DESCRIERE PROIECT
Creșterea atractivitătii,siguranței și eficienței transportului public în municipiul Călărași
prin modernizarea acestui mod de transport

Cod SMIS proiect: 128356
Axa/Prioritate de Investiții: Axa prioritară 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.
Titlul proiectului: „Creșterea atractivitătii,siguranței și eficienței transportului public în municipiul
Călărași prin modernizarea acestui mod de transport”
Cod CAEN proiect (doar în cazul beneficiarilor privați): Denumire beneficiar: UAT Municipiul Calarasi.
Loc de implementare: Echipamentele ce se vor achiziționa prin proiect vizează mijloacele de transport
cât și stațiile de călători amplasate pe locațiile actuale,specificate în contractul de delegare a serviciului
de transport public local.
Data de începere a proiectului: 01.11.2018
Data finalizării proiectului: 31.07.2021
Valoarea totală a proiectului: 13,276,454.13 lei
Suma nerambursabilă solicitată: 11,761,992.94 lei(din care 10,201,728.58 lei din FEDR si 1,560,264.36 lei
din bugetul national)
Obiectivul general al proiectului se subscrie obiectivelor Prioritatii de investitii 4e: Promovarea unor
strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele
urbane, inclusiv promovarea mobilitații urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare
relevante pentru atenuare
Obiectivul general al proiectului: Reducerea emisiilor de carbon din municipiul Călărași prin creșterea
atractivitătii,siguranței și eficienței transportului public local de călători prin modernizarea acestui mod
de transport, investiție bazată pe ”Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Călărași 20162030’’
Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectiv specific 1. Creșterea gradului de accesibilitate al cetățenilor la transportul public , a confortului
si siguranței pentru călători
Obiectiv specific 2. Creșterea gradului de atractivitate al transportului public ,prin modernizarea stațiilor
si introducerea sistemelor de informare a călătorilor
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Obiectiv specific 3. Schimbarea comportamentului legat de transport la nivelul unui numar rezonabil de
utilizatori de autoturisme personale
Obiectiv specific 4. Creșterea eficienței operării transportului public ,prin asigurarea corelării intre
cererea si oferta de transport datorită achiziționării de vehicule prevăzute cu echipamentele ticketing onboard
Obiectiv specific 5. Reducerea numărului de călătorii cu autovehiculul propriu și implicit reducerea
consumului de combustibil și a emisiilor de noxe prin atragerea unui numar mai mare de cetățeni către
transportul public
Rezultate asteptate :
Rezultate asteptate generale:
1.Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră(tone echivalent CO2/an)
Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementarii proiectului -804.95
Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare -1408.45
2.Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de
călători construite/modernizate/extinse(nr.pasageri)
Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementarii proiectului -546
Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare -901
Rezultat asteptat în funcție de activitățile proiectului:
3.Autobuze achizitionate(nr.) -4 buc
4.Sisteme de e-ticketing create(nr.)-1 buc
5.Statii de transport public modernizate(nr.) -36 buc
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitaţi:
 www.fonduri-ue.ro.
 site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro
 pagina de Facebook a programului https://www.facebook.com/inforegio.ro/
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