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INFORMARE 

Începerea implementării proiectului “TRAFIC MANAGEMENT ŞI SUPRAVEGHERE VIDEO” 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management 
pentru POR, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar 
pentru POR şi Municipiul Timişoara au semnat contractul de finanţare nerambursabilă cu nr. 
3620/29.01.2013 pentru proiectul “Trafic management şi supraveghere video”, cod SMIS 40398, 
elaborat în cadrul Regio - Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri 
integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere. 

Proiectul urmează a fi implementat pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 30.01.2013. 
Valoarea totală a acestuia este de 43.762.356,71 lei (T.V.A. inclus), din care asistenţa 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene este de 35.133.046,17 lei. 

Obiectivul general al proiectului este: îmbunătăţirea fluxului rutier şi al siguranţei cetăţeanului în 
Municipiul Timişoara prin implementarea unui sistem cu control adaptiv de management al traficului 
urban şi supraveghere video metropolitană.  

Obiectivele specifice ale proiectului constau  în:  

1. Modernizarea şi extinderea sistemului de semaforizare pentru o ţintă de 134 intersecţii, 
identificate prin Studiul de Trafic; 

2. Dotarea intersecţiilor şi a zonelor identificate cu risc de infracţionalitate sau zone rutiere 
periculoase cu un numar de 230 echipamente noi de supraveghere (camere video); 

3. Îmbunătăţirea condiţiilor şi creşterea siguranţei rutiere în Municipiul Timişoara; 
4. Creşterea siguranţei traficului rutier, datorită unui sistem modern, operativ şi totodată discret 

de supraveghere video metropolitană;  
5. Crearea unui Centru de Comanda şi Control unic, pentru coordonarea activităţilor de 

management trafic şi supraveghere video care să răspundă cerinţelor viitoare de dezvoltare 
a Municipiului Timişoara. 

 

Prin proiect administraţia locală îşi propune îmbunătăţirea condiţiilor de trafic şi creşterea gradului 
de siguranţă rutieră în municipiu. Zonele vizate pentru implementarea proiectului sunt reprezentate 
de principalele intersecţii din Municipiul Timişoara, situate pe artere principale care traversează 
oraşul, precum şi un inel ocolitor al zonei centrale. Acest tip de sistem va oferi posibilitatea analizei 
şi stabilirii automate a duratelor pentru culorile roşu şi verde ale semafoarelor, în funcţie de 
numărul de maşini existente în intersecţii, acordând în acelaşi timp prioritate transportului public 
prin detectarea vehiculelor şi asigurarea undei verzi pentru acestea. 
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Un alt aspect asigurat prin implementarea sistemului vizează respectarea condiţiilor legale de 
deplasare în trafic prin impunerea unei viteze de deplasare constante şi limitate superior pe arterele 
principale. Astfel, se va asigura un flux constant şi optim al traficului, precum şi o reducere a 
numărului de incidente. 

Prin montarea de automate de trafic inteligente, corelate şi coordonate între ele se va obţine 
scăderea timpului de deplasare între doua puncte de pe arterele cu traficul cel mai aglomerat, 
astfel rezultând şi scăderea timpului total petrecut în trafic, a emisiilor de gaze generate şi a 
stresului generat de aşteptări succesive la semafoare. 

Implementarea proiectului va fi asigurată de Unitatea de Management a Proiectului (UMP), o 
structură constituită la nivelul Municipiului Timişoara, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Regional şi Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional în Regiunea de Vest. 

Informaţii suplimentare: persoana de contact – dl Adrian Colojoară, Şef Serviciul Transport şi 
Siguranţa Circulaţiei – Manager de proiect, tel: 0256/408.458, email: 
adrian.colojoara@primariatm.ro. 

 

Manager de proiect 

   Adrian Colojoară 

 

 


