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Descrierea proiectului 
„Modernizare transport electric Șoseaua Baldovinești“ 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brăila a semnat pe data de 12.05.2020 contractul de finanțare 
pentru proiectul “Modernizare transport electric Șoseaua Baldovinești“, proiect finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de 
investiții 4.1  – “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe 
planurile de mobilitate urbană durabilă”. 

Scopul proiectului constă în sprijinirea dezvoltării urbane prin îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază 
aparținând Unității  Administrativ Teritoriale  Municipiul Brăila. 

Obiectivul specific al proiectului  constă în principal în reducerea emisiilor de carbon in municipiul Brăila prin 
investiții bazate pe Planul de mobilitate urbană al Municipiului Brăila pe str. Apollo și Baldovinești. Proiectul 
va avea o abordare integrată, prin care va contribui în mod direct la reducerea emisiilor de CO2 și de alte 
gaze cu efect de seră (GES) , provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul zonei proiectate în 
particular și al municipiului Brăila în general prin: - îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, 
prin realizarea unei benzi dedicate acestuia, delimitată fizic de restul carosabilului - reabilitarea carosabilului 
și a trotuarelor aferente suprafeței proiectate,  reabilitarea Pasajului superior Apollo,  realizarea de stații de 
călători moderne, achiziționarea a 6 autobuze electrice și asigurarea premizelor realizării unui e-ticketing, 
lucrări de mediu, plantarea, realizarea de aliniamente de arbori cu retenție de CO2 în lungul drumului și 
înierbări în zonele verzi aferente arealului proiectului, reabilitarea rețelelor de apă - canal aflate în zona de 
intervenții. 

Perioada de implementare a proiectului este de 73 luni, cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților 
proiectului înaintea semnării Contractului de finanțare, respectiv între 31.08.2016 și 11.09.2022. 

Valoarea totală a proiectului  este de 64.914.470,26 lei din care: 

• valoarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: 52.393.577,96 lei 

• valoarea nerambursabilă din bugetul național: 8.013.135,45 lei 

• valoarea totală din bugetul local: 4.507.756,85 lei 

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la: tel:0239615069; e-mail: 
iuliana.neagu@primariabr.ro, persoană de contact:Director executiv DSPPDRI-Iuliana Neagu 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:              
www.fonduri-ue.ro., site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de 

Facebook a programului www.facebook.com/inforegio.ro 

 

 

 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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