INFORMARE PROIECT
TITLUL PROIECTULUI

“Modernizarea transportului public din Municipiul Slobozia”, COD SMIS 128393, finanţat prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/182/4/1, aferent Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvotării urbane durabile/ Prioritatea de investiții 4E - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de
dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea
mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare/ Obiectiv specific
4.1.- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de
mobilitate urbană durabilă.
BENEFICIAR

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Slobozia
PERIOADA DE IMPLEMENTARE

de 30 luni: 23 aprilie 2020 - 31 octombrie 2022
VALOARE PROIECT

Valoarea totală a proiectului este de 36.276.862, 80 lei, din care:
Valoare totală eligibilă: 33.669.454, 80 lei, din care:
 Valoare eligibilă nerambursabilă FEDR: 28.619.036, 60 lei;
 Valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat: 4.377.029,10 lei;

 Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 673.389,10 lei;
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/SCOPUL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și
îmbunătățirea condiţiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului
de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel,
Municipiul Slobozia urmareste dezvoltarea mobilitatii urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate
bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de
deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizarii autoturismelor in
paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului
specific 4.1 al prioritatii de investitii 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul
de Moiblitate Urbana Durabila a Municipiului Slobozia, ce vor conduce la promovarea mobilitatii urbane
multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătăţirii eficienţei transportului public
de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul
privat cu autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport, cresterea atractivitatii
utilizarii mijloacelor de transport public si a modurilor nemotorizate in detrimentul transportului cu
autoturismele personale.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI
Obiectivele specifice ale proiectului :
1. Reducerea emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investitiei cu 10.2% pana in ultimul an de durabilitate
(2027), ca urmare a reducerii utilizarii autoturismelor si introducerea in transportul in comun a 6 autobuze
electrice de capacitate medie (aprox 10 m).
2. Creșterea pana in ultimul an de durabilitate (2027) a numarului de utilizatori a transportului in aria de studiu a
proiectului cu 34.8%, ca urmare a realizarii unor masuri destinate incurajarii utilizarii transportului alternativ la
nivelul Municipiului Slobozia (autobuze electrice, implementarea unui sistem de eticketing integrat cu solutii de
mobilitate alternativa, a unui sistem de informare a calatorilor in statii, instalarea unui sistem de prioritizare a
trecerii vehiculelor de transport public prin intersecțiile semaforizate instalat in autobuze, a unui sistem de
monitorizare si management al flotei de transport public, supraveghere video in statii).
REZULTATE
1. Reducerea cantității de emisii GES (echivalent CO2) cu 3.1 % la nivelul primului an de după finalizarea
implementării proiectului (2022), respectiv cu 10.2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a
contractului de finanțare (2027).
2. Creșterea anuală estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de
călători costruite/modernizate/extinse cu 8.4 % la nivelul primului an de după finalizarea implementării
proiectului (2022), respectiv cu 32.9% la nivelul ultimului an al perioadei durabile (2027).
3. Numar de autobuze electrice achizitionate
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 6 autobuze electrice de capacitate medie (Aprox. 10 m)
4. Crearea de statii de alimentare pentru tipurile de autobuze eligibile prin O.S. 4.1
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoarea estimată la finalul implementării proiectului: 9 (din care 3 stații cu încărcare rapidă și 6 stații cu
încărcare lentă, compatibile cu autobuzele electrice propuse).
5. Sisteme de e-ticketing create/modernizate/extinse (nr.), dupa caz:
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1
6. Sub-sisteme de managementul traficului, precum si alte sisteme de transport inteligente create/ modernizate/
extinse (nr.)
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1
7. Depouri/autobaze pentru transportul public urban construite/modernizate/reabilitate/extinse (nr.):
- Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0
- Valoarea la finalul implementării proiectului: 1
DATE DE CONTACT
UAT Municipiul Slobozia
Nume: Ciobanu Alina Costina
Funcţie: Șef serviciu -Serviciul Programe si Strategii de Dezvoltare Locala
Date de contact : telefon: 0243/231.401, fax: 0243/212.149, e-mail: alina.ciobanu@municipiulslobozia.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:
www.mfe.gov.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://www.inforegio.ro
https://www.facebook.com/inforegio.ro

MUNICIPIUL SLOBOZIA
Investim in viitorul tau!
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
prin Programul Operational Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

