
 
 

 

 
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu  poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
 

 
Comunicat de presă   

Tulcea, Ianuarie 2020 

 

Începerea implementării proiectului „ Achiziție mijloace de transport  - 
autobuze electrice 10 m, Tulcea”, cod SMIS 129399 

  
 Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în parteneriat cu Unitatea Administrativ -
Teritorială Municipiul  Tulcea cu sediul în Tulcea, str. Păcii, nr. 20, derulează proiectul „Achiziție mijloace de 
transport  - autobuze electrice 10 m, Tulcea” cod SMIS 129399, finanțat prin Programul Operaţional 
Regional 2014-2020, POR/2019/3/3.2/2/ITI/În parteneriat, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele 
urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă. 
 La data de 28.10.2019, a fost emis Ordinul nr. 4876 de către Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației prin care se aprobă finanțarea nerambursabilă  acordată de către Autoritatea 
de Management pentru Programul Operational Regional (AM POR) privind parteneriatul dintre Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de lider de parteneriat și Unitatea  Administrativ - 
Teritorială Municipiul  Tulcea, în calitate de partener. 
 Perioada de implementare a proiectului este de 48  luni, respectiv între 01 Ianuarie 2019 – 31 
Ianuarie 2022. Valoarea totală a proiectului este de 29.469.434,19 lei, din care valoarea totală eligibilă: 
25.669.434,19 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă  FEDR 21.819.019,06 lei. 
 Obiectivul general al proiectului pentru Municipiul Tulcea este îmbunătățirea transportului public 
în Municipiul Tulcea prin reînnoirea parcului de mijloace de transport public de pe rutele de transport 
public selectate și echiparea acestora cu sisteme de transport inteligente. Proiectul contribuie la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră prin introducerea autobuzelor electrice cu zero emisii în transportul 
public local, astfel se reduc semnificativ emisiile de GES în două moduri: 

 prin asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, mai rapide, mai puțin 
zgomotoase, cu facilități STI) prin noile vehicule,  

 prin îmbunătățirile complementare aduse de Municipiul Tulcea prin alte proiecte finanțate prin 
POR 2014 –2020, mai multe persoane vor utiliza transportul public, care va deveni astfel mai atractiv și mai 
eficient, descurajând utilizarea transportului privat. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

 realizarea  unui serviciu de transport public în sistem integrat, eficient și accesibil, prin 
achiziționarea a 10 autobuze electrice noi, cu acționare complet electrică, destinate transportului public de 
călători de cca. 10 m, operabile în condiții de deal, precum și instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcare 
destinate autobuzelor electrice achiziționate. 

 creșterea anuală a numărului de pasageri transportați cu autobuzele electrice, îmbunătățirea 
eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, creșterea accesibilității 
transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum și a transferului către modurile 
nemotorizate de transport.  
 Rezultate așteptate: 

 Achiziția a 10 autobuze electrice noi, pentru relief predominant de deal, care vor fi utilizate pentru 
furnizarea serviciilor de transport public local pentru următoarele rute: 2 – 2 autobuze, 2B – 2 autobuze, 4B 
– 1 autobuz, 5 – 1 autobuz, 7 – 1 autobuz, 8 – 1 autobuz, 14 – 1 autobuz, 14B – 1 autobuz.  

 Achiziția și instalarea a 10 stații de încărcare lentă și 3 stații de încărcare rapidă. 
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 De asemenea, după implementarea proiectului, emisiile de GES vor scădea și se va înregistra o 
creștere a numărului de pasageri. 

 

 Implementarea proiectului va fi asigurată de o echipă de implementare a proiectului, o structură 
constituită la nivelul Municipiului Tulcea, în colaborare cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației. 

 

 Informaţii suplimentare: persoana de contact – dl. Grigore Alexandru – responsabil implementare 
proiect, tel. 0240/511.440, Fax: 0240/517.736, e-mail: proiecte@primaria-tulcea.ro  
 
 Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – dna. Loredana Tifiniuc – responsabil 
informare și publicitate, tel 0372.111.499, e-mail: loredana.tifiniuc@mdrap.ro 
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Investim în viitorul tău!  Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
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