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Anunț privind semnarea contractului de finanțare pentru implementarea 

proiectului „Achiziția de vehicule nepoluante (tramvaie) destinate 

transportului public Brăila – Chiscani” Nr. C10-I1.1-7 
 

În data de 28.11.2022, Municipiul Brăila a semnat contractul de finanțare nr. 134798 pentru 

proiectul nr. C10-I1.1-7, intitulat: ”Achiziția de vehicule nepoluante (tramvaie) destinate 

transportului public Brăila – Chiscani”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență 

(P.N.N.R.). Proiectul este implementat în parteneriat de Municipiul Brăila (lider) și Comuna 

Chiscani. 

Obiectivul general al proiectului este asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea 

durabilă prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor 

urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale.  

Obiectivul specific al proiectului este îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană și 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi prin înnoirea parcului de 

vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante). 

Perioada de implementare a proiectului este de 42 de luni, calculate de la data semnării 

Contractului de finanțare. 

Prin acest proiect urmeaza sa fie achizitionate un numar de 6 tramvaie, care vor asigura 

transportul public de călători pe liniile 24 si 25, care fac legătura între Municipiul Brăila, Stațiunea 

Lacu Sărat și fosta platformă industrială Chiscani și totodată vor fi achiziționate și montate 47 de 

stații de reîncărcare mașini electrice, dintre care 45 de stații în Municipiul Brăila și 2 stații în 

Comuna Chiscani.  

 Indicatorii proiectului: Indicatorii de proiect prin intermediul cărora se măsoară stadiul 

de îndeplinire a jaloanelor / țintelor sunt: tramvaie – 6 buc. si 47 de stații de reîncărcare mașini 

electrice.  

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – 

Fondul Local, Investiția I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția 

de vehicule nepoluante), Investiția I.1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 

puncta de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I.1.1, PNRR/2022/C10/I.1.3, 

Runda 1.  

Valoarea totală a proiectului este de 77.179.321,28 lei (6.883.165,28 lei cu TVA 

reprezintă valoarea ajutorului de stat / minimis), din care: 

- 64.856.572,50 lei, valoarea eligibilă din P.N.R.R; 

- 12.322.748,78 lei, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din P.N.R.R. 
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