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Începerea implementării proiectului “Înnoirea flotei de
tramvaie – etapa I”
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru
POR, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR şi
Municipiul Timişoara au semnat contractul de finanţare nerambursabilă cu nr. 4586/23.07.2019 pentru
proiectul “Înnoirea flotei de tramvaie – etapa I”, cod SMIS 123654, finanţat prin Regio - Programul Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4e –
Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special
pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare
relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de
judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Proiectul urmează a fi implementat pe o perioadă de 48 luni, începând cu data de 23.07.2019 până în data de
31.07.2023. Valoarea totală a acestuia este de 96.378.421,30 lei (T.V.A. inclus), din care asistenţa
nerambursabilă totală este de 79.388.436,62 lei.
Obiectivul general al proiectului este: Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sporirea gradului de
confort pentru călători, a vitezei medii de deplasare şi a accesibilitătii tramvaielor, astfel încât transportul
public să devină mai atractiv, încurajând renunţarea la autoturismele private, creându-se condițiile pentru
reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.
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Obiectivele specifice ale proiectului constau în:
1. Achiziţia unui număr de 7 tramvaie noi, eficiente energetic şi adaptate nevoilor persoanelor cu mobilitate
redusă.
2. Creşterea vitezei comerciale a transportului public cu tramvaiul.
3. Creşterea confortului şi a siguranţei pasagerilor.

Implementarea proiectului va fi asigurată de Echipa de Implementare a Proiectului (EIP), o structură constituită
la nivelul Municipiului Timişoara, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional şi Organismul Intermediar pentru Programul
Operaţional Regional în Regiunea de Vest.
Informaţii suplimentare: persoana de contact – dl Culiţă Chiş, Director General Direcţia Generală Drumuri
Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi – Manager de proiect, tel: 0256/408.480, email: culita.chis@primariatm.ro.
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