
Agenda
11.15 - 11.30 Cuvânt de bun venit - Marcel Boloș, director general ADR Nord-Vest

11.30 - 11.45 Introducerea proiectului TRAM - Gergely Török, expert tehnic ADR Nord-Vest

11.45 - 12.15 Situația proiectelor pe categorii din PMUD din municipiile reședință de județ -
Anamaria Görög, Șef Birou Coordonator Poli de Dezvoltare Urbană, ADR Nord-Vest

12.15 - 12.45 Bune practici în domeniul mobilității urbane în regiunile partenere TRAM - Reinhold 
Stadler, Civitta Romania

12.45 - 13.00 Pauză de cafea

13.00 - 15.00 Smart traffic management , E-ticketing, Analize și studii privind cele mai eficiente 
soluții pentru transport public - Antanas Špečkauskas, Civitta Lituania

1



Ziua Mobilității Urbane din Transilvania de Nord
Grand Hotel  Napoca - Cluj, 31.07.2017 

Proiect TRAM
- Planuri de Acţiune 

pentru mobilitatea urbană sustenabilă -

TÖRÖK Gergely, manager proiect
ADR Nord-Vest



TRAM - Obiective

Stimularea colaborării și a schimbului de experiență

între parteneri pe trei paliere:

- Politici de transport

- Sisteme inteligente de transport

- Măsuri de reducere a emisiilor de CO2

şi transport verde

 Facilitarea tranziţiei către modalităţi de transport urban mai 
eficiente, mai curate şi mai sustenabile
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Buget şi parteneri

Finanţat din 

Programul de Cooperare Teritorială 

INTERREG Europe

- peste 1 milion de euro

- bugetul ADR Nord-Vest - 122.390 euro
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Activităţi
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Faza 1

- Învăţare reciprocă
- Schimb de experiență la nivel UE

- Identificare BP
- Vizite de studiu
- Workshop-uri tematice

- Elaborare Planuri de Acţiune 
- Măsuri
- Organizaţii responsabile
- Termene
- Rezultate

Faza 2

- Monitorizarea implementării 
Planurilor de acţiune

- Acţiuni Pilot (dacă este cazul)

POLITICI DE TRANSPORT URBAN

SOLUȚII INTELIGENTE ȘI SISTEME INTEGRATE DE TRANSPORT

PROMOVAREA SOLUȚIILOR DE TRANSPORT CU EMISII SCĂZUTE DE CO2



Structuri specifice - Rolul CRR

• Comitetul Regional de Reprezentanţi – for reprezentativ pentru 
domeniul mobilității urbane sustenabile la nivelul Regiunii Nord-Vest, 
constituit din actori cheie în acest domeniu

ROL 

- îmbunătățirea politicilor legate de mobilitatea urbană la nivel regional și 
elaborarea unui plan de acțiune regional 

- îmbunătățirea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD ) la nivel regional

- elaborarea de recomandări/propuneri pentru autoritățile locale și regionale de 
îmbunătățire a programelor de finanțare în domeniu
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Rezultate

• Plan de Acțiune Regional pentru creşterea mobilităţii urbane 
sustenabile

• Generare de idei de proiecte în domeniul mobilității urbane

• Aplicarea la nivel regional și local a exemplelor de bună practică 
identificate în cadrul proiectului TRAM  
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Mulţumesc

Gergely TÖRÖK

ADR Nord-Vest

torok.gergely@nord-vest.ro


