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Îndrumar pentru realizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila – 
PMUD 

 
Una dintre măsurile de sprijin dedicate planificarii dezvoltării urbane la nivelul Regiunii Centru îl 
reprezintă acest îndrumar/ghid orientativ, care are drept unic scop informarea potentialilor 
beneficiari asupra documentelor formale si informale  referitoare la realizarea PMUD (se 
adresează în principal municipalităților care nu au realizat în perioada anterioară de programare 
un astfel de document). 
 
Acest îndrumar nu înlocuiește viitorul ghid al solicitantului referitor la mobilitatea urbană 
durabilă, care va detalia aspectele legate de admisibilitatea PMUD, a continutului acestei 
strategii si conditiilor de eligibilitate a cheltuielilor legate de realizarea acestei strategii. 
 
În cadrul acestui îndrumar veti gasi diferite materiale suport, extrase din legislatia nationala 
(inclusiv propuneri), materiale orientative privin continutul si modul de realizare a PMUD, in 
cadrul unui parteneriat extins cu comunitatea locala si alti actori relevanti, exemple de bune 
practici (de la nivelul Regiunii Centru). 

 

Documente sprijin pentru PMUD/Contractul de Servicii Publice: 

 Extras simplu din legislatia aplicabilă PMUD - art. 25 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, coroborat 
cu art.15 din Normele metodologice de aplicare a acestui act normativ, aprobate prin 
Ordinul nr.233/2016 cu modificările și completările ulterioare; de retinut ca va fi necesara 
si decizia finală emisă de autoritatea competentă privind Evaluarea Strategică de Mediu a 
P.M.U.D, conform H.G. nr. 1076/2004 

 Model grila auto- evaluare PMUD 2014-2020 (grila de autoevaluare PMUD) 
 Model orientativ PMUD (BERD/Jaspers) – exista pe site-ul ADR Centru, sectiunea 

documente suport, POR 2014-2020 http://regio-adrcentru.ro/documente-suport-2/  
 Model orientativ CSP (BERD/Jaspers) – exista pe site-ul  ADR Centru, sectiunea documente 

suport, POR 2014-2020 http://regio-adrcentru.ro/documente-suport-2/  
 Document orientativ BERD, cu exemplul Bucuresti Ilfov, utilizat in perioada 2014-2020 

(BERD PMUD) 
 Linii directoare pentru dezvoltarea și implementarea unui plan de mobilitate urbană 

durabilă 
 

Date contact UAT–uri urbane din Regiunea Centru cu expertiza relevanta pe zona PMUD/CSP: 
 Medias: Dana Raicu -  investitii@primariamedias.ro  
 Fagaras: Peptea Florina - proiecte@primaria-fagaras.ro  
 Cugir: Ana Maria Hanes - programe@primariacugir.ro  
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