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Mobilitate urbană durabilă

POR 2014-2020 finanteaza mobilitatea urbana durabila – bazata pe

PMUD- prin 2 axe prioritare

Axa 4- PI 4.1 

Obiectiv specific: Reducerea emisiilor de carbon in municipiile

resedinta de judet prin investitii bazate pe PMUD

• Suma alocata pe Regiunea Nord-Vest 148.690.00 M  Euro

• Valoare proiect intre 500.000 - 20.000.000 M Euro ( 25 M proiecte

integrate)

• Perioada depunere 21.08.2017 - 31.12. 2018

• Beneficiari – cele 6 resedinte de judet din Regiunea Nord-Vest

• Apel lansat, pe baza de alocari destinate pentru fiecare resedinta de 

judet

• Tipuri de activități - măsuri pentru reducerea emisiilor de dioxid de 

carbon în zonele urbane – reducerea deplasarii cu autoturismele 

proprietate personale / reducerea navetismului



Mobilitate urbană durabilă

2. Prioritatea de investitii 3.2

• Obiectiv specific: Reducerea emisiilor de carbon in zonele

urbane bazata pr PMUD

• Suma alocata pe Regiunea Nord-Vest 45.526.199 Euro

• Valoare proiect intre 500.000 Euro -10 M Euro - pt orase peste

20.000 locuitori (respectiv 5 M Euro pt. orase sub 20.000 

locuitori

• Apel lansat, principiul primul venit, primul servit

• Perioada depunere 20.09.2017 - 20.03.2018

• Tipuri de activități

– Acele activitati, care printr-o abordare integrata va contribui

direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon si alte

gaze cu efect de sera provenita din transportul rutier

motorizat



Planuri de mobilitate in Regiunea

Nord-Vest

Municipii resedinta de judet (6  municipii)

• La această dată, în regiunea Nord-Vest, toate municipiile au

elaborat PMUD

• Din cele 6 PMUD, 3 au fost declarate deja admisibile, restul sunt in

diferite faze de evaluare

Restul oraselor ( 37 orase)

• 8 orase au finalizat PMUD

• 5 orase au in lucru PMUD



Observații frecvente



Proiecte de mobilitate

Municipii resedinta de judet ( 6  municipii) Tipuri de 

proiecte rezultate din PMUD

• Proiecte integrate

Componenta de infrastructura ( 30% din PI)

Componenta de transport public

Componenta de management  de trafic

• Proiecte de tip slow motion ( Mijloace alternative de mobilitate)

Piste de biciclete, sisteme bike sharing

Trasee pietonale, pietonalizare piete

• Investitii de tip park and ride

• Proiecte de intermodalitate, infrastructura rutiera, aspecte institutionale, 

transport marfa etc.





Proiecte de mobilitate

Orase: Tipuri de proiecte rezultate din PMUD

• Proiecte integrate

Componenta de infrastructura ( 40 % din PI)

Componenta de transport public

Componenta de management  de trafic

• Proiecte de tip slow motion ( Mijloace alternative de mobilitate)

Piste de biciclete, sisteme bike sharing

Trasee pietonale, pietonalizare piete

• Investitii de tip park and ride

• Proiecte de intermodalitate, aspecte institutionale, transport marfa etc.
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