt anii pentru care Modelul produce prognoze de trafic. Cel puțin doi ani de 
prognoză ar trebui modelați: anul presupus de deschidere a proiectului care este supus analizei și 15 ani 
după aceasta. Motivul este în primul rând că, de obicei, anii de proiectare indică o perioadă de 15 ani de 
la lansare iar în al doilea rând, evaluarea economică a unui proiect presupune o viață de 30 de ai a 
proiectului. Prognoza pe 15 ani după anul de dare în exploatare este un compromis acceptat între 
nesiguranța prognozelor pe termen lung și extrapolarea excesivă a evaluării economice. De exemplu, anii 
de prognoză pentru modelul Național sunt 2015, 2020 și 2030. 

Zone: în modelele de transport aria în care proiectul este plasat este divizată în arii geografice numite 
zone. În cadrul modelului, se presupune că traficul intră și părăsește rețelele de transport prin aceste 
zone. Bineînțeles, în realitate traficul intră și iese din sistemul de transport prin puncte individuale (adrese 
personale sau de firme) dar este imposibil să se obțină toate detaliile necesare ale fiecărei călătorii 
individuale, astfel călătoriile sunt modelate ca deplasări de la zonă la zonă. Cu alte cuvinte, zonele 
reprezintă originile și destinațiile călătoriilor. În Modelul Național există 1160 de zone în interiorul 
României și 150 de zone în afara României.  

Moduri: în procesul de modelare modul este prescurtarea termenului mod de transport prin care oamenii 
sau mărfurile se deplasează între zone. Acestea pot include moduri ne-mecanizate, cum ar fi mersul pe 
jos sau cu bicicleta și moduri mecanizate, precum autoturismul privat, autobuzul, tramvaiul, trenul, 
metroul și mijloacele de transport fluviale, maritime și aeriene. Modelele unimodale reprezintă transportul 
într-un singur mod iar modelele multimodale  reprezintă transportul în mai multe moduri. Modelul Național 
este un model multimodal, cu toate modurile mecanizate de transport incluse, alături de transportul 
multimodal de marfă.  

Rețele: în cadrul modelelor de transport, rețelele sunt o reprezentare computerizată a rețelelor de 
transport. Pentru majoritatea modelelor acestea includ rețeaua rutieră și rețelele de transport public: 
autobuz, tramvai, metrou și rețele feroviare. Rețelele de transport public includ, de asemenea, detalii 
referitoare la rutele de autobuze și trenuri, frecvențe și tarife. 
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Matricele de călătorii:  sunt tabele care reprezintă călătoriile între zone. Acestea pot conține numere de 
vehicule sau număr de persoane, pentru un anumit scop de călătorie sau pentru un anumit moment al 
zilei sau pentru un anumit mod. Acestea sunt, de obicei, denumite Matrice Origine – Destinație (O-D). 

Afectare: în timpul procesului de afectare modelul calculează ruta cu costul cel mai mic din cadrul rețelei 
pentru fiecare pereche O-D din matricele de călătorii și acumulează fluxurile pe fiecare secțiune a rețelei. 
Între majoritatea originilor și destinațiilor există mai mult decât o singură rută posibilă, astfel modelul 
repetă această procedură de mai multe ori, până când rețeaua atinge un echilibru. Fiecare calcul de rută 
este numit iterație. Modelul Național are un total de 1310 zone și calculează 1,7 milioane de rute la 
fiecare iterație.  

Calibrare și Validare: Calibrarea este procesul de ajustare a modelului și a relației acestuia cu datele 
observate, în timp ce validarea este procesul de comparare a datelor de ieșire din model cu datele 
independente. Există standarde recunoscute internațional pentru evaluarea gradului de adecvare al 
modelelor, în funcție de dimensiunea și aria de acoperire a modelului analizat. 

Software de modelare. Modelele de transport simple se pot construi cu ajutorul programului Excel, dar 
utilizarea acestei metode implică unele limitări.  Pentru majoritatea aplicațiilor de modelare există pachete 
dedicate disponibile și recomandăm folosirea acestora. Modelul Național este construit cu ajutorul 
programului EMME, dar există și alte pachete similare numite VISUM, CUBE și SATURN. Echipei de 
modelare i se solicită introducerea detaliilor referitoare la rețele și a datelor necesare pentru estimarea 
matricelor O-D. 

Modelele de simulare reprezintă trecerea vehiculelor individuale printr-o intersecție sau o serie de 
intersecții. Acestea sunt folosite pentru evaluarea performanțelor intersecțiilor individuale sau a unor serii 
de intersecții. Nu sunt potrivite pentru evaluarea proiectelor majore sau ariilor geografice extinse și nu pot 
fi folosite pentru evaluarea economică. Cu toate acestea, datele de ieșire dintr-un model mai mare pot fi 
folosite ca date de intrare pentru un model de simulare care să analizeze mai îndeaproape modul în care 
traficul se distribuie pe o arie mai mică.  

A.3 Structura Modelului de transport  

Figura 1 prezintă structura tipică a unui model de transport multi-modal, menit să răspundă unor întrebări 
de bază precum; câte călătorii fac oamenii, unde călătoresc, cum călătoresc, la ce ore călătoresc şi ce 
rută aleg. Aceste etape ale modelului de transport sunt în general menţionate ca: 

o Generarea/atragerea de călătorii; 

o Distribuţia călătoriilor; 

o Alegerea modului;  

o Alegerea momentului din zi (opțional – în practică se consideră de cele mai multe ori  timpul 
de călătorie ca fiind fix); și 

o Afectarea călătoriilor 

Majoritatea modelelor includ acești 4 pași și exclud timpul variabil din cadrul modelării călătoriilor. 

Etapa 1: Generarea de călătorii este procesul prin care se calculează numărul total de călătorii către şi 
dinspre anumite zone de trafic. Acesta este primul din cei cinci paşi principali care constituie un model de 
transport în patru etape. În esenţă generarea de călătorii se împarte între calcularea numărului total de 
călătorii produse şi numărul total de călătorii atrase. În cazul rezidenţilor, termenul „producere de călătorii” 
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se referă în mod normal la punctul final al călătoriei asociat cu casa, iar termenul „atragerea de călătorii” 
se referă la acele puncte finale ale călătoriei în alt loc decât casa (de ex. şcoala, magazinele, serviciul, 
etc.).  

Ghidul național de elaborare a 
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Etapa 2: Distribuţia călătoriilor leagă numărul de călătorii estimate produse în fiecare zonă cu călătorii 
atrase în alte zone. Modelul ia în considerare echilibrul dintre locaţia acestor puncte finale şi costul 
călătoriei (în termenii duratei, distanţei, taxelor de parcare şi sistemelor de taxare a accesului în anumite 
zone, etc.). Numărul de călătorii dintre două zone este estimat a fi direct proporţional cu numărul de 
călătorii produse în zona de producţie şi de călătorii atrase în zona de atragere şi invers proporţional cu 
costul călătoriilor între zone. Rezultatul modelului de distribuţie este, de regulă, un set de matrice (tabele) 
care reflectă cererea de servicii de transport care detaliază numărul de călătorii provenite din fiecare zonă 
şi au ca destinaţie toate celelalte zone, pentru diverse scopuri, pentru o zi obişnuită. Deoarece alegerea 
modului de transport de către persoanele fără autoturism disponibil este restricționată la transportul 
public, reprezintă o bună practică producerea matricelor de călătorii pentru persoanele “cu autoturism 

disponibil” și „fără autoturism disponibil”. 

Etapa 3: Alegerea modului alocă matricele de călătorii, pentru persoanele cu autoturism disponibil sau 
fără autoturism disponibil, create în etapa de distribuţie a călătoriilor, diferitelor moduri de transport oferite 
de model. Acestea includ afectarea călătoriilor personale pentru modul ne-motorizat (adică mergând pe 
jos sau pe bicicletă) sau afectarea călătoriilor personale pentru serviciile de transport public (feroviar, 
rutier, aerian sau naval) şi călătoriile efectuate cu autoturismul propriu. 

Matricea unităţii de timp proporţionează cererea zilnică totală calculată din etapele anterioare ale 
modelului şi anume etapele de generare a călătoriilor, distribuţie şi alegere a modului şi converteşte 
aceste valori ale cererii în matrice de călătorie pe unităţi de timp pe baza diferenţelor înregistrate în 
tendinţele de călătorie sau în scopul călătoriei. În majoritatea modelelor proporţionarea călătoriilor zilnice 
pe fiecare perioadă de timp se deduce din tiparele de călătorie observate în anul de bază şi datele de 
contorizare a traficului. 

Etapa 4: Afectarea călătoriei implică afectarea traficului pe o reţea de transport, precum reţeaua de 
drumuri sau de străzi sau pe o reţea de tranzit. Cererea este afectată rutelor rutiere sau de tranzit 
disponibile, folosind un algoritm care determină cantitatea de trafic ca funcţie a timpului, volumului, 
capacităţii sau a factorului de impedanţă. 

Există un număr de principii fundamentale care stau la baza tuturor modelelor de transport şi cele patru 
trăsături fundamentale sunt: 

o Impedanţa călătoriilor este măsurată de „costul generalizat” al călătoriei. Aceasta constă, 
de regulă, într-o însumare lineară a elementelor călătoriei, ca de ex. timpul petrecut mergând 
pe jos, aşteptând şi călătorind în vehicul, plus costurile băneşti de folosire a vehiculelor 
particulare sau de transport public, cu diverse elemente ponderate care să reflecte 
importanţa acestora pentru călători.  

o Elasticitatea cererii de călătorii faţă de schimbările din costul generalizat se modelează prin 
utilizarea unei „curbe de cerere”. Reacţiile călătorilor în general reprezentate în modelele 
multimodale sunt schimbarea modului şi a destinaţiei, cu schimbarea frecvenţei şi timpului de 
parcurs de asemenea reprezentate în unele modele mai sofisticate. Acurateţea modelului 
cererii este influenţată de măsura în care cererea este segmentată în grupuri de călători 
identificabili separat şi cu comportament distinct. Cu cât sunt tratate mai în amănunt aceste 
segmente separate, cu atât mai mare este acurateţea modelului dar creşte şi complexitatea 
modelului şi timpul de rulare. Modelele simple folosesc valori globale de elasticitate, care 
reprezintă într-un singur număr toate răspunsurile călătorilor.  
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o Pe măsură ce creşte cererea de călătorii, creşte şi gradul de congestie a sistemului de 
transport, în special a sistemului rutier, ducând astfel la creşteri ale costului generalizat al 
călătoriilor. Efectele de acest fel asupra ofertei de servicii de transport definesc o „curbă a 
ofertelor de transport”. Acestea pot apărea şi în alte aspecte ale sistemului de transport, 
prin supra-cererea de locuri de parcare, spre exemplu, sau aglomerarea mijloacelor de 
transport public. Realismul cu care sunt reprezentate aceste efecte ţine, de obicei, de detalii: 
cu cât sunt mai multe detalii, cu atât realismul este mai mare. Acurateţea rezultatelor 
modelului, în special în privinţa costurilor şi fluxurilor de trafic care sunt folosite la evaluare, 
sunt crucial dependente de acurateţea cu care este determinat echilibrul între cererea şi 
oferta de călătorii.  

Există o relaţie de schimb între (a) segmentarea cererii, (b) gradul de detalii spaţiale şi (c) exactitatea cu 
care este găsit echilibrul. La modelele pentru zone mici, nu este neapărat necesar compromisul, dar în 
cazul zonelor mari de studii, tratarea unor elemente ale modelului într-o manieră aproximativă ar putea fi 
inevitabilă dacă se doreşte să se atingă timpi de rulare rezonabili fără a compromite robusteţea 
rezultatelor modelului.  

A.4 Dezvoltarea Modelului – Anul de Bază 

Dezvoltarea modelului anului de bază va cuprinde în primul rând formarea rețelei, elaborarea matricei de 
cerere, afectarea traficului (călătoriilor) și respectiv calibrarea/validarea modelului. 

Dezvoltarea Rețelei - Rutiere 

Descrierea rețelelor trebuie să includă de obicei detalii privind secțiunile rețelei și, dacă proiectul se referă 
la analiza unor arii urbane, pot fi necesare de asemenea și detalii referitoare la intersecții. Secțiunile 
rețelei sunt în general descrise prin: 

o Nodurile de la capătul fiecărei secțiuni ( spre exemplu intersecții sau variații ale standardului 
drumului); 

o Lungimea secțiunii ; 

o Raportul flux-viteză (în cazul în care există) corespunzător secțiunii; 

o Capacitatea secțiunii (dacă nu rezultă din raportul corespunzător flux-viteză sau din detaliile 
de intersectare); și 

o Restricțiile aplicate anumitor tipuri de vehicule care utilizează secțiunea. 

o Cerințele uzuale de codificare a intersecției sunt următoarele (în cazul în care se consideră 
necesar): 

o Tipul intersecției (semnalizare rutieră, girație, prioritate); 

o  Numărul de brațe abordate și ordinea acestora (referințe privind drumul de acces “entry 
link”); 

o  Numărul și lățimea benzilor de circulație la fiecare intersecție abordată și regulile adoptate 
pe benzi (inclusiv virajele interzise ); și 

o Orice date suplimentare necesare pentru descrierea caracteristicilor operaționale ale 
intersecției (spre exemplu fluxurile de saturare, temporizarea semnalizării și sincronizare, 
razele de curbură și caracteristici privind gradul de acceptare a decalajului). 
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Nivelul necesar de detaliere a rețelei va crește în zona centrală în apropiere de proiect și va scădea pe 
măsură ce distanța de la proiect crește. În zona centrală va fi necesară includerea tuturor drumurilor 
principale, cât și acelor drumuri minore care au probabilitatea de a înregistra un trafic important, atât în 
anul de bază sau în anii viitori. 

Capacitatea redusă trebuie aplicată de obicei pe toată zona centrală, iar modelarea separată a 
intersecției va fi de asemenea necesară în acele părți din model unde capacitatea intersecțiilor constituie 
un impact semnificativ în alegerea rutei de către șoferi, și unde întârzierile nu sunt incluse corespunzător 
în raportul flux-viteză. 

Dezvoltarea matricelor de călătorie 

Producerea matricelor pentru călătoriile din anul de bază constituie baza pentru matricele de prognoză a 
călătoriilor în viitor, utilizate în evaluarea proiectelor. Există două metode de creare a matricelor.  

1. Matricele pot fi create din date noi, colectate pe baza sondajelor sau dintr-un model existent un 
model regional/național precum MNTR, sau un model dintr-o schemă adiacentă. În situația în care 
matricele sunt realizate din date obținute din anchete rutiere călătoriile sunt definite de către locul în care 
a început sau a sfârșit călătoria, cât și de scopul călătoriei. Aceasta este cunoscută sub denumirea de 
matrice Origine-Destinație (OD). Modelele de afectare a traficului utilizează acest tip de matrice. 
Construcția matricelor folosind în mod direct rezultatele de anchetă cumulează Etapele 1, 2 și 3 (descrise 
anterior) într-o procedură unică. 

2. O modalitate alternativă de a privi tiparele de călătorie este de a lua în considerare factorii care 
produc sau atrag călătorii, spre exemplu pe baza relației Producere/Atragere (P/A) călătorii, unde 
domiciliul este considerat de obicei “factor de generare călătorie”, iar locul de muncă, piețele de comerț 
en detail, etc. sunt considerate “factori de atragere călătorie”. Schimbarea prognozelor de 
Producție/Atracție călătorii de-a lungul timpului sau printr-un scenariu va determina schimbarea tiparului 
de călătorie. Definirea matricei de călătorie este utilizată de obicei în modelarea cererii de călătorie și 
este o condiție prealabilă în modelarea completă a cererilor de călătorie variabile. Aceasta este metoda 
folosită în Modelul Național.  

În practică, matricele de călătorie din anul de bază sunt asamblate de obicei prin combinarea 
următoarelor proceduri: 

a) Date factorizare O/D, unde sunt scalate datele privind originea anterioară–destinație,  de 
preferat la nivelul noilor contorizări de trafic corespunzătoare locațiilor OD și secțiunilor de analiză 
vechi; 

b) Construirea Matricei, unde datele noi OD sunt utilizate pentru calcularea deplasărilor observate 
în cadrul unei matrice de călătorie 

c) Completarea Matricei, care se referă la estimarea deplasărilor neobservate, fie prin utilizarea 
unor părți aferente altor matrice, sau prin utilizarea unui model sintetic (spre exemplu modelul 
gravitațional); 

d) Manipularea matricei, prin care sunt combinate părțile completate cu cele observate ale unei 
matrice de călătorie; și 

e) Manipularea altor matrice necesare pentru obținerea matricelor de origine-destinație pentru 
afectarea traficului, cum ar fi tehnici de estimare a matricei. 
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Există o diferență importantă între aceste tehnici. Realizarea matricei și completarea acesteia se poate 
face separat pentru diverse scopuri de călătorie și/sau tipuri de vehicule, dar actualizarea matricei care 
are la bază date din contorizări se poate aplica doar tipurilor de vehicule.  

Afectarea călătoriilor pe rețea  

După realizarea rețelei, sistemului de zonificare și matricelor de călătorie pentru un model, următoarea 
etapă constă în “afectarea” sau “încărcarea “matricelor de călătorie în rețea. Modelul va calcula cea mai 
bună rută din rețea pe baza unei combinații de timp și distanță, pentru fiecare origine și destinație. 
Evident, cu cât sunt încărcate mai multe călătorii în rețea, se va reduce viteza, iar alegerea rutei optime 
poate varia. Astfel modelele funcționează pe o bază interactivă și încearcă să găsească un echilibru.  

A.5 Calibrarea și Validarea Modelului – Anul de bază 

Validarea și calibrarea sunt concepte separate, deși sunt în mod frecvent confundate între ele. Este 
potrivit astfel să specificăm ce cuprinde ”calibrarea” și “validarea”. 

o Calibrarea modelului este un proces de reglare și cizelare a datelor de intrare și 
parametrilor din model, pentru a corespunde cu datele observate oferind astfel un instrument 
demn de încredere pentru realizarea prognozei; și 

o Validarea modelului este un proces de comparare a rezultatelor modelului cu date 
observate în mod independent, spre exemplu date care nu au fost utilizate în procesul de 
construire a modelului sau în calibrarea acestuia. 

Calibrarea și validarea sunt procese de dezvoltare și, ulterior, de evaluare a adecvării modelului. În 
dezvoltarea modelului de trafic, Manualul de proiectare drumuri și poduri, volumele 12 și 12ª, din UK 
oferă un suport informațional în calibrarea și validarea convențională a modelelor2. Scopul general al 
procesului constă în demonstrarea faptului că acest model este adecvat pentru aplicațiile specifice.   

În realitate, aceste două elemente fac parte dintr-un proces iterativ. În cazul în care rezultatele verificărilor 
de validare nu sunt satisfăcătoare, atunci trebuie revizuite datele de intrare, codare și parametrii 
modelului, și ajustarea acestora în mod corespunzător astfel încât să se atingă nivelul acceptabil de 
validare. 

În cadrul oricărui exercițiu de modelare a transportului este responsabilitatea consultantului/contractorilor 
să definească foarte clar modul în care intenționează să calibreze fiecare element din modelul de 
transport, cât și modul în care se va demonstra validitatea modelului prin definirea surselor de date 
independente în raport cu care vor fi comparate rezultatele modelului.  

A.6 Prognoza cererii viitoare 

După stabilirea modelului calibrat și validat pentru anul de bază, dezvoltatorul modelului trebuie să 
definească principalii parametrii care vor fi utilizați pentru a obține viitoarele cereri de călătorie pentru anul 
viitor din cadrul modelului. Motoarele importante ale cererii de transport include PIB, schimbări survenite 
în numărul de proprietari auto, creșterea populației, schimbarea valorii timpului, schimbarea infrastructurii 
și politicilor de transport, care determină schimbarea timpului și costului călătoriei. 

Dezvoltatorul modelului trebuie să stabilească factorii exogeni ai cererii de călătoriei prin utilizarea 
actualelor reprezentări demografice și socio-economice pentru fiecare an de prognoză care va fi utilizat. 
În lipsa datelor locale, se pot utiliza datele de prognoză care au fost respectate în MNTR. 
                                                           
2
 Manual de proiectare drumuri și poduri. Departamentul de Transport al Marii Britanii (UK)  

http://www.dft.gov.uk/ha/standards/dmrb/vol12/index.htm 
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Anii de prognoză utilizați în exercițiul de modelare trebuie definiți de la început și chiar dacă aceștia vor 
varia pentru diverse proiecte trebuie să existe cel puțin doi ani de prognoză, care să permită realizarea 
unei analize corespunzătoare cost-beneficiu. Astfel, se prevede să se realizeze cel puțin prognozele 
pentru anul 2020 și 2030, cât și prognoza pentru anul 2040 în mod ideal, pentru acele scheme care au ca 
data de deschidere propusă începând cu anul 2020. 

Un alt element important în abordarea prognozei este stabilirea unui set de ipoteze de referință pentru 
anul de prognoză, astfel încât la momentul testării efectelor produse de proiecte, și stabilirea beneficiilor 
acestora, să fie o comparație adecvată. Factorul de comparație este denumit în mod normal Scenariul de 
Referință (Do Minimum). 

Scenariul Do Minimum trebuie să ofere o imagine realistă a ceea ce este probabil să se întâmple în lipsa 
propunerilor de intervenție. Acesta trebuie să se bazeze pe continuarea regimului de întreținere existent 
la care se adaugă angajamentele de îmbunătățire a transportului care au politicile și finanțarea aprobate 
și din care ar fi dificil să se retragă. Acesta corespunde de obicei cu menținerea facilităților curente de 
transport și implementarea acelor aspecte legate de strategiile naționale și județene de transport care 
sunt clare.  Se vor lua în considerare schimbările prognozate privind factorii demografici (populație, locuri 
de muncă, gospodării) și numărul de proprietăți auto, din setul de date obținut la nivel național cât și 
european, alături de schimbările survenite în modul de utilizare a terenului. 

Dezvoltarea Scenariului de referință Do Minimum, va implica în mod inevitabil anumite elemente de 
discernământ. În situația în care promotorii au nelămuriri cu privire la specificațiile scenariului Do 
Minimum, se va solicita sprijinul MT.  

Scenariul Do Minimum trebuie să includă ipoteze privind dezvoltarea economică și alte tendințe care ar 
putea influența cererea de transport cât și costurile aferente. Acești factori naționali în mod normal nu ar 
trebui să varieze, cu excepția cazului în care există dovezi consistente. Mai multe informații legate de 
parametrii care trebuie aplicați sunt incluse în Ghidul privind realizarea Analizei Cost-Beneficiu. 
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Anexa B. Selectarea platformei software utilizată la elaborarea 
modelului de transport 
Disponibilitatea pachetului software 

La selectarea platformei software-ului care trebuie utilizată pentru dezvoltarea modelului, trebuie avute în 
vedere o serie de aspecte tehnice importante, inclusiv: 

o Capabilitățile tehnice: este software-ul capabil să includă în mod natural şi riguros reacţiile 
comportamentelor de călătorie, care sunt considerate cele mai importante? 

o Este software-ul capabil să deruleze proceduri diferite de afectare şi să pună în aplicare cele 
mai recente tehnici de modelare?; 

o Facilităţi pentru calibrarea modelului şi validare; 

o Flexibilitate şi adaptare: oferă software-ul facilităţi pentru a dezvolta o abordare specială a 
unei modelări mai adecvate anumitor contexte şi constrângeri, sau sunt principalele modele 
"cablate” în cod şi dificil de adaptat la circumstanţele locale diferite de contextul pentru care a 
fost dezvoltat software-ul; 

o Capabilităţi de gestionare a proiectelor: software-ul oferă un tratament natural pentru 
dezvoltarea de scenarii şi teste diferite, fără multe şanse de apariţie a erorilor şi confuziilor în 
manipularea matricelor, reţelelor şi rezultatelor; 

o Interfaţa cu utilizatorul: software-ul nu oferă o interfaţă cu utilizatorul naturală şi eficientă într-
un mod coerent. Există facilităţi grafice bune pentru introducerea şi afişarea datelor şi 
rezultatelor; 

o Costurile asistenţei tehnice, de achiziţie şi întreţinere pentru software; şi  

o Integrarea cu alte pachete: este software-ul capabil să fie conectat la pachete de micro-
simulare, analiza traficului şi pachete de evaluare a schemelor. 

Aspectele de mai sus includ principalele domenii care necesită atenţie atunci când se determină 
platforma software cea mai potrivită pentru dezvoltarea MNTR. Ele formează baza pentru stabilirea 
criteriilor utilizate pentru evaluarea platformelor alternative candidate. 

EMME, VISUM, Cube Voyager și Omnitrans sunt patru dintre pachetele software de modelare multi-
modală a transporturilor cele mai disponibile pe plan comercial şi cele mai larg răspândite. Toate aceste 
pachete au fost utilizate la scară largă într-o formă sau alta în întreaga Europă în ultimii zece ani. În plus, 
SATURN, cu accent pe modelarea drumurilor din zonelor urbane congestionate este, de asemenea, un 
pachet de afectare utilizat la scară largă, care este lider de piaţă în modelarea urbană detaliată a zonelor 
ţinând scont de interacţiunile intersecţiilor. 

Rolul acestui ghid nu este să specifice ce pachete software pot fi utilizate ci că alegerea platformei 
software trebuie să ţină cont de cerinţele mai sus menţionate în ceea ce priveşte capabilitatea software-
ului. 

Tabelul de mai jos evidenţiază unele dintre aspectele pe care dezvoltatorul modelului trebuie să le ia în 
considerare când alege platforma pe care doreşte să o folosească. 
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Tabelul B.1. Caracteristicile necesare ale aplicaţiilor software pentru modelele de transport 

Element principal Caracteristici 

Capabilităţi tehnice 

- Modelarea reţelei de drumuri (sectoare noi, modelarea intersecţiilor, 
aplicaţii urbane, aplicaţie strategică etc.) 

- Modelarea transportului public (constructori de căi de transport public, 
tarife ale transportului public, afectarea aglomerărilor etc.) 

- Modelarea cererii 
- Modelarea alegerii modului 
- Distribuţia călătoriilor 
- Modelarea lanţului de activităţi 
- Staţionare şi deplasări 

Funcţionalitate / 
Flexibilitate 

- Estimarea matricelor 
- Manipularea matricelor 
- Calcularea reţelelor 
- Definiţii ale funcţiilor 
- Exporturi şi sub-zone 
- Platformă integrată (reţele de drumuri şi transport public şi matrice) 
- Integrarea cu alte pachete (modele de autostradă care implică modelarea 

intersecţiilor, micro-simulare, analiza traficului, precum şi pachete de 
evaluare a schemelor) 

Management şi 
gospodărire 

- Uşurinţa utilizării software-ului 
- Gestionarea scenariilor 
- Gestionarea datelor 

Necesități 
- Suport tehnic 
- Interacțiuni cu aplicații GIS  
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Anexa C. Surse de date existente în România 
C.1 Introducere 

MNTR a inclus dezvoltarea unei baze de date va conţine toate datele prelucrate/colectate pentru 
dezvoltarea modelului precum şi reţelele și cererile dezvoltate pentru anul de bază şi anii de prognoză. 
Accesul la această bază de date va fi pus la dispoziţie ca sursă de date pentru construirea modelului 
pentru alte studii, conform acordului cu MT. 

C.2 Zonificarea (limitele geografice) 

Dezvoltarea unui sistem de zonificare corespunzător nu are nevoie de date propriu-zise, dar necesită 
cunoaşterea unităţilor administrativ-teritoriale (de exemplu regiune, judeţ, şi comună) la nivelul cărora  
sunt deţinute datele privind populaţia, ocuparea forţei de muncă şi deţinerea unui autovehicul, de 
exemplu.  

Datele Institutului Naţional de Statistică din România sunt prezentate pe mai multe niveluri de detaliere 
spaţială. Aceste game variază de la nivel naţional până la 3.139 de comune. Tabelul C.1 şi Figura C.1 
indică regiunile spaţiale din România şi segmentele acestora împreună cu o indicaţie a alocării 
corespunzătoare a NUTS. NUTS (Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică) este standardul 
UE pentru referenţierea subdiviziunilor ţărilor membre.  

Zonificarea ar trebui să fie concepută în aşa fel încât să poată fi agregate limitele prezentate în tabel şi 
figură, sau să constituie agregări ale acestor limite. În felul acesta, modelul va fi capabil să utilizeze 
informaţiile statistice naţionale şi locale şi va avea unele aspecte în comun cu modelele adiacente sau 
regionale/ naţionale.   

Tabelul C.1 Regiuni statistice din România 

Naţional 
Macroregiune Regiune de 

dezvoltare 
Ţară Municipii / Oraşe mici / Comune 

NUTS I NUTS II NUTS III Municipii Oraşe mici Comune 

N
aţ

io
na

l 

Macroregiunea 1 

Nord - Vest 

Bihor 4 6 90 
Bistriţa-
Năsăud 

1 3 58 
Cluj 5 1 75 

Maramureş 2 11 63 
Satu Mare 2 4 58 

Sălaj 1 3 57 

Centru 

Alba 4 7 67 
Braşov 4 6 48 

Covasna 2 3 40 
Harghita 4 5 58 
Mureş 4 7 91 
Sibiu 2 9 53 

Macroregiunea 2 
Nord - Est 

Bacău 3 5 85 
Botoşani 2 5 71 

Iaşi 2 3 93 
Neamţ 2 3 78 

Suceava 5 11 97 
Vaslui 3 2 81 

Sud - Est 
Brăila 1 3 40 
Buzău 2 3 82 
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Naţional 
Macroregiune Regiune de 

dezvoltare 
Ţară Municipii / Oraşe mici / Comune 

NUTS I NUTS II NUTS III Municipii Oraşe mici Comune 
Constanţa 3 9 58 

Galaţi 2 2 60 
Tulcea 1 4 46 

Vrancea 2 3 68 

Macroregiunea 3 
Sud - Muntenia 

Argeş 3 4 95 
Călăraşi 2 3 50 

Dâmboviţa 2 5 82 
Giurgiu 1 2 51 
Ialomiţa 3 4 59 
Prahova 2 12 90 

Teleorman 3 2 92 

Bucureşti - Ilfov 
Ilfov 0 8 32 

Municipiul 
Bucureşti 

6 sectoare 

Macroregiunea 4 

Sud- vest Oltenia 

Dolj 3 4 104 
Gorj 2 7 61 

Mehedinţi 2 3 61 
Olt 2 6 104 

Vâlcea 2 9 78 

Vest 

Arad 1 9 68 
Caraş-
Severin 

2 6 69 
Hunedoara 7 7 55 

Timiş 2 8 86 
Totaluri 4 8 42 102 217 2854 

 

Datele demografice şi socio-economice pentru populaţia din zonificarea  modelului dezvoltat sunt 
disponibile pe baza Recensământului din 2011, pentru care rezultatele preliminare finale referitoare la 
populaţie şi gospodării, au fost publicate în 2014 şi de pe website-ul Institutului Naţional de Statistică 
(INS) (http://www.insse.ro). 
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Ghidul național de elaborare a modelelor de 
transport din România Sistemul de zonificare

Figura 4
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C.3 Reţeaua de drumuri 

Modelul Naţional de Transport pentru România (MNTR) dezvoltat de către MT constituie un instrument de 
analiză de bază pentru evaluarea nevoilor viitoare ale reţelelor de transport, la un nivel strategic. Reţeaua 
modelată va include toate autostrăzile, drumurile naţionale şi drumurile judeţene care transportă volume 
semnificative de trafic sau care sunt necesare pentru a asigura conectivitatea zonei. Modelul prezintă 
anul de bază 2011. În consecinţă vor fi disponibile informaţii pe reţele privind segmentele rutiere existente 
şi propuse în întreaga ţară. 

Principala sursă de informaţii pentru reţeaua de drumuri pentru MNTR a fost obţinută folosind datele 
NAVTEQ. Datele NAVTEQ oferă informaţii detaliate cu privire la toate drumurile existente în întreaga ţară 
la toate nivelurile de complexitate, cu informaţii privind tipul de drum, viteza şi distanţele. Datele NAVTEQ 
au fost completate în MNTR cu informaţii privitoare la numărul de benzi, condiţiile de drum, tipul de 
suprafaţă, limita de viteză, topografie, şi mediu. 

A fost necesară suplimentarea anterioara a datelor NAVTEQ pentru utilizarea în cadrul alocării curbelor 
debit-viteză pentru secțiunile individuale de drum. 

C.4 Reţea şi servicii de transport public 

Partea de ‘ofertă’ a oricărui model de dezvoltare feroviar necesită o reprezentare a reţelei feroviare în 
România, în materie de noduri (staţii) şi segmente (conexiunile fizice). Serviciile de transport feroviar 
efective trebuie deci să fie codificate pentru a rula de-a lungul acestor segmente / noduri.  

În România, CFR Calatori exploatează majoritatea serviciilor feroviare, în special serviciile de transport 
pe distanţe mai mari. Există, totuşi, şi o serie de operatori privaţi de transport feroviar de călători care pun 
accentul în activitate pe liniile secundare, dar există, de asemenea, un număr mic de servicii private care 
concurează cu serviciile CFR Calatori de liniile principale. Există două surse principale de informaţii, şi 
anume: 

o Mersul trenurilor de la CFR Calatori (orarul pentru 2012); 

o website-ul ‘infofer.ro’: care conţine detalii cu privire la toate serviciile de transport feroviar ale 
CFR Calatori (orar 2012). 

Broşurile cu Mersul trenurilor sunt în esenţă, programe de lucru care indică fiecare serviciu feroviar 
operaţional. Orarul 2012 reflectă reorganizarea serviciilor în conformitate cu clasificările standard 
europene ale serviciilor feroviare ale trenurilor InterCity (IC), InterRegio (IR) şi Regio (R). 

Website-ul şi broşurile cu mersul trenurilor conţin informaţii privind serviciile fiecărui tren în parte, după 
cum urmează: 

o numărul de identificare a trenului CFR Calatori; 

o modele de oprire; 

o timpi la fiecare gară; 

o Perioade de staţionare în gări; 

o clasificările materialului rulant (clasa, vagoane de dormit etc.); 

o Distanţe; şi 

o Zile de funcţionare. 
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Trei operatori privaţi de transport feroviar de călători transportă majoritatea clienţilor sistemului 
feroviar privat: 

o Regiotrans: cu sediul în Braşov; 

o Regional (Via Terra Group): cu sediul în Cluj-Napoca; şi 

o TFC (Transferoviar Călători): cu sediul în Cluj-Napoca. 

Aceste companii prestează servicii în principal pe ‘linii secundare’ mai mici, pe distanţe mai scurte în 
toată România, inclusiv anumite servicii pe liniile non-interoperabile. Ele au introdus, de asemenea, 
servicii şi pe unele dintre liniile principale, de obicei, pentru a umple golurile existente la nivelul serviciilor 
oferite de CFR Călători şi, de obicei, doar pentru unul sau două servicii pe zi sau doar la sfârşit de 
săptămână. 

Aceste orare complete pentru serviciile fiecărui operator sunt accesibile prin intermediul site-urilor 
acestora. Acestea pot fi descărcate şi prelucrate în mod asemănător cu datele prezentate mai sus privind 
CFR Călători. Informațiile privind serviciile feroviare utilizate la dezvoltarea MNTR sunt incluse în baza de 
date MNTR. 

C.5 Servicii de transport interurban cu autobuzul: sursele ofertei 

Serviciile de transport cu autobuzul pe distanţe mari constituie un mod important de transport în 
România, oferind conexiuni cheie pentru călătoriile interurbane, de multe ori, în locul şi în concurenţă cu 
calea ferată.  

Cursele de transport cu autobuzul pe distanţe lungi, în România funcţionează într-o gamă largă de tipuri 
de servicii şi distanţe diferite. Exemplele de mai jos oferă un rezumat al tipurilor de servicii oferite: 

o Curse locale pe distanţe scurte care conectează zonele rurale cu centrele urbane. Acestea 
sunt în principal furnizate prin servicii de transport cu microbuzul de exemplu, de la Baia 
Mare la Satu Mare; 

o Curse pe distanţe mai lungi în întreaga ţară care operează în număr de aproximativ două 
autobuze pe zi, deservind o gamă variată de destinaţii din întreaga ţară. Datorită locaţiilor de 
oprire intermediare, aceste servicii se pot combina pentru a oferi o frecvenţă mai mare a 
serviciilor din anumite locaţii intermediare. Acestea oferă de multe ori rute concurente cu 
anumite servicii de transport feroviar sau oferă conexiuni care nu sunt deservite de calea 
ferată; 

o Între centrele principale. Aceste servicii durează adesea câteva ore în materie de timp de 
călătorie şi funcţionează cu o frecvenţă mare, multe concurând deseori cu serviciile de 
transport feroviar locale, de exemplu, de la Mangalia la Constanţa; 

o Servicii de distribuţie cu frecvenţă ridicată între oraşe locale, acestea cuprind de obicei 
deplasări cu durata sub o oră şi servicii de transport cu autobuzul pe zi de exemplu, de la 
Câmpia Turzii la Turda; şi 

o Există o serie de servicii internaţionale, care deservesc o gamă variată de destinaţii din 
România. Acestea includ servicii pe distanţe mai scurte între centrele-cheie, cum ar fi de la 
Timişoara la Budapesta, care operează servicii multiple pe zi. Există câteva servicii pe 
distanţe foarte lungi în toată Europa, care sunt furnizate de 1-2 ori pe săptămână, şi includ 
destinaţii cum ar fi Spania şi Italia, cu staţii multiple de oprire într-o serie de ţări. 
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Aceste servicii sunt oferite prin intermediul unei game de operatori privaţi, care derulează, în principal 
serviciile din/către centrele urbane cheie, cum ar fi Timişoara, Cluj-Napoca şi Brăila. Acest lucru se 
datorează probabil legilor de acordare a licenţelor în România, în care sunt necesare autorizaţii diferite 
pentru funcţionarea serviciilor de transport cu autobuzul în cadrul judeţelor, faţă de cele necesare dincolo 
de limitele judeţene. În consecinţă, serviciile multor operatori formează în principal, una dintre aceste 
categorii, puţine oferind servicii atât în judeţ cât şi în întreaga ţară.  

Informaţiile privind serviciile pentru toate serviciile de transport cu autobuzul pot fi obţinute prin 
intermediul site-ului Autogari.ro. Acesta ar trebui să fie utilizat ca resursă centrală privind furnizarea de 
servicii de transport cu autobuzul în întreaga ţară. 

C.6 Tipare de călătorie 

Acoperirea spaţială a datelor O-D privind drumurile 

Principala sursă naţională de date privind modelele de călătorie pentru reţeaua de drumuri (autoturisme şi 
de marfă) o constituie studiile OD, efectuate de CESTRIN în 2010 asupra reţelei de drumuri naţionale. 
Aceste studii sunt efectuate la intervale de cinci ani şi - pentru tendinţele de monitorizare în modelele de 
călătorie - pot fi puse la dispoziţie si datele studiului din 2005. Având în vedere schimbările rapide ale 
tiparelor de călătorie care sunt de aşteptat să fi avut loc în România se recomandă ca pentru dezvoltarea 
matricelor cererii aceste date care sunt mai vechi de cinci ani, să nu fie utilizate, decât pentru comparaţii 
ale tendinţelor. 

Principala colectare a datelor a avut loc în octombrie 2010 şi este disponibilă pentru 216 locaţii şi, în 
fiecare caz, datele au fost colectate în ambele direcţii. Toate studiile au avut loc într-o zi de miercuri, în 
octombrie 2010 (6, 13 şi 20 octombrie). De asemenea, există date pentru luna august 2010 dar acestea 
au fost colectate doar pentru un eșantion limitat, de 20 de locaţii.  

Distribuţia locațiilor dispuse la nivel regional este după cum urmează: 

o Bucureşti (42); 

o Craiova (25); 

o Timişoara (26); 

o Cluj (38); 

o Braşov (23); 

o Iaşi (46); şi 

o Constanţa (16). 

 

Figura C.2. Prezintă locaţia punctelor de anchetă OD CESTRIN din octombrie 2010.  
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Figura C.2. Locaţia posturilor de anchetă origine 

O listă completă a site-urilor disponibile este cuprinsă în Anexa A.

Locaţiile OD oferă: 

� Informaţii pentru fiecare trecere a frontier

� Cordoane care acoperă drumurile naţionale din jurul fiecărei zonă urbane majore în jurul unora 
dintre zonele urbane mai mici; şi

� Deplasările care au loc între oraşele mici şi sate.

 

Datele conţinute în aceste studii sunt prezentate în Tabelul 

Alte interviuri în locaţii privind drumurile sunt întreprinse în 2012 pentru calibrarea relaţiilor modelului de 
cerere al MNTR şi acestea formează cordoane în jurul unui număr de oraşe principalele din România. 
Locaţia cordoanelor este prezentată în Figura 
această anexă.  

 
 

Legendă 
         Populaţie 

Vol 2 Partea B Ghid de Modelare în Transporturi 

. Locaţia posturilor de anchetă origine – destinaţie CESTRIN 2010 

urilor disponibile este cuprinsă în Anexa A. 

Informaţii pentru fiecare trecere a frontierei; 

Cordoane care acoperă drumurile naţionale din jurul fiecărei zonă urbane majore în jurul unora 
dintre zonele urbane mai mici; şi 

Deplasările care au loc între oraşele mici şi sate. 

Datele conţinute în aceste studii sunt prezentate în Tabelul C.2.  

e interviuri în locaţii privind drumurile sunt întreprinse în 2012 pentru calibrarea relaţiilor modelului de 
cerere al MNTR şi acestea formează cordoane în jurul unui număr de oraşe principalele din România. 
Locaţia cordoanelor este prezentată în Figura C.2 şi o listă completă a locaţiilor disponibile este inclusă în 

143 

destinaţie CESTRIN 2010  

 

Cordoane care acoperă drumurile naţionale din jurul fiecărei zonă urbane majore în jurul unora 

e interviuri în locaţii privind drumurile sunt întreprinse în 2012 pentru calibrarea relaţiilor modelului de 
cerere al MNTR şi acestea formează cordoane în jurul unui număr de oraşe principalele din România. 

ilor disponibile este inclusă în 



AECOM Vol 2 Partea B Ghid de Modelare în Transporturi 144 
 

 

Ghidul național de elaborare a modelelor de 
transport din România Locația cordoanelor anchete OD anul 2012

Figura 6
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Perioade de timp acoperite 

Datele CESTRIN O-D pe 2010 sunt colectate pentru două perioade, cuprinse în intervalele orare 08.00-
12.00 şi 14.00-18.00, iar acest lucru are implicaţii asupra extinderii şi aplicării datelor în dezvoltarea 
cererilor de transport. Cele mai bune practici recomandate în cazul unor asemenea studii este să se 
colecteze modele de călătorie pentru intervalul orar 07.00-19.00, precum şi să efectueze simultan 
contorizări manuale clasificate pentru intervalul orar 06.00-22.00, şi contorizări automate ale traficului 
pentru o perioadă de două săptămâni la fiecare locaţie studiată. 

Există două aspecte importante cu privire la perioadele de colectare a datelor şi acestea sunt faptul că 
scopul călătoriei variază în funcţie de timpul călătoriei, şi distanţa călătoriei acoperite variază în funcţie de 
timpul de călătorie cu dovezi care arată că acele călătorii pe distanţe mai lungi încep mai devreme în timp 
ce călătoriile pe distanţe mai scurte sunt distribuite pe durata întregii zile. Este important ca perioadele de 
studiu să furnizeze o acoperire cu date adecvate care să permită acestor modele de călătorie să fie 
respectate şi corectate pentru procesele de extindere a datelor. 

Studiile MNTR realizat în anul 2012 prin interviuri în rândul beneficiarilor privind drumurile acoperă 
intervalul orar 07.00-19.00 în acelaşi timp având loc şi o contorizare a traficului pe un interval de 16 ore. 
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Tabelul C.2 Rezumatul datelor OD colectate la locaţiile CESTRIN 

Naţionalitate Tip de vehicul Scopul călătoriei Origine Destinaţie Traseu Pasageri 

Română  
Străină 

Motociclete 
Autovehicule 
Microbuz (max. 8 pasageri) 
Autobuz / autocar 
Marfă <3,5 tone 
Marfă - 2 osii 
Marfă - 3 sau 4 osii 
Marfă - 4 osii sau mai multe 
(articulat) 
Tractoare cu / fără 
remorcă, vehicule speciale 
Marfă - 2,3 sau 4 osii cu 
remorci (trenuri rutiere) 

Autoturisme 
Timp liber / turism 
Afaceri şi navetă 
Altele 

Punctul de 
pornire în 
călătorie – 
codificat pe 
două niveluri 
(190 zone 
plus treceri 
ale frontierei 
şi 3,139 zone 
plus treceri 
ale frontierei) 

Punctul final 
al călătoriei – 
codificat pe 
două niveluri 
(190 zone 
plus treceri 
ale frontierei 
şi 3,139 zone 
plus treceri 
ale frontierei) 

Informaţii 
privind 
alegerea 
rutelor pentru 
călătoriile 
lungi în care 
există 
alternative 
sau cele cu 
trecerea 
frontierei 

Numărul de 
persoane în 
vehicul în 
afară de 
conducătorul 
auto. 

Transport 
de marfă 

Animale vii şi produse de origine 
animală 
Produse vegetale, ţesute din 
materialul vegetal  
Uleiuri, grăsimi vegetale şi animale, 
produse conexe 
Produse alimentare industriale, 
băuturi alcoolice şi nealcoolice, 
tutun, oţet 
Produse minerale 
Produse chimice şi industrii similare  
Îngrăşământ 
Piei brute şi prelucrate şi cauciuc 
Lemn şi produse din lemn, plută şi 
produse din plută 
Materii prime pentru carton şi hârtie  
Produse din piatră, beton armat şi 
beton şi similare 
Ceramică, sticlă şi articole din sticlă 
Metale, maşini, utilaje şi material 
rulant 
Produse explozive, focuri de artificii, 
chibrituri 
Produse petroliere şi combustibili 
Alte bunuri 

Sursa: CESTRIN 
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Date privind cererea de transporturi feroviar 

Nu există o bază de date naţională privind vânzările de bilete care să acopere întreaga cerere/toate 
serviciile de transport feroviar din România. CFR Calatori menţine un sistem electronic de vânzări de 
bilete, dar vânzările manuale de bilete în gări mai mici încă mai au loc. Operatorii privaţi au propriile lor 
sisteme de vânzări de bilete. Tabelul C.3 rezumă modul în care acest lucru se traduce în înregistrarea 
cererii de transporturi feroviare pe tipuri de călătorii. 

Tabelul C.3: Rezumatul modului în care sunt înregistrate călătoriile cu trenul  

Tip de călătorie Înregistrarea cererii 
Numai cursele CFR Călători  Înregistrate automat prin intermediul bazei de date a vânzărilor de 

bilete a CFR Calatori (cu excepţia unora care rămân înregistrate 
manual în gări foarte mici). 

Numai cursele operatorilor 
privaţi 

Sistemul de vânzări de bilete al operatorului şi date detaliate privind 
circulaţia care probabil sunt considerate sensibile din punct de vedere 
comercial. 

Călătorie care necesită serviciul 
operatorului privat iar apoi cu 
serviciul CFR Calatori  

Necesită achiziţionarea a două bilete separate. Din acest motiv, un 
bilet este înregistrat în sistemul propriu al operatorului şi altul 
înregistrat separat prin baza de date a vânzărilor de bilete a CFR 
Calatori la punctul de acces la trenurile CFR Calatori. 

Datele disponibile privind cererea în fiecare staţie necesită o conversie într-o matrice "de origine-
destinaţie prin originea şi destinaţia finală. În mod evident, primele două tipuri de călătorii din tabelul de 
mai sus se exclud reciproc şi se traduc direct în procesul de dezvoltare a matricei, deşi cu o anumită 
dezagregare bazată pe profilurile accesului/ieşirii din gară. Totuşi, există în continuare o problemă de 
posibilă dublă contabilizare în ceea ce priveşte tipul de călătorie final în tabel. Pentru aceste deplasări, 
porţiunea cu privire la serviciul operatorului privat va tinde să fie o mişcare locală care oferă accesul la 
porţiunea pentru distanţe mai lungi printr-un serviciu al CFR Calatori. 

CFR Călători deţine următoarele date şi informaţii cu privire la cererea de transport feroviar (vânzări de 
bilete): 

• Cererea agregată, datele pasager-km şi venituri pe lună; 

• datele privind vânzarea biletelor în fiecare gară, defalcate pe anotimpuri (‘abonamente’) şi 
nesezoniere, pentru anii până la şi inclusiv 2011; 

• Înregistrarea vânzărilor manuale de biletele pe staţie; 

• informaţii privind vânzările internaţionale de bilete de tren indicate pentru fiecare ţară; 

• Informaţii cu privire la utilizarea permiselor gratuite şi a altor gratuităţi; şi 

• date privind cererea de vânzări de bilete complet dezagregate, pe tren utilizat din 2012. 

Date privind contorizarea traficului naţional 

Tipuri de date 

Există o cantitate cuprinzătoare de date de trafic colectate de către CNADNR / CESTRIN, care se 
încadrează în două categorii de bază: 

� Contorizări manuale clasificate (periodice pe termen scurt); şi 

� Contorizări automate ale traficului (pe termen lung). 
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Locaţiile contorizărilor manuale clasificate 

Program major de contorizări clasificate este "recensământul", care se efectuează în mod regulat, prin 
înregistrarea manuală a traficului pe tipul de vehicul. Scopul recensământului este de a estima media 
anuală a traficului zilnic (MATZ) pe tip de vehicul pe secţiune de drum. Recensământul traficului în 2010 
a cuprins 3230 locaţii din întreaga ţară, după cum urmează: 

� Drumuri Naţionale (DN) – 942; 

� Drumuri judeţene (DJ) – 2,127; şi 

� Alte drumuri (DC) – 161. 

Gradul de acoperire a datelor este excelent cu toate segmentele rutiere majore contorizate, ceea ce 
permite identificarea tendinţelor, precum şi oricăror anomalii posibile într-o singură contorizare la orice 
locaţie. Datele sunt înregistrate în conformitate cu următoarele unsprezece categorii de vehicule: 

1. Biciclete şi motociclete; 

2. Autovehicule; 

3. Microbuze pentru până la 8 pasageri; 

4. Marfă <3,5 tone; 

5. Marfă - 2 osii; 

6. Marfă - 3 sau 4 osii; 

7. Marfă - 4 osii sau mai multe (articulat); 

8. Autobuze / Autocare; 

9. Tractoare cu / fără remorcă şi vehicule speciale; 

10. Marfă - 2,3 sau 4 osii cu remorci (trenuri rutiere); şi 

11. Vehicule tractate de animale. 

Estimările MZA derivă dintr-un eşantion de zece contorizări efectuate în cursul anului la fiecare locaţie a 
recensământului. Datele din diferite contorizări sunt apoi factorizate la MZA prin aplicarea rapoartelor 
stabilite ale perioadei de contorizare la 24 de ore, zi a săptămânii pe zi medie a săptămânii şi luna de 
studiu pe lună medie. Aceşti factori sunt de tipul de vehicul.  

Locaţiile de contorizare automată a traficului  

Există două tipuri de locaţii de contorizare automată a traficului (CAT) pentru care datele sunt colectate în 
întreaga reţea de drumuri.  

Fişele de contorizare oferă date orare pentru fiecare zi pe bandă în fiecare an pentru care locaţia a fost 
operaţională cu informaţii împărţite de următoarele tipuri de vehicul:  

1. Motociclete; 

2. Autovehicule; 

3. Autoturisme şi camionete, cu o remorca sau rulotă cu 1 sau 2 osii; 

4. Camioane cu 2 osii; 
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5. Camioane cu 3 sau 4 osii; 

6. Camion cu 2 osii cu remorcă; 

7. Camion cu 3 osii cu remorcă; 

8. Camion articulat – tractor cu 2 osii şi remorcă cu 1 osie; 

9. Camion articulat – tractor cu 2 osii şi remorcă cu 2 osii; 

10. Camion articulat – tractor cu 2 osii şi remorcă cu 3 osii; 

11. Camion articulat – tractor cu 3 osii şi orice remorcă; 

12. Autobuz / autocar cu 2-3 osii; 

13. Tractoare cu remorci; şi 

14. Altele. 

Figura C.4 arată locaţia site-urilor CAT. 

Figura C.4 Locaţia site-urilor CAT

 

Sursa: date CESTRIN  

Într-o serie de site-uri de mai sus informaţiile privind osiile şi viteza vehiculelor sunt, de asemenea, 
monitorizate pentru vehiculele utilitare. 
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Rezumat 

Fiecare dintre sursele de date menţionate anterior prevăd un element substanţial al datelor care sunt 
necesare pentru dezvoltarea unor modele de transport care acoperă reţeaua de drumuri strategice în 
România. Deşi există probleme care trebuie să fie luate în considerare pentru anumite elemente ale 
datelor, cum ar fi limitările datelor CESTRIN privind definiţiile scopurilor şi perioada de eşantionare 
limitată, în general există prea multe date care pot reduce nevoia de colectare de date noi. 
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Localizarea punctelor de anchetă OD CESTRIN 2010 

DRDP Județ Nr 
post DN Poziție (km) 

București 

ILFOV 
57 

1 

032+400 

58 032+400 

PRAHOVA 

71 088+130 

72 088+130 

281 120+500 

282 120+500 

Brașov 

BRASOV 

131 138+800 

132 139+400 

129 187+100 

130 187+100 

355 228+800 

356 228+800 

SIBIU 

357 287+200 

358 287+200 

141 303+507 

142 303+507 

359 326+400 

360 326+400 

Cluj 

ALBA 

325 368+665 

326 368+665 

155 387+400 

156 387+400 

323 424+900 

324 424+900 

CLUJ 

147 463+200 

148 463+200 

321 492+400 

322 492+400 

BIHOR 

167 621+200 

168 621+200 

547 PCTF Borș 

548 PCTF Borș 

București 

IALOMITA 
59 

2 

030+500 

60 030+500 

BUZAU 

79 098+600 

80 098+600 

275 117+450 

276 117+450 

365 148+900 
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DRDP Județ Nr 
post DN Poziție (km) 

366 148+900 

Iași 

VRANCEA 
369 218+297 

370 218+405 

BACAU 

371 275+950 

372 276+140 

185 303+875 

186 303+875 

NEAMT 
389 337+600 

390 337+600 

IASI 
175 376+800 

176 376+800 

Iași SUCEAVA 

227 

2 

407+100 

228 407+100 

501 PCTF Siret 

502 PCTF Siret 

București 

CALARASI 

61 

3 

031+100 

62 031+100 

Constanta 

293 110+050 

294 110+050 

CONSTANTA 
517 PCTF Ostrov 

518 PCTF Ostrov 

București 

CALARASI 
87 

4 
020+350 

88 020+350 

GIURGIU 

95 

5 

024+000 

96 024+000 

519 PCTF GR. Pod 

520 PCTF GR. Pod 

ILFOV 
93 

6 

014+900 

94 014+900 

TELEORMAN 

265 079+250 

266 079+250 

263 102+850 

264 102+850 

Craiova 

OLT 
259 170+050 

260 170+050 

DOLJ 

33 219+100 

34 219+100 

27 235+050 

28 235+050 

MEHEDINTI 
43 330+100 

44 330+100 
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DRDP Județ Nr 
post DN Poziție (km) 

Timișoara TIMIS 

11 476+800 

12 476+800 

5 574+100 

6 574+100 

537 PCTF Cenad 

538 PCTF Cenad 

București 

ILFOV 
63 

7 

022+350 

64 022+350 

ARGES 

283 108+955 

284 108+955 

101 149+000 

102 149+000 

Craiova VALCEA 
53 188+900 

54 188+900 

Cluj ALBA 
327 337+600 

328 337+600 

Timișoara ARAD 

211 517+400 

212 517+400 

539 PCTF Nădlac 

540 PCTF Nădlac 

București BUZAU 
277 

10 
005+300 

278 005+300 

Brașov 

BRASOV 
125 

11 

004+900 

126 004+900 

COVASNA 
351 056+100 

352 056+100 

Iași BACAU 207 101+500 

Iași BACAU 
208 

11 

101+500 

373 156+020 

374 156+020 

Brașov 

HARGHITA 

347 

12 

065+845 

348 066+054 

349 086+480 

350 086+530 

BRASOV 
137 

13 

024+970 

138 025+300 

MURES 

341 111+000 

342 111+000 

339 153+250 

340 153+250 
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DRDP Județ Nr 
post DN Poziție (km) 

SIBIU 

361 

14 

006+607 

362 006+607 

139 061+650 

140 061+650 

Cluj CLUJ 
145 

15 

012+500 

146 012+500 

Brașov 

MURES 

335 069+200 

336 069+200 

337 081+300 

338 081+300 

135 125+300 

136 125+300 

HARGHITA 
401 215+000 

402 215+000 

Iași 

NEAMT 
187 303+800 

188 303+800 

BACAU 
345 350+350 

346 350+350 

Brașov MURES 
333 

16 
086+800 

334 086+800 

Cluj 

BISTRITA 
NASAUD 

317 

17 

008+800 

318 008+800 

315 057+600 

316 057+600 

405 108+500 

406 108+500 

SUCEAVA 
209 223+600 

210 223+600 

MARAMURES 

309 

18 

009+000 

310 009+000 

159 153+400 

160 153+400 

BIHOR 
169 

19 

011+200 

170 011+200 

SATU MARE 

305 127+476 

306 127+476 

307 144+250 

308 144+250 

MARAMURES 
165 230+870 

166 230+870 
Constanta IALOMITA 295 21 093+000 
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DRDP Județ Nr 
post DN Poziție (km) 

296 093+000 

89 114+560 

90 114+560 

București BUZAU 
121 

22 

006+000 

122 006+000 

Constanta 

TULCEA 

117 092+400 

118 092+400 

115 178+200 

116 178+200 

BRAILA 

205 
23 

075+300 

206 075+300 

Iași 

197 

24 

008+741 

198 008+741 

199 044+050 

200 044+050 

VASLUI 

383 104+220 

384 104+220 

385 112+800 

386 112+800 

IASI 

203 183+200 

204 183+200 

177 202+600 

178 202+600 

505 PCTF Sculeni 

506 PCTF Sculeni 

GALATI 

379 
25 

008+000 

380 008+000 

381 

26 

005+500 

382 005+500 

VASLUI 
195 091+000 

196 091+000 

IASI 

181 

28 

045+000 

182 045+000 

387 088+000 

388 088+000 

SUCEAVA 
179 

29 

018+300 

180 018+300 

BOTOSANI 
231 047+000 

232 047+000 

Constanta CONSTANTA 
515 

38 
PCTF Negru V. 

516 PCTF Negru V. 
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DRDP Județ Nr 
post DN Poziție (km) 

513 
39 

PCTF Vama V. 

514 PCTF Vama V. 

București 

GIURGIU 
273 

41 
055+600 

274 055+600 

TELEORMAN 

291 
51 

010+500 

292 010+500 

269 

52 

010+000 

270 010+000 

523 PCTF Tr. 
Măgurele 

524 PCTF Tr. 
Măgurele 

Craiova DOLJ 

35 

55 

005+700 

36 005+700 

525 PCTF Bechet 

526 PCTF Bechet 

37 
56 

000+700 

38 000+700 

527 PCTF Calafat 

Craiova DOLJ 528 56 PCTF Calafat 

Timișoara 

MEHEDINTI 
233 

57 

009+700 

234 009+700 

CARAS 
SEVERIN 

21 160+780 

22 160+780 

241 
58 

055+096 

242 055+096 

TIMIS 

9 

59 

013+300 

10 013+300 

533 PCTF Moravița 

534 PCTF Moravița 

București GIURGIU 
271 

61 
005+700 

272 005+700 

Craiova 

OLT 
257 

64 

005+500 

258 005+500 

VALCEA 
49 113+000 

50 113+000 

DOLJ 
31 

65 

009+200 

32 009+200 

OLT 
251 048+500 

252 048+500 

București ARGES 103 108+200 
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DRDP Județ Nr 
post DN Poziție (km) 

104 108+200 

Craiova GORJ 
41 

66 

065+000 

42 065+000 

Timișoara HUNEDOARA 

25 157+700 

26 157+700 

225 203+390 

226 203+390 

Craiova 

MEHEDINTI 
261 

67 

006+800 

262 006+800 

GORJ 

249 074+200 

250 074+200 

39 087+000 

40 087+000 

Timișoara TIMIS 
3 

69 
024+780 

4 024+780 

București 

DAMBOVITA 

67 

72 

006+800 

68 007+300 

287 066+117 

288 066+117 

ARGES 
99 

73 

002+970 

100 002+970 

Brașov BRASOV 
128 121+830 

127 122+130 

Cluj 

ALBA 
329 

74 
098+300 

330 098+300 

CLUJ 
331 

75 
158+300 

332 158+300 

Timișoara HUNEDOARA 

219 

76 

001+300 

220 001+300 

221 035+400 

222 035+400 

Cluj BIHOR 
171 178+300 

172 178+300 

Timișoara ARAD 
13 

79 
014+150 

14 014+150 

Cluj BIHOR 
301 

79 
103+000 

302 103+000 

Iași BACAU 

191 

11A 

029+950 

192 029+950 

377 043+300 

378 043+300 
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DRDP Județ Nr 
post DN Poziție (km) 

201 

12A 

075+500 

202 075+500 

375 109+120 

376 109+120 

Brașov 

HARGHITA 
403 

12C 
025+200 

404 025+200 

MURES 
133 

13A 
038+250 

134 038+250 

HARGHITA 
343 

13B 
047+750 

344 047+755 

Iași 

NEAMT 

391 
15C 

038+950 

392 038+950 

143 

15D 

035+650 

144 035+650 

193 052+650 

194 052+650 

SUCEAVA 

157 
17A 

064+200 

158 064+200 

183 
17B 

052+500 

184 052+500 

Cluj 

BISTRITA 
NASAUD 

311 

17C 

019+200 

312 019+200 

MARAMURES 
313 078+910 

314 078+910 

SATU MARE 

163 

19A 

002+000 

164 002+000 

555 PCTF Petea 

556 PCTF Petea 

BIHOR 

303 
19B 

025+000 

304 025+000 

551 
19C 

PCTF V.Mihai 

552 PCTF V.Mihai 

549 
19D 

PCTF Săcuieni 

550 PCTF Săcuieni 

București 

DAMBOVITA 
65 

1A 

025+500 

66 025+500 

PRAHOVA 
73 096+220 

74 096+220 

Brașov BRASOV 
353 178+080 

354 178+080 
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DRDP Județ Nr 
post DN Poziție (km) 

București 

PRAHOVA 
75 

1B 

024+865 

76 024+865 

BUZAU 
279 062+000 

280 062+000 

Cluj 

CLUJ 

149 

1C 

009+700 

150 009+700 

153 052+850 

154 052+850 

MARAMURES 
161 146+350 

162 146+350 
SATU MARE 557 PCTF Halmeu 

Cluj SATU MARE 558 1C PCTF Halmeu 

București PRAHOVA 
77 

1D 
018+300 

78 018+300 

Cluj 

CLUJ 
151 

1F 

006+800 

152 006+800 

SALAJ 

319 070+050 

320 070+050 

299 093+000 

300 093+000 

SATU MARE 
553 PCTF Urziceni 

554 PCTF Urziceni 

Iași 

VASLUI 
507 

24B 
PCTF Albita 

508 PCTF Albita 

GALATI 
509 

26A 
PCTF Oancea 

510 PCTF Oancea 

IASI 

215 
28A 

023+000 

216 023+000 

173 
28B 

032+300 

174 032+300 

SUCEAVA 
559 

29A 

PCTF Rădăuți 
Prut 

560 
PCTF Rădăuți 

Prut 

BOTOSANI 

235 
29B 

003+800 

236 003+800 

503 
29E 

PCTF Stanca 

504 PCTF Stanca 

Constanta 
IALOMITA 

85 
2A 

049+900 

86 049+900 

CONSTANTA 113 116+050 
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DRDP Județ Nr 
post DN Poziție (km) 

114 116+050 

București BUZAU 
81 

2B 

026+100 

82 026+100 

Constanta BRAILA 

297 098+500 

298 098+500 

119 114+000 

120 114+000 

Iași 

GALATI 
511 PCTF Giurgiulești 

512 PCTF Giurgiulești 

VRANCEA 
367 

2D 
016+900 

368 016+900 

BACAU 

189 
2F 

004+500 

190 004+500 

213 
2G 

010+000 

214 010+000 

Constanta CALARASI 
91 

3B 
014+000 

92 014+000 

Craiova 

DOLJ 

255 
54A 

033+000 

256 033+000 

253 
55A 

092+220 

254 092+220 

MEHEDINTI 
45 

56A 
073+600 

46 073+600 

Timișoara 

CARAS 
SEVERIN 

237 
57B 

090+500 

238 090+500 

531 
57C 

PCTF Naidăș 

532 PCTF Naidăș 

TIMIS 
245 

58A 
003+120 

246 003+120 

CARAS 
SEVERIN 

243 
58B 

006+400 

244 006+400 

Timișoara TIMIS 
535 

59A 
PCTF Jimbolia 

536 PCTF Jimbolia 

București 

GIURGIU 
97 

5C 
007+005 

98 007+005 

TELEORMAN 
267 

65A 
078+500 

268 078+500 

ARGES 
289 

65B 
003+900 

290 003+900 

Craiova DOLJ 
29 

65C 
012+100 

30 012+100 
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DRDP Județ Nr 
post DN Poziție (km) 

OLT 
47 

67B 
153+500 

48 153+500 

GORJ 
83 

67D 
017+000 

84 017+000 

Timișoara TIMIS 
247 

68A 
013+500 

248 013+500 

Craiova MEHEDINTI 
529 

6A 
PCTF P.Fier I 

530 PCTF P.Fier I 

București DAMBOVITA 
69 

72A 
009+400 

70 009+500 

Craiova VALCEA 
51 

73C 
068+050 

52 068+050 

Timișoara ARAD 

399 

79A 

068+800 

400 068+800 

543 PCTF Vârșand 

544 PCTF Vârșand 

Cluj BIHOR 
545 

79B 
PCTF Salonta 

546 PCTF Salonta 

Timișoara ARAD 
541 

7B 
PCTF Turnu 

542 PCTF Turnu 

București 

ARGES 
285 

7C 
009+660 

286 009+660 

ILFOV 

55 
A1 

012+500 

56 012+500 

363 

A2 

019+800 

364 019+800 

Constanta 

CALARASI 
393 105+500 

394 105+500 

IALOMITA 
105 144+600 

106 144+600 

Cluj CLUJ 
395 

A3 
020+000 

396 020+000 

București GIURGIU 
521 

Dr. BAC 
PCTF GR.Bac 

522 PCTF GR.Bac 

Timișoara TIMIS 
397 

V TM 
 6+300 

398  6+300 
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Locațiile de anchetă OD anul 2012 

Cordon Număr locație Drum Poziție 

București 

1 DN1 32 KM +400 
2 DJ200B 9 KM +800 
3 A3 15 KM +000 
4 DN2 30 KM +500 
5 DN3 31 KM +100 
6 A2 12 KM +500 
7 DN4 20 KM +350 
8 DJ401 17 KM + 000 
9 DN5 24 KM + 000 

10 DN6 14 KM + 900 
11 A1 12 KM + 500 
12 DJ601A 9 KM +000 
13 DN7 22 KM +350 
14 DN1A 25 KM +500 

Constanta 

15 DN2A 205 KM +100 
16 DN3 246 KM +100 
17 A2 208 KM +500 
18 DN38 11 KM +600 
19 DN39 19KM +980 

Sibiu 

20 DN14 6 KM +607 
21 DJ106 4 KM +600 
22 DN7 258 KM +000 
23 DJ106C 4 KM +500 
24 DJ106A 14 KM +700 
25 DN1 32 KM +400 
26 DJ143B 2 KM + 000 

Oradea 

27 DN19 11KM +200 
28 DJ767F 7 KM +000 
29 DN1 621 KM +200 
30 DN76 178 KM +300 
31 DN79 103 KM +000 
32 DN1 PTCF Borș 

Cluj Napoca 

33 DN1C 9 KM +700 
34 DN1 463 KM +200 
35 DN1 492 KM +400 
36 DN1F 6 KM +800 

Timișoara 

37 DN69 8 KM +000 
38 DJ691 4 KM +500 
39 DN6 574 KM +100 
40 DJ592 8 KM +100 
41 DN59 13 KM +800 
42 DN59A 9 KM +600 
43 DN6 532 KM +150 

Craiova 

44 DN65 9 KM +200 
45 DN6 235 KM +50 
46 DN55 5 KM +700 
47 DN56 0 KM +700 
48 DJ552 5 KM +800 
49 DN6 219 KM +100 
50 DN65C 13 KM +100 

Iași 51 DN24 202 KM +300 
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Cordon Număr locație Drum Poziție 

52 DJ249A 4 KM +200 
53 DN28 88 KM +000 
54 DN24 185 KM + 200 
55 DJ248 5 KM +600 
56 DN28 45 KM +000 
57 DJ282 12 KM +700 

Brașov 

58 DN13 24 KM +970 
59 DN11 4 KM +823 
60 DN1A 178 KM +080 
61 DN73 122 KM +130 
62 DN1 187 KM +100 

Brăila 

63 DN22 92 KM +400 
64 DN21 18 KM +000 
65 DN2B 98 KM +680 
66 DN22 72 KM +400 
67 DN23 75 KM + 300 
68 DN2B 113 KM + 680 
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Exemplu de formular anchetă OD 
  

FORMULAR DE INTERVIU CODAT DE Nr. Post DATA PAG.

ANCHETATOR Nr. Serie VERIFICAT DE

W

Strada 0 - 1000 lei

Oras/Comuna/Sat 1000 - 1500 lei

Jud./Sector 1500 - 2000 lei 3/4

Cod postal 2000 - 3000 lei 1/2

Tara (pt. nerezidenti) > 3000 lei 1/4

Motivul pt. care v-ati aflat acolo? .. pt. care va duceti acolo? Nu raspund

Strada 0 - 1000 lei

Oras/Comuna/Sat 1000 - 1500 lei

Jud./Sector 1500 - 2000 lei 3/4

Cod postal 2000 - 3000 lei 1/2

Tara (pt. nerezidenti) > 3000 lei 1/4

Motivul pt. care v-ati aflat acolo? .. pt. care va duceti acolo? Nu raspund

Strada 0 - 1000 lei

Oras/Comuna/Sat 1000 - 1500 lei

Jud./Sector 1500 - 2000 lei 3/4

Cod postal 2000 - 3000 lei 1/2

Tara (pt. nerezidenti) > 3000 lei 1/4

Motivul pt. care v-ati aflat acolo? .. pt. care va duceti acolo? Nu raspund

Strada 0 - 1000 lei

Oras/Comuna/Sat 1000 - 1500 lei

Jud./Sector 1500 - 2000 lei 3/4

Cod postal 2000 - 3000 lei 1/2

Tara (pt. nerezidenti) > 3000 lei 1/4

Motivul pt. care v-ati aflat acolo? .. pt. care va duceti acolo? Nu raspund

Strada 0 - 1000 lei

Oras/Comuna/Sat 1000 - 1500 lei

Jud./Sector 1500 - 2000 lei 3/4

Cod postal 2000 - 3000 lei 1/2

Tara (pt. nerezidenti) > 3000 lei 1/4

Motivul pt. care v-ati aflat acolo? .. pt. care va duceti acolo? Nu raspund

Strada 0 - 1000 lei

Oras/Comuna/Sat 1000 - 1500 lei

Jud./Sector 1500 - 2000 lei 3/4

Cod postal 2000 - 3000 lei 1/2

Tara (pt. nerezidenti) > 3000 lei 1/4

Motivul pt. care v-ati aflat acolo? .. pt. care va duceti acolo? Nu raspund

Strada 0 - 1000 lei

Oras/Comuna/Sat 1000 - 1500 lei

Jud./Sector 1500 - 2000 lei 3/4

Cod postal 2000 - 3000 lei 1/2

Tara (pt. nerezidenti) > 3000 lei 1/4

Motivul pt. care v-ati aflat acolo? .. pt. care va duceti acolo? Nu raspund

Ce marfa 
transporta

ti?

Vehicule comerciale 
(Tipurile 5..10)

Gol

Plin

Gol

Gol

Plin

Gol

Plin

Gol

Plin

W

Cat de incarcat 
e vehiculul?

/        / 2012

Tip 
Veh.

Nr. 
Pasag

eri

Imi puteti spune adresa exacta de unde 
veniti, va rog?                                                               

(ultima dvs. oprire)

si adresa exacta spre care va 
indreptati?                                              

(urmatoare dvs. oprire)

Daca sunteti 
roman? Va rugam 

sa ne indicati 
venitul dvs. brut

Gol

Plin

Plin

Gol

Plin

Incarcatura / Tipul de marfa
1. Produse agricole 9. Produse chimice

Tip vehicul Motiv / Scop 2. Produse alimentare 10. Utilaje si echipament industrial

1. Motocilete 6. Camioane - 2 osii 1. Acasa 6. Cumparaturi 3. Combustibil mineral solid 11. Produse petroliere
2. Auturisme 7. Camioane - 3/4 osii 2. Casa de vacanta 7. Probleme personale 4. Titei 12. Scrisori si colete
3. Microbuz (<8) 8. Camioane - 4+osii (articulate) 3. Serviciu 8. Vizita prieteni 5. Minereuri, deseuri metalice 13. Produse fabricate
4. Autobuz 9. Tractoare, veh speciale 4. Afaceri serviciu 9. Recreere/Timp liber 6. Produse metalice 14. Deseuri domestice/industriale 
5. Marfuri < 3.5 t 10. Cam. - 2,3,4 osii+remorca 5. Educatie 10. ALTUL (specif icati) 7. Minereuri si mat. constructie 15. Cherestea

8. Ingrasaminte 16. Animale
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Anexa D. Raport asupra datelor existente și a investigațiilor de trafic 
 

Raportul trebuie să cuprindă următoarele: 

• Detalii ale surselor, locaţii (ilustrate pe hartă), metode de colectare, informaţii, zilele săptămânii, 
durata, factori de eșantionare, estimarea acurateței, etc.  

• Detalii ale oricăror anchete specializate 

• Fluxul de trafic şi pasageri; inclusiv profilul zilnic, per oră şi sezonier, inclusiv detalii pe clase de 
vehicule, acolo unde este cazul 

• Timpul de parcurs pe mod de transport, inclusiv variabilitatea, dacă e cazul 

• Detalii despre model şi nivelul întârzierilor în trafic şi a cozilor de așteptare 

• Diagrame cu privire la preferinţe pentru părţile importante ale reţelei 

• Diagrame ale fluxurilor de trafic existente 

• Scopul fiecărui set de date şi relevanţa acestora 

 

Cuprins 

1 Introducere 

• Scopul anchetei şi al colectării informaţiilor existente 

• Oferta de transport 

• Cererea de călătorii 

• Programul de desfășurare a anchetelor 

 

2 Anchete de circulație OD și date  

• Sumar al sursei de date existente 

• Metodologia pentru dezvoltarea cererii pentru drumuri naţionale 

• Reprezentarea schematică a cordoanelor şi coridoarelor 

• Rezultatele informaţiilor sintetizate înainte de a fi extinse  

• Procesarea informaţiilor/Extinderea acestora 

• Procesul elaborării matricei şi nevoia de estimare a matricei  

• Modele origine-destinaţie (analiză de sector) 

 

3 Anchetele de contorizare a traficului şi informaţiile cu privire la acestea 

• Sursele existente de informaţii 

• Metodologia adoptată pentru a aduce toate sursele la un an de bază 
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• Identificarea calibrării datelor privind coridoarele/cordoanele 

• Identificarea validării datelor privind coridoarele/cordoanele 

• Rezumarea cererilor de trafic pentru fiecare tronson de drum din judeţ 

 

4 Anchete şi date privind durata călătoriei  

• Surse de date existente 

• Gradul de acoperire propus pentru noile anchete  

• Metodologia adoptată pentru anchete 

• Rezumarea rezultatelor privind durata de călătorie într-un grafic 

• Dovezi pentru a demonstra faptul că s-a efectuat un număr adecvat de măsurători 

 

5 Date obţinute în urma intervievării conducerii companiilor de autobuze şi a călătorilor 

• Procesarea informaţiilor 

• Analiza informaţiilor 

• Credibilitatea informaţiilor 

 

6 Date obţinute în urma intervievării conducerii companiilor de transport feroviar şi a călătorilor 
cu trenul  

• Rezumat al datelor privind vânzarea de bilete  

• Includerea datelor pentru a crea matricele de cerere de transport solicitate în funcţie de scop şi 
perioadă de timp  

• Rezumat al fluxurilor pe calea ferată de-al lungul reţelei şi în funcţie de staţie  

• Analiză pe sector a tiparelor de călătorie cu trenul 
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Anexa E. Raport asupra modelării transporturilor 
 

Raportul trebuie să conţină următoarele: 

• Descrierea traficului rutier şi dezvoltarea modelului de evaluare a transportului public pentru 
pasageri 

• Descrierea informațiilor folosite în construirea modelului şi validarea acestuia 
• Dovezi cu privire la validitatea reţelelor implicate 
• Detalii cu privire la segmentarea folosită 
• Validarea matricelor de deplasare 
• Detalii cu privire la orice tehnici de estimare a matricelor 
• Validarea evaluării călătoriilor  
• Validarea timpului de călătorie 
• O diagramă a fluxurilor de trafic modelate, atât în coridorul imediat, cât şi în alte coridoare 

relevante 
• Descrierea modelului privind cererea 
• Dovezi cu privire la calibrarea şi validarea modelului 
• Detalii despre orice componente importante ale modelului şi raţionamentul pentru folosirea lor 
• Validarea senzitivităţii modelului de aprovizionare  
• Detalii cu privire la testarea gradului de realism, inclusiv randamentul elasticităţii cererii cu privire 

la costul carburantului şi tarifele pentru transportul public 
• Detalii cu privire la convergenţa cerere/ofertă 
• Descrierea metodelor folosite în prognoza cererii privind traficul în viitor 
• Descrierea ipotezelor privind cererea în anul următor 
• Descrierea ipotezelor privind furnizarea de transport în anul următor 
• Descrierea evaluărilor privind costul călătoriei 
• Compararea rezultatelor prognozei la nivel local cu cea la nivel naţional 
• Prezentarea prognozei privind cererea de călătorii şi a condiţiilor pentru scenariul de bază şi 

pentru celelalte scenarii 
• Prezentarea testelor de senzitivitate efectuate 

 

Cuprins 

1 Introducere 

• Scopurile raportului 

• Sumarul metodologiei modelului pentru oferirea unui context potrivit 

 

2 Sursele de informaţii 

• Informaţii din contorizarea traficului 

• Informaţii de la patronatele ce ţin de transportul feroviar şi cu autobuzul 

• Originea-destinația informaţiilor pe mijloace de transport 
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• Informaţii despre timpul călătoriilor 

 

3 Dezvoltarea Reţelei de Drumuri 

• Caracteristici ale segmentelor de drum şi intersecţiilor  

o Definiţia ariilor reţelelor 

o Calibrarea relaţiei fluxului de viteză 

• Verificările logice cu privire la detaliile conexiunilor, cum ar fi lungimea, limita de viteză, 
standardul, etc.  

• Nevoia de şi mărimea pre-încărcării la periferia ariei modelate 

 

4 Dezvoltarea reţelei de transport public  

• Aria acoperită de servicii de autobuz 

• Derivarea segmentelor dintre vitezele generale şi viteza autobuzelor 

• Modelul staţionării temporare 

• Validarea timpilor de circulaţie în reţea conform programului  

• Dimensiunea reţelei de trotuare pentru crearea de conexiuni între mijloacele de transport 

 

5 Metodologie de evaluare 

• Evaluarea drumurilor 

o Reţele şi indici pentru evaluare unor multiple clase 

o Criteriile de alegere a rutelor 

o Algoritmul de evaluare 

o Criteriile de convergenţă 

• Evaluarea transportului public 

o Evaluare pe mai multe căi  

o Parametri de evaluare pentru timpul de aşteptare, timpul de acces, ieşire, îmbarcare, 
schimbare de mijloc de transport şi politicile de preţ diferenţiale 

o Indicii pentru sub-modul ales şi forma modelului 

 

6 Dezvoltarea matricei privind cererea 

• Metodologia folosită pentru extragerea matricelor specifice autoturismelor personale,  comerciale, 
autobuzelor şi transportului feroviar pentru persoane 

• Segmentarea scopului şi argumentarea acestuia 

• Definirea zonală 



AECOM Vol 2 Partea B Ghid de Modelare în Transporturi 169 

 

• Perioade de timp modelate (iniţial prima parte a zilei) 

• Dezvoltarea unor matrice pentru rutiere 

o Observate de la cordoanele RSI şi liniile de screening/scanare 

o Date demografice şi alte surse locale 

o Folosirea estimării şi raportării matriceale pentru controlul procesului şi rezultatelor 

• Dezvoltarea cererii pasagerilor de cale ferată 

o Combinarea informaţiilor despre vânzările de bilete cu informaţii obţinute prin intervievarea 
pasagerilor pentru a crea cereri periodice în mod intenţionat 

 

7 Dezvoltarea modelului privind cererea 

• Procesul de prognoză a sfârşitului călătoriei 

• Modelul de distribuire a călătoriilor  

• Modelul de alegere a modului de transport: autoturism vs. Transportul public  

• Opţiunile şi selecţia modelului privind sub-modul de deplasare (adică prin modelul logit sau prin 
evaluare) 

• Modelul parchează şi mergi cu bicicleta 

• Anularea călătoriei  

 

8 Calibrarea modelului 

• Calibrarea reţelei 

o Conectivitatea centroizilor zonelor 

o Rutele de călătorie 

o Timpii de călătorie 

• Calibrarea matricei 

o Fluxurile pentru tronsoanele de drum, cordoanele şi coridoarele modelate  

o Trafic continuu 

 

9 Validarea modelului 

• Verificări ale volumului de trafic şi timpului de călătorie pe reţeaua de drumuri comparativ cu 
contorizarea la liniile de scanare/cordoane 

• Verifică cererile pasagerilor pentru servicii de transport cu autobuzul şi cu trenul 

• Validarea modelului privind cererea cu ajutorul efectuării unor teste de senzitivitate şi verificării 
randamentului elasticităţii comparativ cu valorile de referinţă  

• Date statistice cuprinzătoare cu privire la convergenţa evaluării de drumuri 
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• Date statistice cuprinzătoare cu privire la convergenţa modelului general privind cererea cu 
ajutorul unor aplicaţii repetabile 

10 Dezvoltarea viitoare a reţelei 

• Reţeaua rutieră 

o Să se identifice toate drumurile ce trebuie incluse şi să se introducă în cazul de referinţă 

o Presupuneri cu privire la cronologia unor semne viitoare optimiste Strategia de taxare a 
parcării şi codificarea 

o Parchează şi mergi cu bicicleta? 

• Reţeaua de transport public 

o Definirea şi codificarea a tuturor taxelor pentru servicii pentru toţi anii care urmează 

o Presupuneri cu privire la modificările de tarife 

o Tipurile şi capacităţile vehiculelor 

 

11 Scenarii ale dezvoltării şi creşterea de fundal: metodologie şi derivare 

• Identificarea unor dezvoltări pentru includerea acestora în cazul de referinţă 

• Determinarea probabilităţii generării de călătorii/atragerea către dezvoltare 

• Impactul asupra proprietății autoturismului/disponibilităţii 

• Abordarea controlării unor cereri viitoare adresate prognozei la nivel naţional şi nivelul la care se 
întâmplă acest lucru (se efectuează operaţiuni de numărare şi se permite ca dezvoltările să 
impună ritmul pentru distribuţie) 

• Produce sfârşituri de călătorie referenţiale 

 

12 Prognozele Scenariului de Referință 

• Model aplicat pentru a produce prognoza cererii pe diverse mijloace de transport 

• Sumarul traficului şi a modificărilor în ceea ce ţine de patronajul transportului public pentru anul 
viitor – scenarii de referinţă  

• Producţia de fluxuri şi cereri din partea pasagerilor specifice cazurilor de referinţă  

• Analiza de nivel a sectorului pentru modificările survenite în model cu privire la ofertă/cerere 

 

13 Concluzii şi rezumat 
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Anexa F. Exemple tipice de curbe debit/viteză (MNTR) 
Autostrăzi cu capacitatea pe bandă între 2000 și 1800 

 
Bretele noduri autostrăzi cu capacitatea de 1200 pe bandă 
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Drumuri naționale traversând zone interurbane cu capacități de 1400, 1300 și 1200 pe bandă – 
gradient zero 

 
Drumuri naționale traversând zone interurbane cu capacități de 1400, 1300 și 1200 pe bandă – 
gradient redus 
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Drumuri naționale traversând zone interurbane cu capacități de 1400, 1300 și 1200 pe bandă – 
gradient semnificativ 

 
Drumuri naționale traversând zone interurbane cu capacități de 1400, 1300 și 1200 pe bandă – 
gradient foarte mare 
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Drumuri naționale traversând zone urbane cu o capacitate de 1000 pe bandă  

 
Drumuri județene traversând zone interurbane cu capacitatea de 1000 pe bandă – relief șes 
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Drumuri județene traversând zone interurbane cu capacitatea de 1000 pe bandă – gradient redus 

 
Drumuri județene traversând zone interurbane cu capacitatea de 1000 pe bandă – gradient 
semnificativ 
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Drumuri județene traversând zone interurbane cu capacitatea de 1000 pe bandă – gradient foarte 
mare 

 
Drumuri județene în zone urbane cu capacitate de 800 pe bandă 
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Drumuri locale traversând zone urbane cu capacități de 1000, 800 și 600 pe bandă 
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Anexa G. Structura MNT al României 

Reţea 

rutieră

PT 

Reţea& 

Servicii

Date 

planificare 

PIB

Venituri

Taxe trecere / 

taxe

Intrări politica 

Impozitare

Reglementare

Prognoze 

pasageri 

aeroport

Deplasări private externe

An de bază

Angajări 

iniţiale

Scenarii cost 

Iniţiale rutier / 

PT

Model 

proprietate 

auto

Gospodării 

CA / NCA

Factori creştere

Int-Ext – PIB (R) / Pop / CO

Ext-Int – PIB (NR)

Ext-Ext – PIB (NR)

Distribuţie

Int-Ext – Populaţie

Ext-Int – Populaţie

Ext-Ext – Furness

Alegerea modului

Autoturism / Autobuz / 

Feroviar / Aerian / Naval

Factori creştere

Int-Ext :  Exporturi PIB(R)

Ext-Int Importuri PIB(NR)

Ext-Ext : PIB(NR)

Prognoze porturi

Distribuţie

Alegerea modelului 

transport marfă 

iInternational

An de bază intern

LGV / HGV

Generare/Atragere

PIB(Rom pe regiuni)

Distribuţie

Cereri externe marfă pe 

tip de marfă

Road Tonnes 

Converted to 24 hr 

Freight Vehicle Trips
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HGV ( 2 Categories?)

Model 

atragere

deplasari

Model 
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Deplasari

Produceri
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HBO

HBV

EB

Atrageri
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HBV

EB

Distributie
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Alocare PT 
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Alocare PT 

Perioada OP
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Perioada – 24 

Vîâf Rutier
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Rutier OP
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Rutier NT
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Cost cumulat 

rutier

Alegere Mod

Cost cumulat CA

Distribuţie

Costuri 

cumulate PT

Alegere Mod

Costuri cumulate  

NCA

Distribuţie
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Evaluare 
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deplasări
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Scenarii cost 
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Vehicul 
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Rate  unitati marfă

Rutier
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Scopuri pasageri

HBW – Home Based Work (Lucru la domiciliu)

HBO – Home Based Other (altele la domiciliu)

HBV – Home Based Vacation (vacanta domiciliu)

EB – Employers Business (Sediul Angajatorului)

(NB. Consecvent cu scopurile TRANS-TOOLS)

PIB (R) – PIB Romania pe Sector/Regiune

PIB (NR) – PIB Non-Romani pe Sector
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Anexa H. Detalierea rețelei naționale de drumuri modelate în cadrul MNT al României 
 

Ghidul național de elaborare a modelelor de 
transport din România Detalierea rețelei de drumuri din cadrul MNT al României

Anexa H

Drumuri naționale majore

Alte drumuri naționale

Drumuri comunale
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Anexa I. Sistemul de zonificare al MNT al României 

Ghidul național de elaborare a modelelor de 
transport din România Sistemul intern de zonificare din cadrul MNT al României

Anexa I

Județe

Zone
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Ghidul național de elaborare a modelelor de 
transport din România Sistemul externde zonificare din cadrul MNT al României

Anexa I

Județe

Zone
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Anexa J. Parametrii modelului 
Privire de ansamblu 

Scopul acestei anexe este de a oferi informaţii despre indicii şi valorile importante ale modelului. Oferirea 
de detalii privind indicii care vor fi folosiţi în estimarea cost-beneficiu nu fac obiectul acestei secţiuni, 
acestea fiind incluse într-o altă secţiune, excepţie făcând  cele mai pertinente dintre acestea  necesare 
pentru dezvoltarea modelului. 

Această secţiune include indici care ar trebui folosiţi pentru a menţine consistenţa de-a lungul evaluării 
proiectului, precum şi între elementele modelului şi ale evaluării. Ei includ timpul şi costurile de operare a 
vehiculelor. Alţi indicatori ai modelului sunt oferiţi în calitate de valori ilustrative care vor fi folosite în 
absenţa oricăror informaţii estimative locale.  

În afară de informaţiile privind timpul şi costurile de operare a vehiculelor, se recomandă ca oricare alt 
indicatori să rezulte din informaţiile colectate la nivel local, în cazul în care se pot folosi acestea. Cu toate 
acestea, dacă proiectul care este evaluat este de importanţă naţională, se recomandă ca evaluarea 
proiectului să se facă folosind MNTR, sau un model care are valori similare cu cele oferite în restul 
acestei anexe. 

Valoarea timpului 

Pentru a calcula costul generalizat în minute (sau timpul generalizat), valorile temporale specifice fiecărui 
scop (VOT) este necesară convertirea valorilor componentelor costului, de ex. tarife, costurile de parcare, 
şi taxele în cele corespunzătoare timpului echivalent folosind următoarea funcţie: 

Timpul generalizat (min) = Elementele timpului (min) + Cost (Lei) / VOT (Lei/min) 

Se foloseşte în mod obişnuit timpul generalizat în locul costului generalizat din moment ce, diferit de 
costurile de călătorie care se pot modifica semnificativ în anii următori anului de bază datorită creşterii 
preţului la combustibili în termeni reali, de-a lungul timpului timpul este constant. Folosirea timpului 
generalizat înseamnă, de asemenea, că coeficientul privind timpul generalizat (β) rămâne neschimbat 
pentru anii pentru care se face prognoza.  

Valoarea timpului este un element important folosit atât în modelare, cât şi în evaluarea proiectelor de 
transport, dat fiind că economisirea timpului petrecut în trafic este un beneficiu măsurabil important în 
majoritatea reţelelor de drumuri. Atât modelarea cererii, cât şi evaluarea proiectelor sunt, desigur, 
corelate, dar adesea pentru cele două scopuri sunt folosite valori de timp diferite. De exemplu, ghidul 
Departamentului pentru transport al Marii Britanii WebTAG (WebTAG Unit 3.5.6), se referă la Valoarea 
percepută a timpului (PVOT) atunci când aceasta e determinată din observaţii ale comportamentului 
călătorului individual. Ghidul foloseşte, de asemenea, “Valoarea resursei timpului” (RVOT), care se 
calculează ca fiind egală cu o parte a salariului brut la care se adaugă costurile de lucru neincluse în 
salariu, cum ar fi asigurarea, pensia şi alte costuri folosite pentru a identifica VOT-ul folosit în estimarea şi 
evaluarea proiectului. În cazul modelelor de transport care includ modelarea comportamentului 
călătorului, valoarea percepută a timpului se foloseşte deoarece aceasta reflectă comportamentul 
călătorului ca reacţie la timpul călătoriei şi costurile reţelei. 

Există o corelaţie între valoarea salariului şi valoarea percepută a timpului. Cei cu venituri mai mari, ar fi 
dispuşi să plătească mai mult pentru a economisi timp. Ei trebuie să lucreze mai puţine ore pentru a 
câştiga destul astfel încât să plătească pentru o anume perioadă de timp economisită. E ceva obişnuit să 
legi valoarea timpului în funcţie de scopul folosirii acestuia, respectiv de un procent fix din venit.  

VOT-urile folosite pentru calibrarea modelului s-au obţinut folosind nivele salariale româneşti cunoscute şi 
procente privind valoarea timpului, folosite în mod normal aplicate nivelelor salariale considerate şi în alte 
studii. Valorile timpului folosit în MNTR au la bază salariul mediu în România, pe baza informaţiilor 
disponibile la nivelul Institutului Naţional de Statistică.  
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Există o distincţie între valoarea timpului de lucru şi valoarea timpului petrecut în trafic. Valorile timpului 
de lucru se aplică doar în cazul călătoriilor efectuate în timpul serviciului, şi exclud călătoriile efectuate 
către şi de la serviciu. Acest lucru se întâmplă deoarece timpul petrecut în trafic în timpul zilei de lucru se 
consideră ca fiind un cost pentru angajator, în timp ce timpul petrecut pentru a se deplasa către şi de la 
serviciu, fiind însă un cost pentru angajat.  

Prin urmare, valoarea percepută a timpului de lucru reprezintă valoarea aşa cum aceasta este percepută 
de către angajator. Costurile resurselor percepute de diferite activităţi de afaceri sunt aceleaşi pentru 
aceleaşi valori ale timpului de lucru. Costul resurselor este echivalentul salariului brut la care se adaugă 
costurile neacoperite de salariu, cum ar fi asigurarea angajatului, pensiile, precum şi alte costuri care 
variază în funcţie de orele de lucru.  

Ministerul Transporturilor din SUA (DoT) a elaborat un document întitulat: “Valoarea economisirii timpului 
de deplasare: recomandări ministeriale pentru efectuarea evaluărilor economice” (The Value of Saving 
Travel Time: Departmental Guidance for Conducting Economic Evaluations), aprilie 1997, care descrie 
abordarea recomandată de DoT al SUA pentru calcularea Valorii timpului pentru călători: 

  “Avalorile incluse în acesta sunt: 50% din salariu pentru toate deplasările de personal la nivel local, 
indiferent de forma de angajare, 70% din salariu pentru toate deplasările de personal între oraşe şi 100% 
din salariu (plus diurnele şi alte beneficii) pentru toate deplasările de personal pentru toate deplasările 
locale şi între oraşe în scop de serviciu...”. 

Conform datelor valoarea timpului pentru folosit pentru deplasare spre/de la serviciu este, în general, mai 
mare decât cea a celui folosit pentru deplasare în alt scop în afara serviciului. De exemplu, manualul DfT 
din Marea Britanie sugerează faptul că VOT pentru călătoriile spre/de la serviciu este cu 13% mai mare 
decât pentru timpul folosit pe drum în afara serviciului.  

Pentru a calcula valoarea timpului pentru diferite scopuri, se aplică următorii factori aplicaţi la salariu: 

o Călătorii în scop de servici – 1.10; 

o Naveta (spre/de la serviciu) – 0.57; şi 

o Alte călătorii – 0.5. 

În mod obișnuit, funcție de beneficiile din reducerea timpului de parcurs și călătoriile analizate, VOT 
crește cu durata de parcurs și, uneori, cost. Cel de-al treilea studiu din Marea Britanie cu privire la VOT a 
confirmat această relație și a susținut tendințele de evoluție ce se regăsesc în studiile elaborate în 
Danemarca în anii ‘80 și ’90, potrivit cărora valoarea timpului crește o dată cu lungimea călătoriei, ceea 
ce este în concordanță  

Valorile rezultate pentru 2012 în ceea ce ţine de valoarea timpului petrecut în scop de lucru (ca parte din 
acesta) şi în alte scopuri sunt cuprinse în Tabelul J.1. 

Tabelul J.1 – Valorile timpului pentru 2012 în baza nivelului salarial 

Scop Factorul aplicat nivelului salarial  VOT anul 2010 
(Euro/oră în prețuri 2010) 

Serviciu 1.1 10.16 
10.16 

Navetă 0.57 3.62 
4.65 

Altul 0.5 3.03 
3.90 

Sursa: calculate în baza datelor statistice privind veniturile salariale cuprinse în Anuarul Institutului 
Naţional 2012. 
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Se presupune o creştere viitoare în ceea ce ţine de valoarea timpului folosit în alt scop decât cel de 
serviciu concomitent cu creşterea venitului, cu o elasticitate de 0.7. Se presupune o creştere a valorilor 
de lucru ale timpului în acelaşi ritm cu venitul, cu o elasticitate de 1. Unitatea de măsură a venitului 
folosită este PIB per capita. Tabelul J.2 conţine ratele de creştere propuse exprimate în valori de timp de 
lucru şi timp ocupat cu alte activităţi decât lucrul. 

Tabelul J.2 – Ratele anuale de creștere pentru valoarea timpului 

Intervale de 
ani 

Creșterea PIB (% pe 
an) 

Creșterea VOT serviciu  (% 
pe an) 

Creșterea VOT non-serviciu  
(% pe an) 

2010 - 2015 1.35% 1.35% 0.95% 
2015 – 2020 2.79% 2.79% 1.95% 
2020 – 2030 2.79% 2.79% 1.95% 
2030 – 2035 2.54% 2.54% 1.78% 
2035 – 2040 2.18% 2.18% 1.53% 
2040 – 2045 1.82% 1.82% 1.27% 
după 2045 1.14% 1.14% 0.80% 

În general există o nevoie de a converti VOT-urile bazate pe scop după clasa autovehiculelor pentru a 
calcula timpurile generalizate în baza unor matrice examinate generate de zonele de deservire ale 
drumurilor şi ale transportului public.  

Valoarea timpului pentru anul 2010 au fost convertite intenţionat în valori temporale în funcţie de clasa 
vehiculului pentru scopul relevant observat în informaţiile de călătorie recente. Valorile temporale care 
urmează a fi utilizate la punctele de deservire a drumurilor şi a transportului public sunt cuprinse în 
Tabelul J.3. 

Tabelul J.3 – Valorile temporale pentru 2010 în funcţie de clasa utilizatorului 

Punct de deservire 
autostradă / transport 
public 

Mod/Clasă 2010 VOT (Lei/min) 

Punct de deservire 
autostradă 

Autoturism 0.123 
Autobuz 0.328 
LGV 0.169 
HGV 0.328 

Punct de deservire 
transport public Toate formele de transport public 0.123 

Costurile de operare 

Costurile de operare ale vehiculelor se bazează pe principiile aplicate în manualul DfT Webtag, dar sunt 
simplificate pentru aplicarea acestora în România, şi sunt compuse din componente ce ţin de combustibil 
şi non-combustibil. Partea componentă a preţului de operare ce ţine de combustibil se bazează pe 
anumite presupuneri, printre care şi: 

o Preţul mediu per litru benzină şi diesel (motorină); 

o Proporţia vehiculelor care se alimentează cu benzină şi cu motorină; şi  

o Consumul mediu de combustibil pentru 100km parcurşi. 

Ipotezele pentru anul 2010 cu privire la cele sus-menţionate sunt: 

o Un preţ mediu per litru pentru benzină de 1.0634 Euro şi de 1.0320 Euro pentru motorină în 
prețuri 2012;  
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o Că procente din piaţa auto în anul 2010 care se alimentează cu benzină poate fi împărţită în 
funcţie de următoarele tipuri de vehicule: 

o Autoturisme 49%; 

• LGV 16%; 

• OGV 1 0%; 

• OGV 2 0%; 

• Autobuze 0%. 

o Consumul mediu de combustibil per 50 km în funcţie de tipul de vehicul este următorul: 

• Autoturisme 0.063 litri (benzină), 0.051 litri (motorină); 

• LGV 0.061 litri (benzină), 0.077 litri (motorină); 

• OGV1 0.173 litri; 

• OGV2 0.32 litri; și 

• Autobuze 0.27 litri 

Costurile combustibilului pentru anul viitor trebuie să ţină cont de modificările din: 

o Preţul mediu al combustibilului/ per litru; 

o Modificarea prognozată în ceea ce ţine de proporţia dintre autoturismele care se alimentează 
cu motorină şi cele care se alimentează cu benzină; şi  

o Modificarea în ceea ce ţine de eficienţa combustibilului. 

Componenta costului combustibilului pentru vehicul se calculează în felul următor: 

VOCF = (GP*PP + DP*PD) * FC / 100 

Unde 

VOCF = costul de operare din punct de vedere al combustibilului per km. 

GP = Preţul benzinei per l (Lei). 

DP = Preţul dieselului per l (Lei). 

PP = proporţia maşinilor pe piaţă care sunt alimentate cu benzină.  

PD = proporţia maşinilor pe piaţă care sunt alimentate cu diesel. 

FC = consumul mediu de combustibil în l per 100 km. 

Componenta non-combustibil a costului de operare ia în calcul uleiul, cauciucurile, mentenanţă, 
deprecierea şi economia de capital pentru vehicule în timpul programului de lucru. În modelarea cererii se 
folosesc doar costurile de operare percepute pentru alte produse decât combustibilul, iar pentru călătoriile 
în alt scop decât cel de serviciu acestea se presupun a fi zero. 

Costul de operare pentru alte produse decât combustibilul pentru autovehiculele care funcţionează se 
calculează după formula DfT Webtag a Marii Britanii: 

VOCN = A + B / V 

Unde 
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VOCN = costul de operare a vehiculului per km pentru altceva decât combustibilul. 

V = viteza medie a vehiculului de-a lungul reţelei în km/h. 

A = indicatorul pentru costurile raportate la distanţă definite pentru fiecare categorie de vehicule.  

B = indicatorul pentru economisirea de capital pentru vehicule definit pentru fiecare categorie de 
vehicule. (Acest indicator este relevant doar în cazul vehiculelor în funcţiune).  

Tabelul J.4 cuprinde indicatorii A şi B care sunt folosiţi în funcţie de tipul de vehicul. Se presupune că 
costurile de operare altele decât pentru combustibil nu cresc în termeni reali şi, astfel, se aplică pentru 
fiecare an în parte pentru care se face predicţia. 

Tabelul J.4 Indicatorii costului de operare pentru costul perceput exclusiv costul cu combustibilul 
Categoria vehiculului A B 
Autoturisme (Serviciu) 
Autoturisme (Altele) 

1.772 
1.373 

48.521 
- 

LGV 2.574 16.815 
OGV1 2.396 94.16 
OGV2 4.662 181.499 
PSV 10.872 247.893 

Ajustarea atributelor călătoriei 

Există anumite ajustări care trebuie să fie consistente de-a lungul majorităţii exerciţiilor de modelare 
pentru a asigura o consistenţă a rezultatelor de-a lungul procesului de estimare. Atributele specifice 
pentru care acestea se aplică sunt următoarele: 

o Competențelor timpului de călătorie;  

o Penalităţi pentru îmbarcare practicate în cazul serviciilor de transport public;  

o Penalităţi pentru schimbări; 

o Maşini pentru pasageri – nr de unități; şi 

o Gradul de ocupare a vehiculului 

Ajustarea timpului de călătorie recomandat prin metoda includerii în calcularea costurilor generalizate 
(timp) este cuprinsă în Tabelul J.5. 

 

Tabelul J.5 Factorii ajustaţi privind timpul de călătorie  

Componenta timp Valoarea indicelui 

Timpul petrecut în vehicul  1 

Timpul de aşteptare 2 

Timpul de mers 2.5 

Penalitatea de îmbarcare  1 

Penalitatea de transfer  1 
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Penalităţile recomandate pentru îmbarcare şi transfer sunt incluse în Tabelele J.6 şi J.7. 
 
Tabelul J.6 Valorile penalităţilor pentru îmbarcare 
Mod Valoarea indicelui (minute) 
Tren/metro 2 
Tramvai/LRT 4 
Bac 10 
Autobuz (Normal) 6 
Autobuz (Expres) 5 
Tranzit rapid cu autobuzul 5  
Tranzit personal rapid 4 
 
Tabelul J.7 Penalităţile transferabile în minute 

Dintr-un mijloc \în alt mijloc Tren/Metro Tramvai/LRT/BRT Bac Autobuz PRT/BRT 

Tren/metro 4 5 10 6 5 

Tramvai/LRT 5 5 10 6 5 

Bac 10 10 10 10 10 

Autobuz 6 6 10 7 6 

PRT/BRT 5 5 10 6 5 

 

Parametrii şi constantele modelului 

Indicii tipici ai modelului care pot fi folosiţi în absenţa informaţiilor locale pentru estimarea modelelor 
locale sunt cuprinse în Tabelele J.8 și J.9, pentru călătorii pentru care există un autoturism disponibil și 
cele pentru care nu există un autoturism disponibil. 
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Tabelul J.8  Exemplificări de parametri ai modelului – autoturism disponibil 
Faza 
modelului 
cererii 

Descriere Indice 
Scopul călătoriei 
Navetă 
(HBW) 

Afaceri 
(EB/HBEB) 

Educaţie 
(HBE) 

Vacanţă 
(HBV) 

Altul 
(HBO) 

Frecvenţa 
călătoriei 

Gradul de 
senzitivitate în ceea 
ce ţine de preţul 
călătoriei 

β 0 0 0 -0.004 -0.004 

Distribuţia 
călătoriilor 

Nu se oferă ghidaj cu privire la indicii reprezentativi ai modelului de afectare şi prin 
urmare se recomandă adoptarea unei abordări graduale 

Alegerea 
mijlocului de 
transport 
 
Maşină nivel 1 
/transport public 
 
Tren nivel 2 
/Autobuz 
 
 
Nivel 3 mers pe 
jos 
Acces/Acces cu 
maşina 

Indicele de 
senzitivitate pentru 
modelul logit 
Factor de 
proporţionalitate 
 
Indicele de 
senzitivitate pentru 
modelul logit 
Factor de 
proporţionalitate 
ASC Tren (min) 
 
Indicele de 
senzitivitate pentru 
modelul logit 
Factor de 
proporţionalitate 

 
 

β 
SF 

 
β 

SF 
 
 

β 
SF 

 
 

-0.04 
0.95 

 
-0.04 

1 
36 
 

-0.04 
1 

 
 

-0.04 
1 
 

-0.04 
1 
53 
 

-0.04 
1 

 
 

-0.04 
0.95 

 
-0.04 

1 
36 
 

-0.04 
1 

 
 

-0.04 
0.53 

 
-0.04 

1 
37 
 

-0.04 
1 

 
 

-0.04 
0.85 

 
-0.04 

1 
43 
 

-0.04 
1 

  Notă: Porneşte de la premiza ierarhiei de modelare privind alegerea între trei mijloace de transport.  
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Tabelul J.9 Exemplificări de parametri ai modelului– autoturism nedisponibil 

Faza modelului 
cererii Descriere Indice 

Scopul călătoriei 
Navetă 
(HBW) 

Afaceri 
(EB/HBEB) 

Educaţie 
(HBE) 

Vacanţă 
(HBV) 

Altul 
(HBO) 

Frecvenţa 
călătoriei 

Gradul de 
senzitivitate în ceea 
ce ţine de preţul 
călătoriei 

β 0 0 0 -0.004 -0.004 

Distribuţia 
călătoriilor 

Nu se oferă ghidaj cu privire la indicii reprezentativi ai modelului de afectare şi prin 
urmare se recomandă adoptarea unei abordări graduale 

Alegere modală 
 
Nivelul 1 
Tren/Autobuz 
 
 
 
Nivelul 2 Mers 
pe 
jos/autoturism 

Indicele de 
senzitivitate pentru 
modelul logit 
Factor de 
proporţionalitate  
 
Indicele de 
senzitivitate pentru 
modelul logit 
Factor de 
proporţionalitate  

 
 

β 
SF 

 
 

β 
SF 

 
 

-0.04 
1 

47 
 

-0.04 
1 

 
 

-0.04 
1 
70 
 

-0.04 
1 

 
 

-0.04 
1 
47 
 

-0.04 
1 

 
 

-0.04 
1 

61 
 

-0.04 
1 

 
 

-0.04 
1 
54 
 

-0.04 
1 

Notă: Ipoteză adoptată: model ierarhic al alegerii modale pe două nivele. 
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Anexa K. Ajustări ale parametrilor modelului privind cererea variabilă 
Introducere 

În ajustarea modelului cererii există patru caracteristici ale modelului de care analistul trebuie sa tina cont 
după cum urmează:  

o Elasticitatea costului carburantului, duratei călătoriei si a tarifelor transportului public;  

o Parametrii de senzitivitate ai modelului;  

o Valorile de timp; si 

o Funcția de amortizare a costului. 

Primul element din lista de mai sus este o condiţie pe care modelul trebuie să o respecte, întrucât restul 
sunt mecanismele pentru ajustarea modelului astfel încât acestea sa îndeplinească condiţiile cerute.  

Aceste caracteristici sunt considerate, la rândul lor, pentru fiecare din două tipuri de model:  

o În primul rând, modele care au fost dezvoltate prin importul de valori ale parametrilor de 
senzitivitate,fie dintr-un model existent, ori s-au utilizat valori ilustrative prevăzute in Capitolul 
11 din prezenta orientare;si  

o În al doilea rând, modele pentru a căror valori ale parametrilor, si posibil de asemenea valori 
de timp, au fost estimate statistic din datele locale.  

Modele Dezvoltate prin Importarea Valorilor Inițiale ale Parametrilor  

Prima abordare in ajustarea modelului ar fi sa se înceapă cu parametrii modelului central și prin 
adoptarea unui proces precaut,simplu și sistematic pentru  modificarea acestuia. Trebuie ținută o 
evidență a tuturor modificărilor făcute și a rezultatelor acestora. Scopul ar trebui sa fie acela de a reduce 
șansele  de combinaţii specifice acestea fiind selectate pentru nici un motiv bun. De obicei, parametrii 
revizuiți care se încadrează in +25% din valorile iniţiale ar fi considerați ca acceptabili, iar valorile situate 
in afara acestui interval vor face obiectul unei investigații suplimentare.  

Valorile de Timp. Variația valorii duratei de timp nelucrătoare este una dintre formele recomandate de 
amortizare a costului (Deşi utilizarea amortizării costului este opționala) şi este considerata mai jos sub 
amortizarea costului. Aici, recomandarea este afectată de noţiunea de modificări la valorile medii de timp, 
indiferent de distanţă.  

Costurile generalizate utilizate atât în modelele de afectare cât și în cel de cerere trebuie să fie 
compatibile, și trebuie utilizate valorile de timp și costurile de funcționare a vehiculului date in Anexa J. 

Date fiind aceste considerații, analistul trebuie să:  

o Înceapă cu valorile de timp din Anexa J, cu excepția cazului în care aceștia ar putea pune în 
față motive bune pentru a proceda altfel; și  

o înceapă cu coeficienții de cost generalizați compatibili( costuri de funcționare autovehicul și 
valori de timp) în modelele de afectare și de cerere.  

Acestea fiind spuse este permisă estimarea de valori de timp care diferă de cele din Anexa J. Astfel, 
analiștii pot ajusta valorile de timp de pornire din Anexa J pentru a atinge valori de elasticitate mai bune, 
dar numai în cazul în care au dovezi bune din estimare folosind date de preferință exprimate sau 
dezvăluite care arată valori de timp locale care sunt diferite de valorile din Anexa J.  

Dacă analiştii aleg să modifice valoarea de timp, analiştii nu trebuie sa restrângă astfel de modificări la 
modelul cerere, ci, de asemenea, ar trebui să revizuiască validarea, şi, eventual, calibrarea, modelului de 
afectare. (Reţineţi că dacă este introdusă variația în valoarea de timp ca un mecanism de amortizare 
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cost,acest lucru ar introduce neconcordante între valorile de timp rezultate utilizate în modelul de cerere 
și valorile de timp utilizate in modelul de afectare. Cu toate acestea, propunerea este ca valorile medii de 
timp care stau la baza trebuie să rămână compatibile între modelele de cerere şi afectare.)  

Ar putea fi necesară o puternica justificare pentru modificările  valorilor de timp medii mai mari de +20% 
la Anexa J.  

Funcția de Amortizare a Costului 

Există unele dovezi că senzitivitatea răspunsurilor la cerere la schimbări în costul generalizat se reduce 
cu creşterea lungimii călătoriei. Pentru a se asigura că un model îndeplineşte cerinţele testelor de realism 
poate fi necesar să se includă această variaţie. Mecanismele prin care acest lucru poate fi atins sunt 
denumite în general 'amortizarea costului '.  

Dacă costul amortizării este utilizat, acesta trebuie să se aplice la toate răspunsurile la cererile tuturor 
persoanelor. Aceeași amortizare a costului trebuie aplicata atât în cazul costurilor cu auto(privat) cât și a 
costurilor de transport public. În timp ce poziţia de pornire ar trebui să fie că aceleaşi valori ale 
parametrilor de amortizare cost  sunt utilizate pentru ambele moduri,ar putea fi necesar a se varia 
parametrii de amortizare cost între moduri, în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare la testele de 
realism. De asemenea, poate fi necesar a se varia parametrii de amortizare cost în funcție de scopul 
calatorii. Cu toate acestea, aceste variaţii de mod şi scop trebuie evitate dacă nu este esenţial să se 
atingă performanţe acceptabile ale modelului. 

În timp ce aplicarea amortizării costului este facultativă, dacă amortizarea costului urmează a fi utilizată, 
se recomandă următoarele forme sau funcţii:  

o Variația valorii timpului nelucrativ în raport cu distanța;  

o Amortizarea costului generalizat fie printr-o funcție de distanță sau o funcție de putere; și  

o Utilizarea unui cost pe termen lung împreună cu costul convențional linear pe termen lung în 
funcție de costul generalizat 

Funcția de amortizare a costului generalizat în funcție de distanță este: 

g' = (d / k) -α .(t + c/v) 

unde 

t, c sunt durata călătoriei și respectiv costul în bani*,; 
v este valoarea de timp; 
(t + c/v) este costul generalizat; 
g' este costul generalizat amortizat; 
d este lungimea călătoriei; și 
α și k sunt parametrii ce urmează a fi furnizați ori calibrați. 

α trebuie să fie pozitiv şi mai mic de 1 şi trebuie stabilit prin experimente în cursul procesului de corectare 
a unui model astfel încât să se conformeze cerinţelor testelor de realism. k trebuie, de asemenea să fie 
pozitiv iar modurile în care valorile sale pot fi determinate includ: 

o Stabilire la lungimea medie a călătoriei pentru zona modelată; sau 

o stabilire la lungimea medie națională a călătoriei 

Modele care au utilizat această formă de amortizare a costului au găsit necesar să aplice o margine de 
ecranare pe distanţa minimă, sub care nu se aplică amortizarea costului. Scopul unei astfel de ecranări 
este de a preveni călătoriile pe distanţe scurte, în special călătorii intra-zonale, devenind nejustificat 
sensibile la modificările de cost. Dacă se utilizează o margine de ecranare, ar fi necesar să se specifice 
distanţa sub care nu s-ar reduce costurile generalizate, aceasta fiind distanţa, d', până la care(t + c\/v)s-ar 
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aplica. Atunci când o ecranare d' este aplicată, k trebuie stabilit ca fiind egal lui d', astfel încât g \"este o 
funcţie continuă a d la marginea de ecranare. 

Amortizarea costului poate fi de asemenea afectată de utilizarea următoarei funcții putere de utilitate: 

g" = µ.(t + c/v)β 

unde 

t, c sunt durata călătoriei și respectiv costul în bani*,; 
v este valoarea de timp; 
(t + c/v) este costul generalizat; 
g" este costul generalizat amortizat; și 
µ, β sunt coeficienți, care trebuie să aibă o valoare pozitivă. 

β trebuie să fi mai mare de zero, dar nu trebuie sa depășească unitatea. Ambele β și µ trebuie 
determinate prin experimentare în cursul procesului de corectare a modelului astfel încât să se 
conformeze cerințelor testelor de realism. 

Variația timpilor nelucrativi în raport  cu distanța poate fi atinsă prin folosirea următoarei formulări: 

g'" = t + c/vd 

unde 

t, c sunt durata călătoriei și respectiv costul în bani 
vd este valoarea de timp care variază în raport cu distanța după cum urmează 

vd = v.(d/d0)nc 

unde: 

d este lungimea călătoriei; 
d0 este o valoare de parametru calibrarea asigură că valoarea medie de timp este compatibilă cu cea 
derivată fie din WebTAG, fie din datele locale; 
v este valoarea medie de timp; și 
nc este elasticitatea distanței care trebuie să fie non-negativă și mai mică decât unitatea 

Valorile orientative pentru nc sunt 0.421 pentru călătoriile de navetă și 0.315 pentru alte călătorii. 

Anumite modele au folosit un cost pe termen lung în funcția de utilitate în locul abordării liniare. O 
formulare tipică este: 

ĝ = t = ε log (c = δ) = yc 

unde 

ĝ este costul generalizat definit ca o combinație de cost jurnal și cost liniar; 
t, c sunt durata călătoriei și respectiv costul in bani; 
δ este o mică constantă; și 
ε, y sunt coeficienți ce trebuie sa fie pozitivi și ar fi mai bine determinați printr-o estimare statistică decât 
prin experimentare. 

Când sunt folosite modele de acest tip, valoarea implicită de timp poate fi obținută din formula: 

v = 1 / (y + (ε /c)) 

În rezumat: în cazul modelelor care au fost dezvoltate prin importarea de valori de senzitivitate a 
parametrului, exista un scop în a se atinge valori ale elasticității mai acceptabile prin:  

Ajustarea parametrilor de senzitivitate în cadrul unui interval definit; și 

Folosind o formula de amortizare a costului și de ajustare a parametrilor care sa definească acea funcție.  

Modele pentru care Valorile Parametrilor, și Posibile Valori de Timp Au Fost Calibrate  
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Parametrii de senzitivitate. În această categorie de modele, parametrii de senzitivitate şi constante 
alternative-specifice (ASCs) au fost estimați pentru a reproduce lungimi ale călătoriei observate pentru 
fiecare segment de cerere (precum și tipare și volume de călătorii observate modele). În unele cazuri, 
poate fi posibilă ajustarea parametrilor de senzitivitate astfel încât să producă elasticități mai potrivite în 
timp ce menține potriviri asupra distribuțiilor lungimii călătoriilor observate prin mijloace de ajustare 
(corecție), la ASCs. 

Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, acesta ar putea fi un proces nepractic complicat şi îndoielnic. 
Prin urmare, scopul ajustării parametrilor de senzitivitate estimați este probabil destul de limitat ( cu toate 
ca pot sa apară parametrii revizuiți de la unele din alte ajustări de mai jos).  

Valori de Timp. Dacă valorile de timp au fost luate inițial din Anexa J, acestea vor putea fi ajustate doar 
dacă o estimare ce folosește date stabilite preferențial sau reflectate local, suportă modificarea. Dacă 
modificările aduse valorilor de timp inițiale au fost făcute pe aceste baze, atunci parametrii de senzitivitate 
și ASCs vor trebui re-estimați. 

În unele cazuri, valorile de timp sunt estimate ca parte a procesului de estimare a modelului. Odată acest 
lucru fiind acceptat ca plauzibil, ar fi extrem de greu să se găsească un motiv bun pentru ajustarea 
acestora cu scopul atingerii unor elasticități mai acceptabile.  

Amortizarea Costului. În principiu, aceeaşi gamă de formule de amortizare a costului este disponibilă 
pentru utilizare în această categorie de modele la fel precum în modelele care au început cu parametrii 
importați. Cu toate acestea, în acest caz, aceste funcţii trebuie folosite la momentul în care sunt estimați 
parametrii de senzitivitate şi indicatori ASC, şi valori de timp. Amortizarea costului nu poate fi retro-
montata, fără o re-estimare. 

Este permis analistului să ajusteze parametrii care definesc funcția de amortizare a costului, fiind 
disponibil același scop pentru ajustare  ca și în cazul modelelor care pornesc cu parametrii de 
senzitivitate importați. Aceste corecții pot fi efectuate inițial fără re-estimarea modelului, dar  odată apărut 
un set favorizat de parametrii de amortizare a costului, parametrii de senzitivitate, ASCs și valorile de 
timp, trebuie re-estimate. 

Este posibil să existe un număr de combinații de parametrii de amortizare a costului, parametrii de 
senzitivitate ai modelului de alegere, și indicatori ASC care vor oferi un model. Cursul cel mai sigur ar fi  
sa se minimizeze rolul amortizării costului. 

În rezumat: în cazul modelelor pentru care valorile parametrilor, și posibil de asemenea valorile de timp, 
au fost estimate din datele locale, există posibilitatea de a se atinge o elasticitate mai acceptabilă prin:  

o Ajustarea parametrilor de senzitivitate și ASCs;și 

o Utilizând o formă de amortizare a costului și ajustând parametrii ce definesc această funcție.  

Practicarea ajustării  parametrilor de senzitivitate şi ASCs poate fi restricționată, așa cum poate fi  scala 
oricăror modificări ce pot fi făcute prin aceste mijloace. În cazul în care se decide ca amortizarea costului 
trebuie introdusă( fără să fi fost inclusă în estimarea inițială), modelul va trebui să fie re-estimat cu funcţia 
de amortizare a costului și parametrii aleși.  

Rezultatele testelor de realism, împreuna cu testele de senzitivitate ar trebui documentate în raportul de 
validare a modelului.  

 

 


