
 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Municipiul București, 06.11.2018 

 

Federaţia Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din Romania 

(FZMAUR), cu sediul în municipiul Brașov, în parteneriat cu Asociația pentru 

Mobilitate Metropolitană (AMM), cu sediul în Municipiul București, implementează 

proiectul METROPOLITAN, cod SMIS 111265, finanţat în cadrul Programului 

Operational Capacitate Administrativă 2014-2020, care are ca beneficiari direcţi, 

Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care gestionează transportul 

public și Municipiile cu statut de pol de creștere sau dezvoltare. 

Obiectivul  general al proiectului este elaborarea unei politici publice alternative 

la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul transportului public local și 

metropolitan de călători din România, care va contribui la perfecționarea 

legislației în domeniu, la o corelare a legislației în domeniu cu legea cadru privind 

serviciile comunitare de utilități publice (Legea nr. 51/2006) și cu legislația 

auxiliară, precum și la o armonizare cu legislația europeană privind serviciile 

publice de transport, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

A) Analiza situației existente a transportului public local și metropolitan de călători 

la nivelul a 20 de poli de creștere/poli de dezvoltare urbană/municipii reședință de 

județ 

B) Instruirea grupului țintă în domeniul managementului în transporturi 

C) Elaborarea unei Politici publice alternative la politicile publice inițiate de 

Guvern în domeniul transportului public local și metropolitan de călători din 

România 

Rezultatele proiectului vor consta în următoarele: 

1. Crearea unei reţele interactive de specialiști la nivel naţional, formată din 
40 de persoane desemnate de către ADI-urile de transport public/Poli 
creștere/dezvoltare 



 

 

2. Organizarea unui curs de specialitate în domeniul transportului public 
3. Organizarea a patru seminarii regionale privind transportul public 
4. Elaborarea unui studiu privind situația existentă a transportului public la 

nivel național 
5. Elaborarea unei politici publice alternative la politicile publice inițiate de 

Guvern în domeniul transportului public local și metropolitan de călători 
6. Organizarea unei conferinţe naţionale pentru încheierea unor parteneriate 

cu instituţiile publice relevante în raport cu transportul public 
 

Valoare eligibilă a proiectului este suma de 972.608,50 lei, din care valoarea 

nerambursabilă este suma de 953.156,33 lei, reprezentând 98%, iar contribuția 

beneficiarilor este în sumă de 19.452,17 lei, reprezentând 2%. 

Durata proiectului este de 16 luni, respectiv se va implementa în perioada 

17.10.2018- 16.02.2020. 

 

Informații suplimentare:   

Paul Adrian PECE-Manager proiect,  
tel. 0731-328826, e-mail: paul.pece@fzmaur.ro, 
website: www.fzmaur.ro 
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