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Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Alba Iulia 

 
 
 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) reprezintă un document strategic care vizează satisfacerea 
nevoii de mobilitate urbană a oamenilor, în vederea îmbunătățirii calității vieții și a condițiilor de mediu.  
Conform Legii nr. 190 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 7/2011 
pentru modificarea şi completarea Anexei 2 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul, planul de mobilitate urbană durabilă este definit ca fiind ”instrumentul de planificare 
strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităților din zona 
periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor și mărfurilor”.  
 
Importanța unui plan de mobilitate urbană durabilă este reflectată și în contextul exercițiului financiar 
din perioada 2014-2020 din domeniul mobilității, respectiv prin criteriile de evaluare tehnică și financiară 
impuse prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, care vizează existența acestui document 
strategic ca fiind parte integrantă din strategia de dezvoltare a orașelor. Așadar, planul de mobilitate 
urbană durabilă este o prioritate identificată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
și Comisia Europeană, urmând ca acesta să devină un documentul cadru de referință pentru proiectele 
de transport urban prioritare pentru municipiul Alba Iulia. 
 
Două din axele prioritare din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 vizează aspecte 
din domeniul mobilității urbane durabile: 

- Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; 

- Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile: 
Astfel, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020 în cadrul axei prioritare nr. 
4, solicitanții eligibili sunt municipiile reședință de județ și sunt condiționați de existența unui Plan de 
Mobilitate Urbană Durabilă, reprezentând un document strategic relevant privind investițiile în 
transportul urban și infrastructura aferentă.  

 
Obiectivul general al POR 2014–2020 reprezintă creșterea competitivității economice și îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, 
a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile 
să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a 
progresului tehnologic.  
 
În 12.04.2016 a fost semnat contractul de prestare servicii cu SC Alter Ego Concept SRL 
(http://www.alterego-concept.ro/), în calitate de Prestator, și Municipiul Alba Iulia, în calitate de 
Achizitor, având ca obiect elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Alba Iulia. 
 
Până în data de 02.09.2016 așteptăm sugestiile cetățenilor municipiului Alba Iulia la adresa de email 
mobilitate@apulum.ro sau prin poștă la adresa: Municipiul Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5A, cod poștal 
510134, Alba Iulia, județ Alba. 
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