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“Modernizare transport electric 
 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul

proiectul “Modernizare transport electric 

Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 

4.1 – “Reducerea emisiilor de carbon în 

urbană durabilă”. 
 

Scopul proiectului constă în promovarea unor strategii ce vizeaz

urbane, inclusiv promovarea mobilităț

diminuarea cotei ocupate de transportul cu autoturismele personale în totalul transportului urban. Prin 

implementarea activităților propuse în proiect se urm
 

Obiectivul specific al proiectului constă

municipiul Brăila pe tronsonul cuprins între Bulevardul Doroban

abordare integrată, prin care va contribui în mod direct la reducerea emisiilor de CO2 

(GES) provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul zonei proiectate. Pentru

se va urmări în principal îmbunătățirea eficien

parcurs, accesibilității, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme. Astfel, se urm

utilizarea autoturismelor să devină o op

parcurs, față de utilizarea transportului public/a modurilor nemotorizate, creându

reducerea emisiilor de echivalent CO2 din 

realizarea unei benzi dedicate transportului 

proiectate. Se vor realiza măsuri de siguran

și reabilitarea rețelelor de apă – canal aflate în zona de interven
   

Perioada de implementare a proiectului este de 

proiectului înaintea semnării Contractului de finan

Data de finalizare a proiectului este 28.

Valoarea totală a proiectului  este de 17.262.611,16

Valoarea nerambursabilă din Fondul 

Valoarea nerambursabilă din bugetul na

Valoarea totală din bugetul local: 572.115,34
 

Locul de implementare a proiectului este sediul Direc

Relații Internaționale din strada Vapoarelor 

 

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

programului 

 

 

 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinan

de Dezvoltare Regională prin Programul Opera

 

www.inforegio.ro | 
Conținutul acestui material nu reprezint

 

Municipiul Brăila. PiataIndependenței, nr.1 
Telefon: +40239/69.49.47, Fax: +40239/69.23.94 

Descrierea proiectului 
 

Modernizare transport electric Calea Galați“ 

tea Administrativ Teritorială Municipiul Brăila a semnat pe data de 30.07.2020 contr

Modernizare transport electric Calea Galați“, cod MySMIS 127528, proiect 

Axa prioritară 4 –”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate 

romovarea unor strategii ce vizează reducerea emisiilor de CO2 la nivelul zonelor 

ții urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru 

diminuarea cotei ocupate de transportul cu autoturismele personale în totalul transportului urban. Prin 

n proiect se urmărește reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Br

ă în principal în reducerea emisiilor de carbon în aria de studiu 

între Bulevardul Dorobanților și Bulevardul Independenței

, prin care va contribui în mod direct la reducerea emisiilor de CO2 și de 

(GES) provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul zonei proiectate. Pentru îndeplinirea obiectivului specific, 

irea eficienței transportului public de călători, a frecven

tre acesta de la transportul privat cu autoturisme. Astfel, se urm

o opțiune mai puțin atractivă din punct de vedere economic 

utilizarea transportului public/a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condi

echivalent CO2 din transport. Se va moderniza infrastructura utilizată

transportului în comun. Se vor reabilita carosabilul și trotuarele aferente suprafe

suri de siguranță rutieră, se vor realiza stații de călători moderne. 

canal aflate în zona de intervenții. 

a proiectului este de 60 luni, cuprinzând și perioada de desf

Contractului de finanțare. 

.02.2022. 

17.262.611,16 lei din care: 

ondul European de Dezvoltare Regională: 14.476.450,46

din bugetul național: 2.214.045,36 lei. 

572.115,34 lei 

a proiectului este sediul Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare

ții Internaționale din strada Vapoarelor nr. 2, din cadrul Unității Administrativ Teritoriale  Municipiul Br

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi

ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro

programului www.facebook.com/inforegio.ro 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014

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

 

contractul de finanțare pentru 

proiect finanțat prin Programul 

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 

ț prin investiții bazate pe planurile de mobilitate 

reducerea emisiilor de CO2 la nivelul zonelor 

surilor de adaptare relevante pentru 

diminuarea cotei ocupate de transportul cu autoturismele personale în totalul transportului urban. Prin 

n Municipiul Brăila. 

n aria de studiu – Calea Galați din 

ților și Bulevardul Independenței. Proiectul va avea o 

 alte gaze cu efect de seră 

ndeplinirea obiectivului specific, 

tori, a frecvenței și a timpilor săi de 

tre acesta de la transportul privat cu autoturisme. Astfel, se urmărește ca 

din punct de vedere economic și al timpilor de 

se în acest mod condițiile pentru 

ă în transportul public prin 

i trotuarele aferente suprafeței 

erne. Prin proiect se propune 

și perioada de desfășurare a activităților 

14.476.450,46 lei 

ției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, 

ții Administrativ Teritoriale  Municipiul Brăila. 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:              

www.inforegio.ro și pagina de Facebook a 

 

țat din Fondul European 

țional Regional 2014-2020 

ă a Uniunii Europene sau a Guvernului României 


