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Începerea implementarii proiectului &ldquo;Înnoirea flotei de tramvaie &ndash; etapa II&rdquo;

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru
POR, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR si
Municipiul Timisoara au semnat contractul de finantare nerambursabila cu nr. 4804/01.10.2019 pentru
proiectul &ldquo;Înnoirea flotei de tramvaie &ndash; etapa II&rdquo;, cod SMIS 129030, finantat prin Regio
- Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 &ndash; Sprijinirea dezvoltarii urbane
durabile, Prioritatea de investitii 4e &ndash; Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane
multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 &ndash;
Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate
urbana durabila.
Proiectul urmeaza a fi implementat pe o perioada de 46 luni, începând cu data de 01.10.2019 pâna în
data de 31.07.2023
. Valoarea totala a acestuia este de 96.378.403,45 lei (T.V.A. inclus),
din care asistenta nerambursabila totala este de 46.971.966,32 lei.
Obiectivul general al proiectului
îl reprezinta sporirea gradului de confort pentru calatori, a vitezei medii de deplasare si a accesibilitatii
tramvaielor, astfel încât transportul public sa devina mai atractiv, încurajând renuntarea la autoturismele
private, creându-se condi&#539;iile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.
Obiectivele specifice
ale proiectului constau în:
1. Achizitia unui numar de 7 tramvaie noi, eficiente energetic si adaptate nevoilor persoanelor cu mobilitate
redusa.
2. Cresterea vitezei comerciale a transportului public cu tramvaiul.
3. Cresterea confortului si a sigurantei pasagerilor.
Implementarea proiectului va fi asigurata de Echipa de Implementare a Proiectului (EIP), o structura
constituita la nivelul Municipiului Timisoara, în colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional si Organismul
Intermediar pentru Programul Operational Regional în Regiunea de Vest.
Informatii suplimentare: persoana de contact &ndash; dl Culita Chis, Director General Directia
Generala Drumuri Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati &ndash; Manager de proiect, tel: 0256/408.480,
email: culita.chis@primariatm.ro.
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