
Selecția și monitorizarea proiectelor din 
cadrul planurilor de mobilitate urbană 

durabilă 

București, 15 iunie 2015



la nivelul autorității de management :

 Programului Operațional Regional 
2014-2020 (www.inforegio.ro) 

la nivelul beneficiarilor :

 Legea Nr. 350 din 6 iulie 2001 cu 
modificările și completările ulterioare, 
privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, unde se afirmă că un Plan 
Urbanistic General (PUG) trebuie să 
includă și un plan de mobilitate urbană. 

Planul de mobilitate urbană durabilă



1. Definirea viziunii și a țintelor 
2. Definirea obiectivelor strategice
3. Analiza problemelor, din care rezultă obiectivele 

operaționale
4. Identificarea de măsuri și proiecte 
5. Selectarea inițială a măsurilor și a proiectelor 
6. Definirea „temelor” după care se ghidează constituirea 

opțiunilor cuprinzătoare
7. Introducerea măsurilor și a proiectelor de bază
8. Introducerea măsurilor și a proiectelor de sprijin
9. Evaluarea opțiunilor cuprinzătoare potrivit bugetului 

estimat
10. Selectarea și modificarea scenariului preferat
11. Prioritizarea finală

Procesul la nivelul beneficiarului



Procesul la nivelul beneficiarului

2. Definirea obiectivelor 
strategice

 ECONOMIA 
 MEDIUL 
 SIGURANȚA 
 ACCESIBILITATEA 
 CALITATEA VIEȚII 



Procesul la nivelul beneficiarului
Obiectiv Indicator* Țintă Impact și evaluare 

Economia  Rata internă de rentabilitate 
 

  

Mediul  Indicatorul 1 
 Indicatorul 2 
 Indicatorul 3 

 

  

Siguranța  Indicatorul 1 
 Indicatorul 2 
 Indicatorul 3 

 

  

Accesibilitatea  Indicatorul 1 
 Indicatorul 2 
 Indicatorul 3 

 

  

Calitatea vieții  Indicatorul 1 
 Indicatorul 2 
 Indicatorul 3 

 

  

    

Riscul  Risc financiar/caracter bancabil 
 Risc politic 
 Capacitate instituțională 

  



Procesul la nivelul autorității de management 
0. INFORMAŢII PRIVIND APELUL DE PROIECTE
1. INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE
2. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL
2.1. Solicitantul
2.2. Reprezentantul legal al Solicitantului
2.3. Persoana de contact
2.4. Persoana responsabilă cu operaţiunile financiare
2.5. Banca/Trezoreria
2.6. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice şi/sau împrumuturi (IFI)
3. PROIECTUL
3.1. Localizarea proiectului
3.2. Descrierea proiectului
3.3. Managementul proiectului
3.4. Durata de implementare a proiectului
3.5. Indicatori
3.6. Parteneri implicaţi în implementarea proiectului
3.7. Taxa pe valoarea adăugată
3.8. Impactul asistenţei financiare nerambursabile asupra implementării proiectului
3.9. Sustenabilitatea proiectului
3.10. Informare şi publicitate
4. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ
4.1. Egalitatea de şanse
4.2. Protecţia mediului şi eficienţa energetică
4.3. Societatea informaţională şi noile tehnologii
5. FINANŢAREA PROIECTULUI
5.1. Bugetul proiectului
5.2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
6. CERTIFICAREA CERERII DE FINANŢARE



Procesul la nivelul autorității de 
management 

 

Axa prioritară  

Indicatori 
 Indicatorii de realizare comuni și specifici- la 
finalul implementării proiectului (de output) 

 La finalul implementării programului (de rezultat) 

Axa prioritară 3  

- Sprijinirea  
tranziţiei către o 
economie cu emisii 
scăzute de carbon 

 
-Lungime totala a liniilor noi sau imbunatatite de 
tramvai/și  metrou /km 
 
- Operaţiuni implementate destinate transportului 
public și nemotorizat/ Operaţiuni 
 
- Operaţiuni implementate destinate reducerii 
emisiilor de CO 2 (altele decat cele pentru transport 
public si nemotorizat)/ Operaţiuni 

 
- Pasageri transportati in transportul public urban în 
România /nr. 
 
- Emisii GES provenite din transportul rutier/ Mii 
tone echiv.  CO2/an 
  
  
  
  
  

Axa prioritara 4  

- Sprijinirea 
dezvoltării urbane 
durabile 

 

 

 

 Municipii reședinţă 
de judeţ (39)  

 
- Populaţie care traiește în zonele cu strategii de 
dezvoltare urbana integrate /nr. persoane 
 
- Lungime totala a liniilor noi sau imbunatatite de 
tramvai/și  metrou/km 
 
- Operaţiuni implementate destinate transportului 
public și nemotorizat/Operaţiuni 
 
- Operaţiuni implementate destinate reducerii 
emisiilor de CO2 (altele decat cele pentru transport 
public si nemotorizat)/ Operaţiuni 
 

 
- Pasageri transportati in transportul public urban în 
România / Număr  calatori transportati intr-un an 
 
- Emisii GES provenite din transportul rutier/ Mii 
tone echiv.  CO2/an  
  
  
  
  
  
  
  
  



Procesul la nivelul autorității de management 
Structura/organismul Instituţia ROL

Autoritatea de Management (AM 
POR)

Ministerul Dezvoltării Regionale şi  
Administraţiei Publice (MDRAP)

-Gestionarea și monitorizarea programului 

-Selectarea operaţiunilor

Organismele Intermediare (OI) Nivel I

8 OI-uri (OI-urile POR sunt constituite în 
structurile ADR)

-atribuţii delegate în procesul de 
evaluare, selecţie, monitorizare, 

verificarea cheltuielilor 

Comitetul de monitorizare al POR 
(CMPOR)

Organizare partenerială -decizional în procesul de implementare a 
programului

-monitorizarea implementării programului

Autoritatea de Certificare şi Plată 
(ACP) 

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) -stabilirea și transmiterea cererilor de 
plată către Comisia Europeană în vederea 

rambursării cheltuielilor către statul-
membru

Autoritatea de Audit (AA) Autoritatea de Audit din cadrul Curţii 
Române de Conturi  (AA)

-efectuează audituri ale bunei funcţionări 
a sistemului de gestiune și control în 

cadrul programului



Planul de mobilitate urbană durabilă

• Procesul de consultare publică ! 
www.inforegio.ro
www.mdrap.ro • Intrebări și răspunsuri ? 

info@mdrap.ro



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Direcția Generală Programe Europene

Autoritatea de Management pentru POR
Tel: 0372 111 412, Fax: 0372 111 630

email: info@mdrap.ro 


