
                                           

Titlu proiect
 SISTEM INTEGRAT DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN ORAȘUL SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ:

AMENAJARE PISTE DE BICICLETE ȘI INFRASTRUCTURĂ PIETONALĂ, MODERNIZARE CALE RUTIERĂ PE CARE
CIRCULĂ TRANSPORTUL PUBLIC, AMENAJARE AUTOBAZĂ ȘI STAȚII DE AUTOBUZ

Despre proiect:
ORAȘUL SEGARCEA derulează proiectul SISTEM INTEGRAT DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN ORAȘUL SE-

GARCEA, JUDEȚUL DOLJ: AMENAJARE PISTE DE BICICLETE ȘI INFRASTRUCTURĂ PIETONALĂ, MODERNIZARE CALE RUTI-
ERĂ PE CARE CIRCULĂ TRANSPORTUL PUBLIC, AMENAJARE AUTOBAZĂ ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, finanțat în cadrul POR
2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investi-
ții 4e, Obiectivul Specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planuri de mobilitate urbană
durabilă, COD SMIS 124248.

Scopul  proiectului  îl  reprezintă  reducerea  emisiilor  de  carbon  în  orașul  Segarcea  bazată  pe  planul  de
mobilitate  urbană  durabilă  al  orașului.  Prezentul  proiect  atinge  acest  obiectiv  prin  introducerea  în  circulație  a
vehiculelor de transport public ecologice ce va conduce la reducerea impactului creat de activitatea de transport
asupra mediului, prin relocarea modală - renunțarea la utilizarea transportului cu autovehiculul personal. Acest tip de
proiect de achiziționare de mijloace de transport ecologice pentru transportul public este prevăzută în mod expres în
POR 2014-2020, Axa 3, Prioritatea de investiții 3.2, Obiectiv specific 3.2 al Priorității de investiții 4e, care încurajează și
susține dezvoltarea de proiecte pilot de introducere a transportului public în localitățile urbane, totodată asigurarea
stării tehnice corespunzătoare a străzilor va conduce la sporirea capacitații de circulație și la îmbunătățirea gradului de
confort și siguranță percepute de utilizatori.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
- achiziție 3 autobuze electrice;
- amenajare autobază și stații de autobuz;
- amenajare trotuare și piste de biciclete;
- modernizare cale rutieră pe care circulă transportul public local;
- implementare sistem de bilete integrat pentru călători - e-ticketing.

Implementarea măsurilor propuse în proiect va avea ca rezultat scăderea anuală estimată a gazelor cu efect
de seră (tone echivalent CO2/an).

Din compararea scenariilor "Fără proiect" (Scenariul "A face minimum") și  "Cu proiect" (Scenariul  "A face
ceva") pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (primul an de operare – 2021), rezultă reduce -
rea emisiilor de echivalent CO2 din sectorul transporturi în orașul Segarcea cu 5,5%. Având în vedere datele prezenta -
te în Studiul de trafic se poate concluziona că această reducere este determinată de creșterea cotei modale a trans-
portului public de călători și a modurilor nemotorizate. Reducerea emisiilor de echivalent C02 se menține și pe perioa-
da de durabilitate a contractului de finanțare, aspect rezultat din compararea valorilor aferente emisiilor de gaze cu
efect de seră specifice scenariilor "Fără proiect" și "Cu proiect" pentru perioada de durabilitate - anul 2026. În anul
2026, reducerea emisiilor de G.E.S. din activitatea de transport este de 14,9%. Reducerea rezultată în ceea ce privește
emisiile de echivalent C02 în aria de studiu a proiectului acoperă întregul teritoriu de analiză, respectiv orașul Segar-
cea, fără a genera creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră în afara arealului de influență a proiectului.

Perioada de implementare: 60 de luni (01.10.2017 – 30.09.2022)

Valoarea totală a proiectului: 22.515.774,73 lei 

Valoarea contribuției europene: 18.237.466,26 lei 

Valoarea contribuției naționale: 2.789.259,54 lei 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 
www.  mfe.gov  .ro  , www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
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