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ACHIZIŢIA DE  MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC - TROLEIBUZE 18 M, BRAŞOV   

cod SMIS 127697 
                                                                           

 
Programul Operaţional Regional 2014-2020  Apel de proiecte POR/2018/4/4.1/3/ în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 - 

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ 
prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă 

Valoarea totală a proiectului: 93.473.050,00 lei  
Finanțarea nerambursabilă din FEDR: 66.855.092,50 lei 

Finanțarea nerambursabilă Buget de Stat: 10.154.696,50 lei  
 

 Proiectul “Achiziţia de mijloace de transport public - troleibuze, 18 m, Braşov” cod MySMIS 127697 este finanțat prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020 şi are o valoare totală de 93.473.050,00 lei (conform Ordinului de finanţare nr. 
4253/17.05.2019) din care: 66.855.092,50 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din FEDR şi 10.154.696,50 lei finanțare 
nerambursabilă Buget de Stat. Beneficiar al proiectului este Parteneriatul format dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației  în calitate de lider de parteneriat şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Braşov.  

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea transportului public în Municipiul Braşov prin achiziţia de material 
rulant de tip troleibuz pe rutele de transport public selectate, printr-o abordare integrata bazată pe Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă (PMUD) al Polului de Creştere Braşov. Acest obiectiv implică reducerea emisiilor de carbon şi creşterea atractivităţii 
transportului public în comun, prin asigurarea de condiţii superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, 100% electrice cu zero 
emisii, mai rapide, mai puţin zgomotoase, cu facilităţi STI – sisteme tehnice inteligent), respectiv prin oferirea alternativelor de 
transport, descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal şi creşterea numărului de persoane care vor utiliza transportul 
public. 

Obiectivele specifice ale proiectului vizează un transport public în sistem integrat, eficient şi accesibil, prin achiziţionarea 
a 26 troleibuze noi, care vor fi operate pe următoarele rute: 
• Pentru ruta BV1: 6 troleibuze de cca. 18 m cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune; 
• Pentru ruta BV2: 3 troleibuze de cca. 18 m cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune; 
• Pentru ruta BV6: 10 troleibuze de cca. 18 m cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune; 
• Pentru ruta BV31: 7 troleibuze de cca. 18 m cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune; 
                 Rezultatele implementării proiectului  sunt reprezentate de reducerea emisiile de GES, pentru fiecare an cu 1.137 tone 
CO2 echivalent pe an și  creșterea numărului de pasageri cu cca. 2.163.049 pasageri pe an, pe cele 4 rute de transport. Proiectul 
contribuie la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră şi la creşterea numărului de pasageri din sistemele transport public 
urban în România. 
Date de contact: 
Municipiul Brașov                     Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
Lorincz Kraila Bianca, șef serviciu Strategii și Programe de dezvoltare                              Loredana Tifniuc, Șef serviciu Comunicare 
Tel. 0268 410644                    Tel. 0372 111 499 
Email. Bianca.KRAILA@brasovcity.ro                                                                                        Email. loredana.tifniuc@mdrap.ro 
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