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Sprijinim fluidizarea traficului în jurul
municipiilor reședință de județ!

Regiune conectată

PRIORITATEA 5

Dezvoltarea și ameliorarea unei
mobilități naționale, regionale și locale
sustenabile, reziliente la schimbările
climatice, inteligente și intermodale,
inclusiv îmbunătățirea accesului la
TEN-T și a mobilității transfrontaliere.

OBIECTIVUL SPECIFIC
43,5 milioane euro

ALOCAREA FINANCIARĂ

Programul Regional Vest 2021-2027

Decongestionare
trafic

Min. 1.000.000 euro 
Max. 10.000.000 euro 

VALOAREA PROIECTULUI

ACTIVITĂȚI FINANȚATE

Contribuția maximă a
programului la cheltuieli
eligibile:

Construirea de variante ocolitoare și de
scoatere a traficului din orașe
Construirea, modernizarea, reabilitarea de
pasaje / noduri rutiere și pasarele
pietonale;
Achiziția de stații privind măsurarea
calității aerului în arealul de intervenție.

Unități administrativ-teritoriale municipii reședință de județ, individual
sau în parteneriat cu alte UAT-uri;

BENEFICIARI ELIGIBILI
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Lungimea drumurilor noi/modernizate din afara TEN-T;
Numărul anual de utilizatori de drumuri nou construite,
reconstruite, reabilitate sau modernizate.
Populația care beneficiază de măsuri privind calitatea aerului.

Proiectul se depune la faza de Proiect tehnic cu Autorizație de construire;
Solicitantul trebuie să dețină dreptul de a realiza investiția asupra
imobilului, conform legislației în vigoare;
Investițiile în decongestionarea traficului se vor finanța la nivelul
municipiilor reședință de județ și în zona urbană funcțională a acestora,
dacă este cazul;
Proiectele trebuie să se regăsească în Planurile de Mobilitate Urbană și să
fie în relație directă cu accesul la transportul public;
Nu se finanțează proiecte care implică doar lucrări de reparație și
mentenanță;
Proiectele finanțate trebuie să asigure siguranța în trafic (sisteme de
semnalizare verticală, de orientare, de prioritate și de semnalizare
orizontală prin marcaje rutiere);
Proiectele pot fi însoțite de campanii de educație pentru siguranța rutieră;
În procesul de pregătire, verificare, implementare şi durabilitate a
contractului de finanţare, trebuie respectată legislaţia naţională şi
comunitară aplicabilă în domeniile dezvoltării durabile, protecției
mediului, egalităţii de şanse și de gen, nediscriminării și accesibilității.

BINE DE ȘTIUT

INDICATORI

Populația regiunii, turiștii, populația care
tranzitează regiunea, agenții economici, autoritățile
publice locale.

BENEFICIARI FINALI AI PROIECTELOR
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Reconfigurarea infrastructurii de transport, de tipul centurilor, arterelor
ocolitoare, pasajelor din jurul marilor orașe contribuie la decongestionarea
traficului pe arterele interne principale și îmbunătățirea traficului interurban
din zona funcțională urbană;
Investițiile în decongestionarea traficului contribuie la reducerea emisiilor
de CO2 și a poluării fonice din orașe.

BENEFICII

PROVOCĂRI

Transportul și mobilitatea sunt recunoscute ca sectoare
importante ale Uniunii Europene, esențiale pentru o
dezvoltare durabilă, sporind creșterea economică și
îmbunătățind accesibilitatea și legăturile urban-rural;
România se află sub media europeană la sectorul
infrastructură și transport la toate criteriile de analiză
privind investițiile și infrastructura;
Regiunea Vest se plasa în anul 2018 pe primul loc în țară
și pe locul 5 în UE în ceea ce privește numărul de
accidente rutiere fatale;
Programul Regional Vest 2021-2027 sprijină
conectivitatea regională prin modernizarea drumurilor
județene, prin investiții în decongestionarea traficului în
jurul municipiilor reședință de județ și prin dezvoltarea
unui sistem de transport inter și intrajudețean.

ȘTIAȚI CĂ...

Trafic aglomerat în marile orașe;
Poluarea atmosferică și fonică generată de trafic.

EDITARE: ADR Vest (www.adrvest.ro)

IMAGINI:               canva.com
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Aveți întrebări, observații sau propuneri? Ne puteți scrie la adresa de e-mail: consultare@adrvest.ro.
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