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Tabel centralizator 

Actualizări/Modificări asupra draftului final al ”Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Arad a Municipiului 
Arad 2021-2027 și post 2027” 

22.02.2022 

NR. PAGINĂ OBSERVAȚIE MODIFICARE 

31 Actualizare informații referitoare la 
PUG Arad 

„Planul Urbanistic General al municipiului Arad este un alt 
document de planificare spațială consultat în procesul de 
actualizare a PMUD Arad. În prezent, Planul Urbanistic 
General se află în curs de actualizare. Cea mai recentă 
actualizare a avut loc în anul 2015, documentul însă nu a fost 
avizat motiv pentru care a for reluată activitatea de 
actualizare (în decurs). Au fost luate în considerarea 
prevederile din vechiul PUG (cel aflat în vigoare) însă între 
timp configurația spațial funcțională a orașului s-a schimbat 
semnificativ. De aceea fiind vorba de un document mai 
recent, PMUD 2021-2027 are în vedere corelarea și cu PUG 
2015, chiar și în variantă neaprobată.”  

s-a modificat în: 

„Planul Urbanistic General al municipiului Arad a fost 
elaborat în 2015 și se află în proces de actualizare, fiind 
principalul document de planificare spațială consultat în 
elaborarea PMUD Arad. Au fost luate în considerare și 
prevederile din vechiul PUG (cel aflat în vigoare) însă între 
timp configurația spațial funcțională a orașului s-a schimbat 
semnificativ. De aceea fiind vorba de un document mai 
recent, PMUD 2021-2027 are în vedere corelarea și cu PUG 
2015, chiar și în variantă neaprobată.” 

65 Actualizare localizare accidente 
rutiere în jurul Spitalului Județean 

În cadrul p.3 s-au adăugat următoarele:  

„Se remarcă astfel faptul, că aceste accidente sunt 
concentrate în jurul Spitalului Clinic Județean de Urgență 
Arad.” 

67 Actualizare nr. de locuri de parcare 
stradale și de reședință 

S-au actualizat p. 2 și 3, fiind modificate numerele aferente 
parcărilor stradale și a celor de reședință. S-a ajung astfel la 
următoarele valori: 

„Sistemul de parcări publice cuprinde 6809 de locuri de 
parcare stradale, dintre care 115 pentru persoanele cu 
handicap și 53 destinate serviciilor de taxi din municipiu.” 

respectiv 

„Există de asemenea 8938 de locuri în parcări de reședință 
închiriate, iar încă 3550 de locuri de parcare suplimentarea 
urmează a fi scoase la licitație în perioada următoare.” 

156 Inserare figuri noi S-au inserat Figura 92. Izocrone de 5-10-15-20-25-30 de min., 
deplasări pietonale și Figura 93. Izocrone de 5-10-15-20-25-
30 de min., deplasări cu bicicleta.  

173 / 190 Modificare valoare proiect 9.1.3 Estimare valoare de investiție [lei] se modifică din 4,900,000 
în 12,890,000.  

174 / 190 Inserare notă de subsol Au fost inserate notele de subsol nr. 49 și 50.   
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174 / 190 / 
235 

Modificare denumire proiect 9.1.5 „Reconfigurarea intersecției Podgoria” se modifică în 
„Realizarea unui pasaj subteran în intersecți Podgoria”. 

174 / 192 / 
236 

Modificare denumire și valoare 
proiect 9.2.8 

„Modernizare infrastructură de tramvai (cale și rețea de 
contact) – tronsonul P-ța Podgoria – Pasaj Micălaca – 
Micălaca zona III” se modifică în „Refacție linie cale tramvai 
și a rețelei aeriene de contact aferente în Municipiul Arad – 
Tronson I P-ța Podgoria – Pasaj Micălaca – Micălaca zona III”. 

Estimare valoare de investiție [lei] se modifică din 22,587,000 
în 30,541,000. 

175 / 192 / 
237 

Modificare denumire și valoare 
proiect 9.2.9 

„Modernizare infrastructură de tramvai (cale și rețea de 
contact) – tronsonul Calea Radnei (de la Pasaj Micălaca la str. 
Renașterii)” se modifică în „Refacție linie cale tramvai și a 
rețelei aeriene de contact aferente în Municipiul Arad – 
Tronson III Calea Radnei (de la Pasaj Micălaca la str. 
Renașterii)”.  

Estimare valoare de investiție [lei] se modifică din 16,069,500 
în 23,831,000.  

175 / 193 Modificare valoare proiect 9.2.13 Estimare valoare de investiție [lei] se modifică din 90,000,000 
în 79,277,403.  

175 / 193 / 
237 

Introducere proiect nou S-a introdus un proiect nou 9.2.19 Modernizare material 
rulant, tramvaie de tip GT6 și GT8 (17 tramvaie GT6 serie și 3 
tramvaie GT8 serie).  

176 / 199 Modificare valoare proiect 9.4.2 Estimare valoare de investiție [lei] se modifică din 2,000,000 
în 1,000,000 / an. 

176  Modificare valoare proiect 9.4.6 Estimare valoare de investiție [lei] se modifică din 20,000,000 
în 30,000,000. 

176 / 199 / 
238 

Modificare denumire și valoare 
proiect 9.4.7 

„Piața Plevnei și str. Kuncz Aldar - pietonal cu acces pentru 
rezidenți și aprovizionare (legătură pietonală către Liceul A. 
Vlaicu)” se modifică în „Piața Plevnei și str. Kuncz Aladar - 
pietonal cu acces pentru rezidenți și aprovizionare (legătură 
pietonală către Liceul A. Vlaicu)”.  

Estimare valoare de investiție [lei] se modifică din 10,000,000 
în 20,000,000. 

177 / 199 Modificare valoare proiect 9.4.10 Estimare valoare de investiție [lei] se modifică din 10,000,000 
/ 2 ani în 1.000.000 / an. 

177 Modificare denumire proiect 9.4.17 „Program de modernizare a pistelor pentru biciclete (5 km / 
an) prioritate pistele din Bujac și de pe Aurel Vlaicu” se 
modifică în „Program de modernizare a pistelor pentru 
biciclete”. 

178 / 213 / 
239 

Modificare denumire și valoare 
proiect 9.5.5 

„Digitalizarea sistemului de parcare” se modifică în 
„Digitalizarea sistemului de parcare (Etapa I – 2,500,000 lei)”. 

179 / 240 Introducere proiect nou Se introduce proiectul 9.5.8 Organizare „parking day” – 
concurs de soluții pentru mobilier urban care poate fi 
amplasat pe un loc de parcare eliberat. Acesta este introduc 
în Scenariul Minim.  

179 / 217 / 
240 

Modificare denumire și valoare 
proiect 9.8.3 

„Participare la "Săptămâna Europeană Mobilității" - 
organizare evenimente la nivel local și metropolitan” se 
modifică în „Participare la "Săptămâna Europeană a 
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Mobilității" - organizare evenimente la nivel local și 
metropolitan”. 

Estimare valoare de investiție [lei] se modifică din 1,920,000 
în 240,000 / an. 

180 Modificare buget total scenarii În urma introducerii unor noi proiecte și a modificării 
valorilor anumitor proiecte din Tabelul 33 s-a actualizat și 
bugetul total aferent celor trei scenarii propuse. Bugetul 
modificat este de 3.047 mil. lei.  

180 Modificare Tabel 34 În urma introducerii unor noi proiecte și a modificării 
valorilor anumitor proiecte din Tabelul 33 s-au actualizat și 
valorile din Tabelul 34.  

189 Modificare cartogramă S-a modificat Figura 99, în conformitate cu numerotarea 
actualizată a proiectelor.  

192 Modificare ID proiect 9.1.1 S-a modificat ID-ul proiectului „Amenajare traseu de 
transport public de călători cu autobuzul, care să asigure 
legătura pe arterele urbane între zona UTA și Str. Ștefan cel 
Mare” din 9.2.3 în 9.1.1.  

192 Modificare denumire proiect 9.2.3 „Amenajare stații transport public în municipiul Arad” se 
modifică în „Amenajarea de stații de autobuz”.  

213 Modificare denumire și valoare 
proiect 9.4.4 

„Regenerare urbană zona Piața Avram Iancu din Municipiul 
Arad (poate include parcare subterană)” se modifică în 
„Regenerare urbană zona Piața Avram Iancu din Municipiul 
Arad”. 

Din câmpul „Valoare estimată (lei)” se elimină „(+22,000,000 
lei dacă se amenajează și parcare subterană”.   

216 Introducere ID A fost adăugat ID-ul proiectului, respectiv 9.4.11.  

174 / 192 Eliminare valori dublate proiect 
9.2.10 

Valoarea estimată a proiectului era trecută de două ori. S-a 
eliminat cea de a doua valoare.  

176-177 / 210 
/ 239 

Corelare proiect de Amenajare hub-
uri electro mobilitate (10 stații) 

S-a realizat corelarea proiectului în toate secțiunile relevante 
ale documentului, fiind păstrată forma acestuia în cele 2 
etape propuse. Există astfel acum 2 proiecte (9.4.22 și 9.4.23) 
aferente celor 2 etape.  

179 / 213 Introducere proiecte noi Au fost adăugate 2 proiecte noi, respectiv: 

9.5.7 Parcare Park & Walk Vârful cu Dor 

9.5.9 Implementarea setului de măsuri din politica de parcare 
(limitare parcare la 2 ore în zona centrală, extinderea zonei 
de tarifare, creșterea tarifelor etc.) 

216 / 240 Modificare denumire proiecte 
9.7.1, 9.7.2 și 9.7.3 

Denumirii existente a proiectelor li s-a adăugat sintagma 
„(inclusiv P&R)”.  

Tot 
documentul 

Corelare ID proiecte S-a realizat corelarea tuturor ID-urilor aferente proiectelor în 
toate secțiunile relevante din draftul final. Acolo unde a fost 
necesar, ID-urilor au fost actualizate / renumerotate în 
funcție de restul modificărilor din document (ex. adăugare 
proiecte noi).  

 


