
Descrierea proiectului
“Achiziție mijloace de transport public- tramvaie 18, Brăila”

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila în calitate de Partener în cadrul parteneriatului
încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Lider de
Parteneriat, este beneficiarul Ordinului de finanțare nr. 4479 din data de 13.06.2019 prin care este
asigurată finanțarea nerambursabilă pentru implementarea proiectului “Achiziție mijloace de
transport public - tramvaie 18 m, Brăila” SMIS 128116 din Programul Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e –
Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în
special pentru zonele urbane, inclusiv pentru promovarea mobilității urbane multimodale durabile și
a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

În cadrul proiectului vor fi achiziționate un număr de 10 tramvaie electrice cu lungimea de
aproximativ 18 m., având o capacitate de minim 100 de locuri, din care minim 32 locuri pe scaune
fixe, care vor deservi linia de transport public nr.21.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilității urbane durabile prin
crearea unui sistem de transport public eficient, ecologic și modern în Municipiul Brăila, care să
conducă la reducerea cantităților de CO2 și de emisii poluante degajate în atmosferă.

Obiectivul specific al proiectului este înnoirea parcului de material rulant de pe ruta de
transport public nr. 21, actualmente deservită de tramvaie vechi.

Prin implementarea tuturor activităților din cadrul acestui proiect se urmărește atingerea
următoarelor rezultate:
- scăderea emisiilor de GES pentru fiecare an cu 22 tone CO2 echivalent  pe an;
- creșterea numărului de pasageri transportați anual pe ruta 21 cu cca. 201.176  pasageri/ an.

Perioada de implementare a proiectului este de 48 luni.
Data de finalizare a proiectului este 31.01.2023.

Valoarea totală a proiectului  este de 95.941.003,50 lei, din care:
- valoarea totală eligibilă: 80.741.003,50 lei, din care:

· valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R.: 68.629.852,97 lei;
· valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul de Stat: 10.402.730,46 lei;
· cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 1.708.420,07 lei.

- valoarea neeligibilă, inclusiv TVA: 0,00 lei;
- valoare TVA neeligiblă aferentă cheltuielilor eligibile: 15.200.000,00 lei.
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