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Comunicat de presă 
Lansarea Proiectului „Monitorizarea traficului şi efectul asupra 

reţelei rutiere din judeţul Mureş” 
 

În data de 12 ianuarie 2009, a avut loc, la sediul Consiliului Judeţean 
Mureş, lansarea oficială a Proiectului „Monitorizarea traficului şi efectul asupra 
reţelei rutiere din judeţul Mureş”. Proiectul a primit finanţare prin Programul 
pentru Europa Centrală şi de Est al Guvernului Flamand (Belgia) şi propune, 
printre altele, găsirea mijloacelor şi metodelor corespunzătoare de investigare a 
traficului, elaborarea unui model de trafic şi a unui nou sistem de clasificare a 
reţelei rutiere, compatibil cu sistemul european. Valoarea totală a proiectului 
este de 172.589 Euro, din care cca 65 % reprezintă finanţarea flamandă, iar 35% 
este contribuţia Consiliului Judeţean Mureş. 

Lansarea proiectului s-a desfăşurat în cadrul unei conferinţe de presă. Cu 
această ocazie a fost semnat şi Memorandumul de Înţelegere între partenerii - 
lideri de proiect: Consiliul Judeţean Mureş şi ARCADIS Belgia.   

   
A urmat apoi un seminar de prezentare detaliată a proiectului, la care au 

participat reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, Poliţiei Rutiere Mureş, 
Companiei Naţionale de Drumuri - Secţia Mureş, SC „Drumserv” SA, SC 
„Citadin Prest” SA, şa. 
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 A doua zi, delegaţii 
ARCADIS Belgia: dnii Dirk Lauwers şi Joris Adriaensen, şi specialişti ai 
Consiliului Judeţean au continuat dezbaterile, realizând un schimb efectiv de 
informaţii şi date pentru demararea primelor activităţi din proiect. 

Prima misiune a delegaţiei flamande în judeţul Mureş s-a încheiat în data 
de 14 ianuarie a.c., cu o vizită pe teren pentru o evaluare iniţială a drumurilor 
judeţene. 

S-a stabilit, de comun acord, ca a doua misiune a unei delegaţii flamande 
în judeţul Mureş să aibă loc în luna mai a anului curent, perioada exactă urmând 
a fi stabilită ulterior. 
 

PREŞEDINTE 
 

Lokodi Edita Emőke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


