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REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 
privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara 

 
1. Descrierea situatiei actuale 

 PMUD pentru Polul de Creştere Timişoara urmărește crearea unui sistem de transport durabil, 
care să satisfacă nevoile comunităților din teritoriul său, vizând următoarele cinci obiective strategice: 
acesibilitatea ; siguranța și securitatea; mediul; eficiența economică; calitatea mediului urban. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a fost finalizat în luna noiembrie 2015 şi transmis spre 
analiză Comitetului de coordonare (Steering Committee), care în decembrie 2015, după mai multe 
consultări cu echipa de elaborare, a aprobat acest Plan. Consiliului Local al Municipiului Timişoara a 
aprobat Planul prin Hotărîrea nr. 186/10.05.2016. 

 
2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate 

ADR Vest, prin adresa cu nr. 14996/02.06.2020, a informat orasele/municipiile din Regiunea 
Vest despre aprobarea de catre Guvernul Romaniei a OUG 88/2020 privind elaborarea unui portofoliu 
de documentatii tehnico-economice aferente pregatirii de proiecte pentru perioada 2021-2027, cu 
finantare din POAT 2014-2020. In adresa s-au solicitat si completarea unor Fise de proiecte, care sa 
aiba in vedere proiectele considerate prioritare ale orasului/municipiului pe perioada urmatoare de 
programare si care s-ar putea incadra in conditiile de eligibilitate stabilite in Ordonanta. 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică din cadrul 
Ministerului Fondurilor Europene a publicat Ghidul Solicitantului destinat pregătirii unui portofoliu de 
documentații tehnico-economice pentru depunerea de proiecte strategice de infrastructură, în cadrul 
perioadei de programare 2021-2027, în data de 17 iulie 2020.  

Conform prevederilor OUG 88/2020, art. 14-19, domeniile de interes strategic național/local 
pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentațiilor tehnico-economice sunt:  
a) Mobilitate urbană;  
b) Regenerare urbană;  
c) Infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură;  
d) Centre de agrement / baze turistice /tabere școlare;  
e) Infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic. 

Metodologia de selecție și prioritizare are la bază criteriile generale obligatorii de selecție 
prevăzute de OUG 88/2020, art. 14-19, și de Ghidul Solicitantului Condiții Specifice POAT 2014-
2020, art. 2.2 Eligibilitatea proiectului și art.1.8 Valoarea maximă a proiectului, rata de cofinanțare, 
precum și criterii suplimentare. 

Selecția fișelor de proiect se va face în baza unor criterii generale obligatorii de selecție. Aceste 
criterii obligatorii sunt eliminatorii și trebuie îndeplinite cumulativ pentru proiectele de investiții 
aferente fiecărui domeniu.  Pentru domeniul mobilitate urbană:  
a) să facă parte din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă elaborat conform legii la nivelul autorităților 
publice locale/polului de creștere/zonei urbane funcționale;  
b) să conțină un coridor de mobilitate integrat, alcătuit din unul sau mai multe propuneri / proiecte din 
PMUD-urile aprobate, considerat strategic la nivelul autorității publice locale care să sprijine 
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transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și/sau circulația pietonilor, aprobat prin 
hotărâre a consiliului local, și poate avea în vedere inclusiv legătura cu localitățile limitrofe;  
c) să aibă o valoare estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului, cuprinsă între 7.500.000 
euro și 25.000.000 euro pentru municipiile reședință de județ și între 5.000.000 euro și 15.000.000 euro 
pentru celelalte municipii și orașe. 
 Având în vedere cele prezentate, faptul că Planul de mobilitate Urbana Durabilă a fost realizat 
în anul 2015, faptul că se finanţează nerambursabil proiecte de mobilitate urbană pe alte axe de 
finanţare (POAT/POIM), se impune actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul 
de Creştere Timişoara. 

 
3. Concluzii 

Consider necesar și oportun  aprobarea proiectului de hotărâre privind actualizarea Planului de 
Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara. 
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