
www.adrvest.ro 

MOBILITATEA,  
DE LA CONCEPT ... 
LA IMPLEMENTARE 
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MOBILITATE URBANĂ 

  

”Accesul oamenilor la locuințe, locuri de muncă, alte servicii 
urbane, dintr-o locație în altă locație în interiorul sau între 
zonele urbane” 

Banca Mondială, 2015 

 

Mobilitatea urbană are la bază un PLAN de MOBILITATE 
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PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – PMUD L350/2001 
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“Plan strategic conceput pentru a satisface nevoile de mobilitate 
ale oamenilor și afacerilor din orașe și împrejurimi, pentru o mai 
bună calitate a vieții”.  

Planificare tradițională 
în transport 

Planificare  
PMUD 

Focus: TRAFIC 
 

Obiectiv: Viteza și 
capacitatea de trafic 

Focus: OAMENI 
 

Obiectiv: Accesibilitate și  
calitatea vieții  
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MOBILITATE URBANĂ ÎN POR 2014-2020 

 Sprijinit în 3 Axe Prioritare: 

 AP3. Reducere Emisii CO2 - ORAȘE ȘI MUNICIPII 

 AP4. Dezvoltare urbană - MUNICIPII REȘEDINȚĂ 

 AP6. Infrastructură rutieră județeană - CONSILII JUDEȚENE 

 44 proiecte finanțate 

 473 mil. EUR valoare nerambursabilă contractată 
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MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 

Infrastructură de transport ecologică: linii  de tramvai și troleibuz, piste 
de biciclete, stații încărcare electrică, stații și conexiuni inter-modale; 

Achiziție tramvaie, autobuze electrice, troleibuze, biciclete; 

Sisteme inteligente de transport, optimizare trafic, stații de transport, 
parcări de tip ”park and ride”, siguranța  transportul public - integrate. 
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MOBILITATE URBANĂ ÎN POR 2014-2020 

REZULTATE OBȚINUTE  
mijloace noi de transport 
achiziționate    
autobuze electrice și tramvaie 
 
km piste de biciclete noi sau 
modernizate 
 
biciclete achiziționate 
 
sisteme de închiriere a bicicletelor 
 
Km drum județean modernizați  

22
7 

548 

  57 

2
2 

32
3 
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PROGRAMUL REGIONAL VEST 2021 - 2027 
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MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 

Infrastructură de transport ecologică: linii  de tramvai și troleibuz, piste 
de biciclete, stații încărcare electrică, stații și conexiuni inter-modale; 

Achiziție tramvaie, autobuze electrice, troleibuze, biciclete; 

Sisteme inteligente de transport, optimizare trafic, stații de transport, 
parcări de tip ”park and ride”, siguranța  transportul public - integrate. 
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MOBILITATE URBANĂ ÎN POR 2021-2027 

REZULTATE ESTIMATE  mijloace noi de transport 
achiziționate    
autobuze electrice și tramvaie 
 
km piste de biciclete noi sau 
modernizate 
 
stații de încărcare 
 
Km de linie de tramvai 
modernizați / noi 
 
Localități cu investiții în 
digitalizarea transportului 

45 

50 

  80 

1
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INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ JUDEȚEANĂ– ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 

• Construcția, modernizarea și extinderea rețelei de drumuri județene  care 
asigură conectivitatea la TEN-T 

 

• Decongestionarea traficului în jurul municipiilor reședință de județ:  
pasaje, noduri rutiere, pasarele, centuri. 

 

• Sistem de transport intra și interjudețean 
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REZULTATE ESTIMATE  

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ JUDEȚEANĂ 
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DE AVUT ÎN VEDERE LA INVESTIȚII: 

• VERZI CU ZERO EMISII. 

 

• îmbunătățirea calității aerului,  

• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,  

• îmbunătățirea siguranței rutiere,  

• eliminarea blocajelor. 
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DE AVUT ÎN VEDERE LA INVESTIȚII: 

• PRIORITIZAREA DE CĂTRE UAT-URI. 

 

• INCLUSE OBLIGATORIU ÎN SIDU ȘI PMUD.  

 

• ACCESIBILITATE PENTRU GRUPURILE VULNERABILE. 

 

• ÎN ACORD CU CONTRACTELE DE SERVICII PUBLICE 
conform Regulamentului 1370/2007. 
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DE AVUT ÎN VEDERE LA INVESTIȚII: 

• CONFORM NORMATIVELOR DE PROIECTARE ȘI 
EXECUȚIE. 

 

• MATURE, DEPUSE LA PT+AC. 

 

• BUGET SI ACTIVITATI DE INTREȚINERE ȘI 
MENTENANȚĂ PREVENTIVĂ. 

 

• CONȚIN ACTIVITĂȚI DE INFORMARE, CONȘTIENTIZARE ȘI 
CONȘTIENTIZARE ȘI EDUCAȚIONALE. 
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• Grants and coaching for innovative start-ups and scale-ups 

• Commercialization of research results 

• Training on IPR and commercialization 

• Launch of Digital Innovation Hub West Romania 

• IMP3rove innovation management performance assessments offered under the franchise operated by 

Tehimpuls on behalf of the IMP3rove Academy, Germany, and funded by the European Commission 

– Over 40 companies assessed (IMA and DIQ) in the sectors of ICT, automotive, construction, food, printing 

and packaging, furniture, chemistry, machine-tools, media, e-mobility, advanced manufacturing, design, 

online marketing 
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Tehimpuls  
Portfolio of innovation support services 

FOUNDED IN 2006 BY WEST RDA, UNIVERSITIES, RDIs AND COMPANIES 

Vă mulțumim! 

Str. Gheorghe Lazăr, nr. 14 
300080, Timișoara, România 

 
Tel/Fax:   +40 256 491 923     E-mail: office@adrvest.ro 

 
www.adrvest.ro     www.regiuneavest.ro 


