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INFORMARE PROIECT 

 

  
Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Craiova implementează proiectul ,,Innoirea parcului de vehicule 

de transport public urban–achizitia de autobuze noi-faza 1 (30 buc)”, cod SMIS 129426, finanţat prin Programul 

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4.1e obiectivul „Promovarea  

strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular zone 

urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru 

atenuarea lor’’ 
 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Craiova, conform Contract de finanţare nr.5414/18.05.2020 
 

75 luni, respectiv între data 01.10.2017 și data 31.12.2023 
 

Valoarea totala a proiectului : 92.478.840,14  lei inclusiv TVA, din care: 

• valoarea eligibila: . 79.124.936,00 lei; 

• valoarea neeligibila: 13.353.904,14 lei . 

Valoarea finantarii din partea beneficiarului: 1.582.498,72 lei 

Finantare nerambursabila : 77.542.437,28 lei. 

Valoarea finanţării nerambursabile din FEDR: 67.256.195,60 lei 

Valoarea finanţării nerambursabile din bugetul naţional: 10.286.241,68 lei 
 

Obiectivul  general al  proiectului îl reprezintă  cresterea atractivitatii  si  eficientei  sistemului de transport public 

local din municipiul Craiova prin achizitionarea unor mijloace de transport ce vizeaza imbunatatirea transportului 

public de calatori cu autobuzul si descurajarea utilizarii transportului privat. 
 

1. Reducerea  emisiilor  de  echivalent  CO2  provenite  din  transport  prin  minimizarea  efectelor   congestionarii 

urbane asupra mediului 

 

2. Cresterea sigurantei si confortului cetatenilor care utilizeaza transportul public cu autobuzul prin achizitionarea 

a 30 autobuze electrice noi si 37 statii de incarcare. 
 

Rezultate 

Rezultatele asteptate generale mentionate: 

1. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) 

-Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) 2018 - fara proiect-97.570.tone; 

-Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului 2023 - fara proiect 

104.550tone;- cu proiect - 101.860 tone ; 

-Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare 2027-fara proiect – 

111.080 tone, cu proiect 106.970 tone 

2. Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati în cadrul sistemelor de transport public de calatori 

construite/modernizate/extinse (nr. pasageri); 

-Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) 2018- fara proiect-21.589.563, - 

cu proiect - 21.589.563.; 
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-Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului 2023 - fara proiect – 

20.787.888, -cu proiect – 21.359.555; 

-Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare 2027-fara proiect- 

19.683.189, - cu proiect- 20.478.676 

2. Rezultatele asteptate în functie de activitatile proiectului 

1.Achizitionarea de autobuze electrice 

- Valoare la începutul implementarii proiectului- 0 

- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 30 

2.Achizitionarea de statii de incarcare 

- Valoare la începutul implementarii proiectului- 0 

- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 37 
 

Date de contact 

UAT: Municipiul Craiova 

Nume: Motocu Adriana 

Funcţie: Expert Direcția Elaborare și Implementare Proiecte 

Date de contact: implementare@primariacraiova.ro 

Tel:0251/419589 
 

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 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. 
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