
 

 

 

 

INFORMARE PROIECT 

 

 TITLUL PROIECTULUI 
 

“Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia”, COD SMIS 128395, 
finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/1, 
aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării 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, Obiectivul 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 

 

28 de luni: 27 aprilie 2020 - 31 august 2022 

 VALOARE PROIECT 
 

 Valoarea totală a proiectului este de 4.653.316,07 lei, din care: 

Valoare totală eligibilă: 4.653.316,07 lei, din care: 

 Valoare eligibilă nerambursabilă FEDR: 3.955.318,66 lei; 

 Valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat: 604.931,12 lei; 

 Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 93.066,29 lei; 

 OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/SCOPUL PROIECTULUI 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de carbon prin realizarea unui terminal 

intermodal de transport public în Municipiului Slobozia. 

 

 OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI 

 

Obiectivele specifice ale proiectului : 

- reducerea până în anul 2027 a emisiilor de CO2 cu 2.3% ca urmare a realizării unui terminal 

intermodal de transport public care să crească utilitatea și atractivitatea acestuia, în detrimentul utilizării 

autoturismelor personale, și totodată să faciliteze deplasarea și încărcarea autobuzelor; 



 

 

 
- creșterea până în anul 2027 a numărului de utilizatori a transportului public cu 7.8% ca urmare 

a realizării unor măsuri destinate eficientizării și creșterii atractivității acestui mod de delasare, prin 

realizarea unui terminal intermodal de transport public al Municipiului Slobozia. 

 

 

 REZULTATE 

 
Scăderea deplasărilor aferente transportului privat cu autoturismul pentru primul an după finalizarea 

implementării proiectului (2022) pentru scenariul cu proiect este de 1,7 % (816.602 veh x km/an) iar pentru 
ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) pentru scenariul cu proiect este de 3,4 % 
(1.895.381 veh x km/an). 

Creșterea anuală estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport de 
călători construite/modernizate/extinse cu 1,5 % (184) la nivelul primului an de după finalizarea implementării 
proiectului (estimat 2022), respectiv cu 7,8 % (1.023 pasageri) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a 
contractului de finanțare (estimat 2027). 

Reducerea cantității de emisii GES (echivalent CO2) cu 1,1 % (107,53 tone echivalent CO2) la nivelul 
primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022). respectiv cu 2.3 % (227,54 tone echivalentCO2) 
la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027). 

Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.) - Terminal intermodal (stație de 
transfet intermodal): 

Valoarea la începutul implementării proiectului - 0 
Valoarea estimată la finalul implementării proiectului - 1 

 

 DATE DE CONTACT 

 
UAT Municipiul Slobozia 
Nume: Necula Nicolae Eugeniu 
Funcţie: Consilier 
Date de contact : telefon: 0787535411, fax: 0243/212.149, e-mail: necula.eugeniu@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

http://www.mfe.gov.ro/
http://www.mfe.gov.ro/
http://www.inforegio.ro/ro
https://www.facebook.com/inforegio.ro/


 

 

 
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. 

 


