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Anunț de presă 
Data: aprilie 2019  

” Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare 
redusa" 

 COD SMIS 119105 
Primăria Municipiului Bistriţa anunţă semnarea contractului de finanţare nr. 4121/25.03.2019 pentru proiectul "Linie verde 

de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa", cod SMIS 119105,  care 
se va derula în perioada 25.03.2019 – 31.03.2022. 

Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura un serviciu eficient de transport public de călători şi de a îmbunătăţi 
condiţiile pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat 
(cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport, prin configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe 
străzile urbane.  

Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Realizarea benzilor dedicate pentru mijloacele de transport public local de călători (autobuze electrice) prin construirea 

infrastructurii rutiere aferente culoarului benzii dedicate şi separarea fizică a acesteia de restul traficului rutier prin sisteme specifice, 
in vederea imbunatatirii eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului 
sustenabil al unei părţi din cota modală  a transportului privat cu autoturisme (în creştere în Bistrita, dar si in România) către 
transportul public. 

2. Achizitionarea de mijloace de transport aferent sistemului de transport public de calatori  - autobuze electrice. 
3. Construirea pistelor pentru biciclete  si modernizarea traseelor pentru pietoni. 
4. Modernizarea/reabilitarea benzilor (partea carosabilă) utilizate pentru transportul autoturismelor, ca parte a activităţii 

de reconfigurare/configurare a străzilor urbane cu benzi dedicate, pe strazile General Grigore Balan, Gheorghe Sincai si str. Calea 
Moldovei - partial. 5. Construirea unei autobaze aferente transportului public local de călători cu autobuze electrice, cu centru de 
comanda pentru managementul traficului Liniei verzi de transport public. 

6. Achiziţionarea şi instalarea punctelor de reîncărcare a autobuzelor electrice. 
7. Construirea şi modernizarea staţiilor de transport public de călători. 
8. Crearea unui nou traseu de transport public.  
Proiectul este finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritara 4 – ”Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”, Prioritatea de investitii 4.1- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 
reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.  

Autoritatea de management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Agentia de Dezvoltare 
Regionala Nord-Vest este organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. 

Valoarea totală a proiectului este 58.823.323,26 lei din care valoarea eligibila nerambursabilă din Fondul European de 
Dezvoltare Regională este de 46.053.374,20 lei,  valoarea eligibila nerambursabilă din bugetul național este de 7.043.457,26 lei, iar 
contribuția proprie (cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile) suportată de către Municipiul Bistrița, este în valoare de 3.071.716,80 
lei, valoarea TVA neeligibila aferenta cheltuielilor eligibile 2.654.775,00 lei. 
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