
 
 
 
 

INFORMARE PROIECT 

 

 TITLUL PROIECTULUI 

 

Unitatea Administrativ – teritorială municipiul BUZĂU implementează, în calitate de partener, 

proiectul “Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, 

Constanța, Ploiești”, COD SMIS 127739, 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, Prioritatea de Investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scazute 

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. 

 BENEFICIAR 

 

Parteneriatul format dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în 

calitate de lider de parteneriat, Unitatea Administrativ Teritorială Alba Iulia, Unitatea Administrativ 

Teritorială Buzău, Unitatea Administrativ Teritorială Constanța și Unitatea Administrativ Teritorială 

Ploiești, conform Ordinului de finanţare nr. 4808/24.09.2019. 

 PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

 

36 luni: 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2021 

 VALOARE PROIECT 

 

Valoarea totală a proiectului este de 170.371.036,30 lei, din care: 

 Valoare totală eligibilă: 145.432.036,30 lei, din care: 

 Valoare eligibilă nerambursabilă FEDR: 123.617.230,86 lei; 

 Valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat: 18.835.964,71 lei; 

 Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 2.978.840,73 lei; 

 Valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 24.225.000,00 lei. 

Valoarea aferentă activităţilor Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău este de 

30.014.834,55 lei, din care: 

 25.739.834,55 lei valoare totală eligibilă, din care: 

 21.878.859,36 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR; 

 3.860.975,19 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat; 

 514.796,69 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului; 

 4.275.000,00 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 modern, eficient și ecologic în municipiile reședință de județ 

respectiv municipiul Alba Iulia (PP1), municipiul Buzău (PP2),  municipiul Constanța (PP3) și 

municipiul Ploiești (PP4), 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. 

Obiectivul general al proiectului conduce la promovarea schimbării comportamentelor 

individuale – condiție indispensabilă pentru realizarea obiectivelor europene dar și în ceea ce privește 

lansarea și sprijinirea activităților și proiectelor inițiate la nivel local și regional, național și 

internațional care să urmărească îndeplinirea obiectivelor în materie de îmbunătățire a mobilității, a 

protecției mediului și de combatare a schimbărilor climatice. 

Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în două moduri: 

 Prin înlocuirea vechilor autobuze cu propulsie diesel cu autobuze 100% electrice, cu 

zero emisii fapt care conduce la eliminarea emisiilor de GES provenite din transportul 

public de pe rutele deservite de acestea; 

 Prin asigurarea de condiții superioare de transport, autovehicule de tip solo 

(nearticulate), cu planșeu jos (podea coborâtă), fără a avea trepte pe suprafața 

destinată pasagerilor în picioare, facilități pentru accesul nelimitat al persoanelor cu 

mobilitate redusă, dar și prin alte activități complementare aduse de fiecare 

municipiu prin proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, 

activități care vor conduce la creșterea atractivității transportului public de persoane 

în detrimentul transportului privat. 

 OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI 

 

Obiectivul specific al proiectului este înlocuirea integrală a parcului de mijloace de transport 

în comun de pe o serie de rute de transport public operaționale, actualmente deservite cu autobuze 

diesel (în multe cazuri depășite fizic sau moral).Aceste rute sunt: 

Oraș 

  

Rută 

  

AbE12S 

AbE12S SîR SîL 

Alba Iulia 103 6 4 6 

Alba Iulia 104 7 7 

Buzău 10 9 3 9 

Constanța 100 12 5 12 

Constanța 100C 4 4 

Constanța 43M 4 4 

Ploiești 2 6 3 6 

Ploiești 2B 3 3 

 Număr total  51 15 51 

 



 
 
 

 

Autobuzele electrice vor fi de tip solo (nearticulate), cu planșeu jos (podea integral 

coborâtă), facilități pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă, fără etaj, caroserie 

CE, echipate tehnic pentru operarea în relief predominant deluros.  

Municipiul Buzău propune o rută circulară intens utilizată, ruta nr.10, pentru care sunt oportune 

două SîR (stații de încărcare rapidă) la capătul din zona industrială a orașului , o SîR (stație de 

încărcare rapidă) la garajul operatorului și 9 SîL (stații de încărcare lentă) la locația operatorului de 

transport.  

Pentru Ruta 10 din municipiul Buzău cu lungimea de 10 km și 26 de stații, o rută circulară, intens 

utilizată, conectând majoritatea zonelor industriale și logistice ale orașului cu cele mai mari cartiere 

de locuințe, vor fi achiziţionate 9 autobuze electrice cu lungimea de aprox. 12 m.  

 

 

 REZULTATE 

 
 Rezultate asteptate generale 
Pentru întreg proiectul, după implementarea acestuia, emisiile de GES vor scădea, pentru fiecare 

an, cu 1,972 tone CO2/an. 
De asemenea, creșterea numărului de pasageri a fost calculată ca fiind, pentru toate rutele din 

proiect de cca. 2.100.282 pasageri pe an sau, în medie pentru fiecare rută din proiect 582 pasageri pe 
zi la oră de vârf. 
 

Pentru  Municipiul Buzău, pentru ruta propusă reducerea emisiilor (în CO2 echivalent) estimată va 
fi de 401t CO2/an, iar cresterea estimată a numărului de pasageri transportaţi va fi de 374.993  
pasageri/an. 
 

 Rezultatele asteptate în funcţie de activităţile proiectului 
Pentru întreg proiectul vor fi achiziţionate: 
• 51 de autobuze electrice cu lungimea de cca. 12 m cu capacitate de minim 70 de pasageri ( la 
8pax/mp) dintre care minim 29 pe scaune; 
  
• 51 de staţii de încărcare lentă ce vor fi instalate la garajele/depourile unde vor fi garate noile 
autobuze; 
 
• 15 staţii de încărcare rapidă (cu putere de cel puțin 300 kW): 4 pentru Alba Iulia, 3 pentru Buzău, 5 
pentru Constața și 3 pentru Ploiești.  
 

 
 



 
 
 
 
 DATE DE CONTACT 

 
UAT Municipiul Buzău 
Nume LUMINIȚA DANIELA COLȚEANU 
Funcţie: SEF SERVICIU DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE 
Date de contact : telefon:0238/446.342, fax: 0238/717.950, e-mail: 
luminita.colteanu@primariabuzau.ro 
 
 
 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
Loredana Tifiniuc, Şef Serviciu Serviciul 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 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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