
 

                       

 
 

INFORMARE PROIECT 

 Titlul proiectului 
 

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Craiova implementează, în calitate de partener, 

proiectul ,,Achiziție mijloace de transport public – tramvaie 25 m, Craiova’’, cod SMIS 127873, 

finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul 

POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 

Obiectivul specific 4.1  - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții 

bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. 

 Beneficiar 
 

Parteneriatul format dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de lider 

de parteneriat şi Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Craiova, conform Ordinului de finanţare 

nr.  4748/02.09.2019. 

 Perioada de implementare 
 

48 luni: 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2022 

 

 Valoare proiect 

Valoarea totală a proiectului este de 203.069.385,00 lei, din care: 

 170.769.385,00 lei valoare totală eligibilă, din care: 

 145.153.977.25 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR; 

 22.106.420,05 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat; 

 3.508.987,70 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului; 

 0,00 lei valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile; 

 32.300.000,00 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile. 

Valoarea aferentă activităţilor UAT Municipiul Craiova este de 202.349.385,00 lei, din care: 

 170.049.385,00 lei valoare totală eligibilă, din care: 

 144.541.977,25 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR; 

 22.106.420,05 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat; 

 3.400.987,70 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului; 

 32.300.000,00 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile. 

 

 



 

                       

 
 

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilităţii urbane durabile prin crearea unui 

sistem de transport public în Municipiul Craiova eficient, ecologic şi modern, care să conducă la 

reducerea cantităţilor de CO2 şi emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de 

autoturisme în trafic, creşterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact 

asupra fluidizării traficului rutier. 

 

 Obiectivele specifice ale proiectului 

 

Proiectul vizează reînnoirea materialului rulant pe rute actualmente în operare în Municipiul Craiova. 

Tramvaiele achiziționate prin proiectul “Achiziție mijloace de transport public – tramvaie 25 m, 

Craiova” vor fi utilizate pentru furnizarea serviciilor de transport public local prin intermediul 

operatorului local, pentru rutele: 

• Ruta 100: 10 tramvaie cu lungimea de circa 25 de metri;  
• Ruta 101: 3 tramvaie cu lungimea de circa 25 de metri; 
• Ruta 102: 4 tramvaie cu lungimea de circa 25 de metri. 
 
Cele 17 tramvaie unidirecționale cu lungimea de aproximativ 25 m vor fi cu podea 100% coborâtă pe 

toată suprafața disponibilă pentru pasageri, acționate în curent alternativ, cu echipamente electronice 

de putere și comandă cu microprocesor, cu recuperare de energie la frânare, cu viteza maximă de 

circulație de 70 km/oră, reglabilă, limitată electronic la 50 km/oră.  

 

 Rezultate 
 

 Rezultate așteptate generale: 
După implementarea proiectului, emisiile de GES vor scădea, pentru fiecare an, cu 138 tone CO2 
echivalent pe an, astfel:  
- ruta 100: - 98 tone CO2 echivalent pe an; 
- ruta 101: - 20 tone CO2 echivalent pe an; 
- ruta 102: - 20 tone CO2 echivalent pe an.  
De asemenea, creșterea numărului de pasageri a fost calculată ca fiind, pentru toate rutele din proiect 
de circa 1.242.466 pasageri/ an, respectiv, de 345 pasageri / oră de vârf la nivelul celor 3 rute: 
- ruta 100: creștere 888.395 pasageri/an, respectiv 247 pasageri/oră de vârf; 
- ruta 101: creștere 177.035 pasageri/an, respectiv 49 pasageri/oră de vârf;  
- ruta 102: creștere 177.035 pasageri/an, respectiv 49 persoane/oră de vârf. 
 

 Rezultatele asteptate în funcţie de activităţile proiectului: 
Pentru întreg proiectul vor fi achiziţionate 17 tramvaie cu lungimea de circa 25 m, care vor opera 
astfel: 
- ruta 100: 10 tramvaie electrice cu lungimea de circa 25 m achiziţionate; 
- ruta 101: 3 tramvaie electrice cu lungimea de circa 25 m achiziţionate; 
- ruta 102: 4 tramvaie electrice cu lungimea de circa 25 m achiziţionate. 



 

                       

 
 

 Date de contact 

 
UAT: Municipiul Craiova 
Nume: Boșoteanu Dana Mihaela 
Funcţie: Director Direcția Elaborare și Implementare Proiecte 
Tel: 0251.419.589 
Date de contact: implementare@primariacraiova.ro  
 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
Loredana Tifiniuc, Şef Serviciu Comunicare 
Tel: 0372.111.499 
Email: loredana.tifiniuc@mdrap.ro 
 
 
 
 

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,  

vă invităm să vizitaţi: 
http://www.mfe.gov.ro/ 

http://www.inforegio.ro/ro 
http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro 

 

 

 
 
 

Investim în viitorul tău!  
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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