Reducerea emisiilor de carbon in orasul Baia Sprie
bazata pe planul de mobilitate urbana durabila
SMIS 126192

Proiectul „Reducerea emisiilor de carbon in orasul Baia Sprie bazata pe planul de mobilitate
urbana durabila” avand cod SMIS 126192, se implementeaza de beneficiarul oras Baia Sprie in perioada
03.06.2014- 31.05.2021.
Valoarea totala a proiectului ( inclusiv finantarea nerambursabila ) este 9.978.290,89 lei din care valoare
eligibila nerambursabila din FEDR 8.389.486,11 lei , respectiv din Bugetul national 1.283.097,88 lei.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta reducerea emisiilor de carbon, incurajarea utilizarii
sistemului de transport public, precum si cresterea gradului de utilizare a transportului nemotorizat (mersul cu
bicicleta) in orasul Baia Sprie. Acest obiectiv general se incadreaza in prioritatea de investitii 4e, care deriva din
Obiectivul Tematic 4 - "Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in toate
sectoarele" a Programului Operational Regional 2014-2020.
Prin tema de proiectare se cere elaborarea studiului de fezabilitate pentru amenajarea unor zone „share space”
compuse din piste pietonale, piste de ciclisti si accese pentru autovehicule de transport in comun, precum si
amenajarea unei piste de ciclisti amplasata de-a lungul drumului de legatura Baia Sprie – Baia Mare propus
pentru execuþie.
Implementarea acestei investitii are ca scop reducerea emisiilor de carbon generate de autovehiculele rutiere
prin crearea pentru locuitori a unor zone de ciculatie comuna „share space” compuse din piste pietonale, piste
de ciclisti si accese pentru autovehicule de transport in comun si piste amenajarea unei piste de ciclisti
amplasata de-a lungul drumului de legatura Baia Sprie – Baia Mare propus pentru executie.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1. Asigurarea infrastructurii necesare pentru cresterea ponderii transportului cu bicicleta prin
construirea a 3,7 km de pista pentru bicicleta in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare.
2. OS2. Cresterea ponderii deplasarii pietonale in detrimentul transportului motorizat prin construirea a 1,9
km de share space, in vederea reducerii emisiilor de CO2 din transport, in termen de 30 de luni de la semnarea
contractului de finantare.
3. OS3. Cresterea numarului de pasageri transportati in cadrul sistemului de transport public de calatori al
orasului cu peste 5% in termen de 30 de luni de la semnarea Contractului de finantare.
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Locul de implementare al proiectului este
publica a UAT Baia Sprie

pe teritorul orasului Baia Sprie, pe terenuri proprietate

Rezultate asteptate
1. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an).
Scenariul „fara proiect”:
• Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza): 6289 tone echivalent CO2/an
• Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului: 6161 tone echivalent CO2/an
• Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare: 5808 tone echivalent
CO2/an
Scenariul „cu proiect”:
• Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza): 6012 tone echivalent CO2/an
• Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului: 5760 tone echivalent CO2/an
• Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare: 5106 tone echivalent
CO2/an
2. Lungimea pistei de biciclete construite:
Scenariul „fara proiect”:
• Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 m.l.
• Valoare pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului: 0 m.l.
• Valoare pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare: 0 m.l.
Scenariul „cu proiect”:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 m.l.
• Valoare pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului: 3.767,6 m.l.
• Valoare pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare: 3.767,6 m.l.
3. Lungimea infrastructurii de tip share space in vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din
transport, construite:
Scenariul „fara proiect”:
• Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 m.l.
• Valoare pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului: 0 m.l.
• Valoare pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare: 0 m.l.
Scenariul „cu proiect”:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 m.l.
• Valoare pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului: 1,9 km
• Valoare pentru ultimul an al perioadedurabilitate a contractului de finantare: 1,9 km
4. Evolutie anuala estimata a transportului motorizat, cu autoturisme
Scenariul „fara proiect”:
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• Valoare la inceputul implementarii proiectului[nr. veh./an]: 543
• Valoare pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului[nr. veh./an] 546
• Valoare pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare[nr. veh./an]: 555
Scenariul „cu proiect”:
• Valoare la inceputul implementarii proiectului[nr. veh./an]: 513
• Valoare pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului[nr. veh./an]: 502
• Valoare pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare[nr. veh./an]: 468
5. Evolutie anuala estimata a transportului nemotorizat, cu bicicleta
Scenariul „fara proiect”:
• Valoare la inceputul implementarii proiectului[nr. veh./an]: 7.300
• Valoare pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului[nr. veh./an] 7.300
• Valoare pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare[nr. veh./an]: 7.300
Scenariul „cu proiect”:
• Valoare la inceputul implementarii proiectului[nr. veh./an]: 36.500
• Valoare pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului[nr. veh./an]: 40.150
• Valoare pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare[nr. veh./an]: 47.450
6 Evolutie anuala estimata a transportului alternativ, pe jos
Scenariul „fara proiect”:
• Valoare la inceputul implementarii proiectului[nr. pietoni/an]: 91.250
• Valoare pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului[nr. pietoni/an] 94.900
• Valoare pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare[nr. pietoni/an]: 98.550
Scenariul „cu proiect”:
• Valoare la inceputul implementarii proiectului[nr. pietoni/an]: 95.050
• Valoare pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului[nr. pietoni/an]: 101.620
• Valoare pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare[nr. pietoni/an]: 107.530
7. Lungimea strada nefinalizata modernizata:
Scenariul „fara proiect”:
• Valoare la inceputul implementarii proiectului: 714,78 ml(32,49%)
• Valoare pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului: 714,78 ml(32,49%)
• Valoare pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare: 714,78 ml(32,49%)
Scenariul „cu proiect”:
•Valoare la inceputul implementarii proiectului: 714,78 ml(32,49%)
• Valoare pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului: 2.200 ml.
• Valoare pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare: 2.200 ml.
8. Lungimea strada nefinalizata modernizata:
• Valoare la inceputul implementarii proiectului: 714,78 ml(32,49%)
• Valoare estimata la finalul implementarii: 2.200 ml.
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Context
La nivelul orasului Baia Sprie se identifica cu prioritate necesitatea de asigurare a unei infrastructuri de
transport adaptata conditiilor actuale, intr-un context in care totul se desfasoara intr-un un ritm din ce in ce mai
alert. Se constata un trend la nivel european, de a diminua pe cat posibili utilizarea autoturismelor personale, in
detrimentul transportului in comun. In acest sens, se impune adaptarea infrastructurii de transport in comun,
astfel incat aceasta sa devina o alternativa viabila, comoda, la indemana oricarui cetatean. Noile trenduri impun
astfel sporirea adaptabilitatii la conditiile de trafic, diminuarea tipurilor de noxe emanate, sporirea confortului
pasagerilor in timpul deplasarilor, sporirea timpilor de deplasare si reducerea timpilor de calatorie.
Mobilitatea urbana cauta sa imbrace astfel forme alternative, prin schimbarea accentului de la o
mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor, la utilizarea unor forme bazate pe mersul pe jos, a bicicletei ca
mijloc de deplasare, utilizarea transportului public, alternative menite a reduce utilizarea autoturismelor private.
In acest sens se urmareste crearea unui context sustenabil, care sa permita reducerea numarului de autoturisme
si implicit a emisiilor de CO2, in corelare cu cresterea atractivitaii si eficientei utilizarii transportului public.
Contextul in care prinde contur prezentul proiect vine din nevoia de a asigura locuitorilor orasului Baia
Sprie mijloace moderne si durabile de transport, raportate la nevoile societatii actuale, in stransa corelare cu
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera odata cu adoptarea masurilor prevazute in prezentul proiect
Prezentul proiect se doreste a fi implementat in orasul Baia Sprie, judetul Maramures, acesta ocupand
1,47% din suprafata totala a judetului. In ceea ce priveste numarul populatiei, orasul Baia Sprie se
caracterizeaza ca fiind un oras de dimensiune relativ mica,cumuland un total de 17.053 locuitori in anul 2017,
conform INS, populatie la 1 ianuarie, dupa domiciliu.
La nivelul orasului nu exista transport feroviar, reteaua de strazi totalizand un numar de 86, din care 2
drumuri comunale si 84 strazi, cumuland un numar de 116,67 km. In ceea ce priveste sistemul de transport in
comun la nivelul orasului Baia Sprie, acesta a fost delegat de catre Consiliul Local operatorului regional S.C.
URBIS S.A., prestand servciul de transport public local de persoane prin curse regulate la sapte unitati
administrativ teritoriale din Zona Metropolitana Baia Mare, incluzand aici si orasul Baia Sprie.
.
La momentul actual exista un singur traseu care face legatura Baia Mare-Baia Sprie, pe teritoriul
orasului Baia Sprie fiind amenajate 19 statii de autobuz. Conform informatiilor prezentate in P.M.U.D., cea mai
mare problema cu care se confrunta cetatenii in timpul deplasarilor efectuate in interiorul orasului este dictata
de lipsa pistelor pentru biciclete, starea degradata a strazilor, respectiv lipsa facilitatilor dedicate persoanelor cu
dizabilitati. In ceea ce priveste mijloacele de transport utilizate cel mai frecvent pentru efectuarea calatoriilor
declara ca prefera mersul pe jos, utilizarea autoturismului, bicicleta fiindcel mai putin utilizat mijloc de
transport, urmat de transportul public. Cu toate acestea, majoritatea celor chestionati ar fi dispusi sa renunte la
autoturismul personal in conditiile in care ar exista mai multe facilitati pentru pietoni si biciclisti. Analizand
situatia mijloacelor de transport in 2012-2016, se constata o usoara crestere a numarului de vehicule in anul
2016 comparativ cu anul 2012, prognozandu-se o tendinta crescatoare in urmatoarea perioada.
Situatia mijloacelor de transport nemotorizate, in speta, utilizarea bicicletelor, nu este una favorabila, in orasul
Baia Sprie nu exista piste special amenajate pentru transportul cu bicicleta si nici un centru de inchiriat
biciclete, persoanele care utilizeaza acest mijloc de transport fiind nevoite sa foloseasca trotuarul sau
carosabilul.
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Prin prezentul proiect se urmareste limitarea utilizarii transportului privat in detrimentul transportului
public, prin cresterea atractivitatii si eficientei transportului public, acordand atentie urmatoarelor atribute:
• asigurarea unor viteze de deplasare corespunzatoare,
• reducerea timpilor de deplasare,
• limitarea congestiei si aglomeratiei din trafic,
• reducerea consumului de carburant,
• cresterea eficientei transportului public,
• reducerea costurilor,
• limitarea efectelor negative asupra mediului inconjurator
In ceea ce priveste nivelul de poluare cu emisii de echivalent CO2 al orasului, provenite din transportul
rutier motorizat, raportata la populatia conform INS (Populatia dupa domiciliu la 1 ianuarie pe localitati), acesta
s-a calculat prin impartirea emisiilor de echivalent CO2 din scenariul "A nu face nimic" din P.M.U.D. pentru
anul de baza (12.889 tone echivalent CO2), la valoarea privind populaþia, preluata de la INS pentru anul 2017
(17.053), si a rezultat valoarea de 0,7558 tone echivalent CO2 per persoana.

Justificare
Cresterea demografica, industrializarea, diversificarea ofertei pietei muncii au condus de-a lungul
timpului la concentrarea populatiei in centre urbane si in proximitatea acestora. In aceste conditii, rolul
transporturilor urbane devine tot mai important, odata cu cresterea mobilitatii populatiei. In acest context,
transporturile reprezinta un sector indispensabil al activitatii economico-sociale. O infrastructura de transport
durabila trebuie sa se supuna unor exigente si nevoi de tipul:
• functional: sa deserveasca o gama cat mai larga de utilizatori, corespunzator nevoilor de transport identificate
• economic: sa implice utilizarea eficienta a resurselor economice si financiare
• socio-culturale si peisagistice: sa contribuie la protejarea calitaþii cadrului natural si mediului inconjurator,
reducerea poluarii vizuale,chimice si fonice
Conform P.M.U.D, la nivelul orasului Baia Sprie, cererea zilnica de transport releva usoare cresteri in
cazul fiecarui tip de mijloc detransport. Chiar si in aceste conditii, gradul de motorizare este inferior mediei
nationale. La nivelul Uniunii Europene, se precizeaza faptul ca Romania inregistreaza cea mai mare crestere in
privinta gradului de motorizare in perioada 2011-2015.
Cu toate acestea, impactul utilizarii mijloacelor de transport asupra mediului ambaint se traduce prin:
• aglomerari de trafic si accidente, in cazul transporturilor rutiere, respectiv dificultati in ceea ce priveste
deplasarea vehiculelor de interventie in caz de urgenta, in special in cazul unor blocaje in trafic, generate de
numarul ridicat de autovehicule participante la trafic,
• poluarea aerului, ca efect al emisiilor generate si al limitarii spatiilor verzi in detrimentul construirii
infrastructurii necesare,
• poluare sonora, in conditiile in care daca luam in calcul toate zgomotele produse de activitatea de transport,
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atunci peste 50% din populatia Europei nu are confortul sonor normal la domiciliu, aproximativ 30% din
populatie fiind afectata de zgomote specifice traficului urban, in timpul noptii.
• generarea de deseuri solide in mediul ambiant (anvelope uzate, acumulatoare, uleiuri uzate etc.)
Evaluand tipurile de mobilitate de la nivelul orasului Baia Sprie, se creioneaza o serie de probleme
comune tuturor modurilor de transport,precum:
• infrastructura deficitara in ceea ce priveste calitatea, gradul de acoperire a reþelelor de transport fiind unul
satisfacator
• lucrari de intretinere si reparaþii inadecvate (starea tehnica deficitara pentru aproximativ 55% din lungimea
totala a reþelei stradale)
• lipsa elementelor de siguranta la nivelul infrastructurii rutiere
• nivele ridicate ale poluarii atmosferice, generate de emisii si trepidatii, ceea ce afecteaza starea de sanatate a
populatiei
• slaba constientizare a nevoii de dezvoltare a unei mobilitati interconectata si durabila
In ceea ce priveste evaluarea sistemului public de transport de la nivelul orasului Baia Sprie, se
contureaza o serie de probleme (conformP.M.U.D.) precum:
• pretul ridicat al biletelor, abonamentelor
• frecventa redusa de circulaþie
• numarul insuficient de autobuze, dotate la standarde actuale
• mijloace de transport in comun necorespunzatoare, uzate fizic si moral
• statii de autobuz situate la distanþe prea mari
• disfunctionalitati in ceea ce priveste mobilitatea durabila
Astfel, principalele probleme identificate in ceea ce priveste transportul public la nivelul orasului releva starea
degradata a statiilor de autobuz (acestea nefiind amenajate cu elemente speciale, precum copertine, banci pentru
sedere, marcaje, indicatoare rutiere), mobilitatea redusa intre acestea, lipsa dotarilor pentru persoanele cu
dizabilitati, lipsa facilitatilor destinate transportului nemotorizat-nu exista piste dedicate ciclistilor, latime
insuficienta a trotuarelor, starea degradata a acestora).
De mentionat faptul ca la momentul actual, operatorul de transport public, S.C. URBIS S.A. Baia Mare
opereaza trei linii care se deplaseaza in cadrul orasului Baia Sprie (doua linii de autobuz si o linie de microbuz,
astfel: cele doua linii de autobuz fac legatura intre orasul Baia Sprie si Municipiul Baia Mare, iar linia de
microbuz este operata in interiorul orasului Baia Sprie).
In scopul satisfacerii acestor nevoi prinde contur ideea prezentului proiect, propunandu-si limitarea efectelor
negative asupra mediului inconjurator, imbunatatirea eficientei transporturilor, limitarea risipei de resurse,
precum si asigurarea unor conditii de transport corelate cu tendintele actuale.
Astfel, implementarea activitatilor specifice proiectului va conduce la reducerea volumelor zilnice de
trafic cu pana la 2% in perioada 2018- 2020, respectiv pana la 4% in 2025, comparativ cu situatia existenta in
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prezent. Cu referire la reducerea volumului de transport privat cu autoturismul, se prognozeaza o reducere a
acestuia cu aproximativ 8% pana in anul 2020, respectiv cu 13% pana in anul 2025, in contextul in care in anul
2016 se constata o crestere a numarului de masini inregistrate, comparativ cu situatia inregistrata in anul 2012 la
nivelul orasului Baia Sprie.
Se estimeaza, de asemenea, o reducere a duratei medii de calatorie, coroborata cu cresterea vitezei medie
dedeplasare.
In ceea ce priveste emisiile cu efect de sera, se prognozeaza o reducere medie totala cu circa 5% a
emisiilor de CO2.
Prin implementarea prezentului proiect se vor inregistra o serie de beneficii, pe o scara larga de domenii,
in stransa corelare cu problemele identificate, masurile adoptate conducand la:
• reducerea consumului de combustibil pentru autovehicule, in detrimentul utilizarii transportului public,
• cresterea confortului in timpul deplasarilor si reducerea timpilor de deplasare, prin eficientizarea operarii
serviciului de transport public,
• reamenajarea si dotarea statiilor de transport public,
• cresterea nivelului de trai a populaþiei,
• diminuarea gradului de poluare resimþit,
• reducerea numarului de autovehicule private, in detrmientul utilizarii transportului public,
• imbunataþirea accesibilitaþii la nivelul zonelor urbane si asigurarea mobilitatii populatiei,
• asigurarea cresterii gradului de mobilitate durabila la nivelul orasului.
Prezentul proiect propune dezvoltarea unei infrastructuri de share space destinata atata transportului in
comun, cat si mersului pe jos si cu bicicleta, dar si amenajarea unei piste de biciclete pentru incurajarea
mersului pe bicicleta.
Grup tinta
Grupul tinta al prezentului proiect este reprezentat de toti locuitorii orasului Baia Sprie (17.053
persoane, conform datelor statistice furnizare de INSSE, populatia dupa domiciliu la 1 ianuarie 2017), care vor
fi beneficiarii construirii pistei de biciclete si a share spacesului, in vederea reducerii emisiilor de echivalent
CO2 din transport.
Astfel, beneficiarii directi ai proiectului vor fi:
• Populatia orasului Baia Sprie, care va beneficia de pista de biciclete si de share spaces-ului construit (pe
termen scurt) si de imbunatatirea starii de sanatate prin reducerea emisiilor de CO2 (pe termen mediu si lung).
De asemenea, proiectul de fata poate raspunde si in mod indirect urmatoarelor grupuri de beneficiari:
• Turistii (inclusiv persoanele care tranziteaza orasul Baia Sprie) care vor avea la dispozitie o pista de biciclete
construita pentru transport nemotorizat (mersul cu bicicleta);
• Populatia judetului Maramures, investitia servind ca exemplu pentru celelalte orase din judet, in scopul
imbunatatirii si conservarii mediului inconjurator, cat si a infrastructurii urbane.
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Sustenabilitate
Sustenabilitatea financiara
UAT Oras Baia Sprie detine resursele financiare, materiale si umane necesare operarii investitiei, atat in
perioada de implementare, cat sidupa incetarea finantarii nerambursabile. Din punct de vedere financiar, in
perioada de implementare, proiectul se va auto-sustine dinasistenta financiara nerambursabila pe care
beneficiarul o va primi, reprezentand 98% din valoarea eligibila a proiectului. Cofinantarea la cheltuielile
eligibile in cuantum de 2%, vor fi sustinute prin alocari de sume de la bugetul local.
Sustenabilitatea operationala si institutionala
In scopul atingerii obiectivelor proiectului, implementarea va fi asigurata de o echipa mixta, formata din
o echipa din partea UAT Oras BaiaSprie, alcatuita din 5 membri cu experienta in implementarea unor proiecte
cu finantare europeana, fiecare dintre ei avand experienta in domeniu, implementand si coordonand cu succes si
alte proiecte cu finantare nerambursabila, asistata de o echipa externa provenita din partea societatii de
consultanta, specializata in managementul implementarii proiectelor.

Sustenabilitate tehnica
Din punct de vedere tehnic, supervizarea lucrarii va fi realizata de (cel putin) un diriginte de santier
contractat, impreuna cu asistentatehnica venita din partea proiectantului. De asemenea, lucrarea va fi
supervizata de catre responsabilul tehnic, ca parte a echipei de implementare a proiectului. Acestia se vor ingriji
ca lucrarea sa fie executata in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice, cu respectarea tuturor
prevederilor specifice.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI PE PERIOADA DE OPERARE
Sustenabilitatea reprezinta un element esential in ciclul de viata al unui proiect deoarece trebuie sa se
demonstreze capacitatea solicitantului de a mentine si multiplica efectele pozitive ale proiectului implementat si
dincolo de durata propusa in cererea de finantare.
Sustenabilitatea financiara
Proiectul nu este un proiect generator de venituri. Serviciul de transport public va fi delegat in
conformitate cu legislatia in vigoare, unui operator selectat in conditiile legii.
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Astfel, pe perioada de operare, proiectul se va autosustine prin grija administratiei publice locale a
orasului Baia Sprie din veniturile care se vor genera la bugetul local (T.V.A., impozite etc.).
Sustenabilitatea financiara a proiectului a fost demonstrata in cadrul analizei financiare din documentatia
tehnico-economica.
Sustenabilitate operationala si institutionala
Sustenabilitatea operationala a obiectivului de investitii se va realiza prin grija UAT Oras Baia Sprie.
Pentru asigurarea intretinerii si verificarii stadiului in care se afla drumurile, responsabilitatea revine serviciilor
publice ale solicitantului. Responsabilitatile ce revin in ceea ce priveste asigurarea functionalitatii obiectivului
de investitii constau in asigurarea lucrarilor de intretinere si reparatii, revizii tehnice asupra instalatiilor, atat
periodic, cat si ori de cate ori exista o situatie ce impune realizarea acestora.
Administrarea infrastructurii modernizate si extinse prin proiect intra in atributiile Serviciului Public de
Intretinere Domeniului Public si Privat din structura Consiliului Local Baia Sprie.
In ceea ce priveste planul de mentenanta a investitiei, aceasta cuprinde elemente de gestionare a
spatiului creat pentru pista de biciclete,si anume:
• Mentinerea integritatii spatiilor aferente pistei de biciclete;
• Mentinerea curateniei pistei de biciclete;
• Gospodarirea pistei de biciclete in conformitate cu obiectivele ecologice si social economice;
• Efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii curente si capitale ori de cate ori este necesar pentru siguranta
celor care utilizeaza pistade biciclete.
Planul de mentenanta va fi definitivat dupa finalizarea implementarii proiectului
Cu privire la reglementarea parcarilor din interiorul orasului Baia Sprie, masurile care vor fi puse in
practica pentru buna administrare aparcarilor sunt:
• Cresterea numarului sau a ofertei de locuri de parcare:
• Scaderea numarului de masini care e necesar sa parcheze in zona centrala;
• Solutii de parcare de scurta durata;
• Favorizarea parcarii pentru rezidenti si cumparatori;
• Taxarea diferentiala functie de locattie si timp.
Toate activitatile prin care se instituie taxe de parcare si se aplica amenzi pentru parcarea ilegala urmaresc
reducerea cererii de locuri deparcare si a numarului de calatorii cu masina personala in centrul orasului si,
implicit, reducerea frecventei blocajelor in trafic.
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Relevanta
Referitoare la proiect
Implementarea proiectului are un efect benefic asupra imbunatatirii mobilitaþti urbane, contribuind la

reducerea transportului cu autoturismul privat, in detrmientul transportului public, tocmai datorita
cresterii calitatii transportului public, implicit a confortului pasagerilor in timpul deplasarii, reducerea timpilor
de deplasare, imbunatatirea accesibilitatii, reducerea costurilor asociate deplasarilor, in contextul general al
cresterii nivelului de trai al populatiei. De asemenea, urmare a implementarii proiectului se prognozeaza o
reducere medie totala a emisiilor de CO2 cu aproximativ 20% fata de situatia actuala. Implementarea
proiectului presupune limitarea efectelor negative asupra mediului inconjurator, pornind de la speta in care unul
din obiectivele proiectului vizeaza construirea unei piste de biciclete in vederea cresterii utilizarii mijloacelor de
transport nemotorizate (mersul cu bicicleta). Un alt efect asupra imbunatatirii mobilitatii prin utilizarea
transportului public se traduce prin reducerea volumului zilnic de trafic si limitarea congestiei in trafic
(obiecticul privind construirea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de calatori, in
vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport).
Referitoare la alte strategii
Obiectivele si actiunile prezentului proiect se subsumeaza si raspund nevoilor identificate in cadrul PMUD. Prin
masurile propuse se are in vedere corelarea mobilitatilor de transport cu densitatea urbana, promovarea
catre utilizarea transportului public in contextul dezvoltarii retelelor de transport public eficiente si nepoluante.
Obiectivele si actiunile proiectului sunt relevante si se subsumeaza directiilor strategice din urmatoarele
strategii:
•

Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU)
Misiunea pentru 2020 vizeaza reducerea emisiilor de gaze din transporturi, prin eficientizarea sistemului
de transport public, fluidizarea traficului rutier si incurajarea transportului nepoluant. Activitatile proiectului au
in vederea reducerea emisiilor poluante prin construirea unei piste de biciclete si reducerea volumelor zilnice de
trafic si a capacitatii de circulatie.
•

Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Vest

Prin implementarea proiectului, se asigura atingerea prioritatilor identificate in cadrul PDR N-V privind
cresterea accesibilitatii regiunii, a mobilitatii locuitorilor, marfurilor si a informatiilor, respectiv cresterea
calitaþii vietii oamenilor din regiune, odata cu implementarea activitatilor referitoare la cresterea eficientei
transportului public si imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii.
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•

Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala
SNDR propune ca obiective, sub umbrela carora proiectul se incadreaza, cresterea eficientei energetice
pentru a contribui la reducerea emisiilor de CO2, respectiv cresterea rolului si functiilor oraselor, protejarea
mediului, imbunatatirea infrastructurii edilitare urbane, toate acestea corelat cu prognozele stipulate, de
reducere cu aprox. 20% a emisiilor de CO2 in zona studiata.

Riscuri
Riscurile se pot defini ca si probabilitati de producere a unor pierderi in proiect.
Pentru a proteja rezultatele proiectului de actiunea riscurilor, se impune parcurgerea urmatoarelor trei etape:
» identificarea riscurilor pe baza surselor de risc
» estimarea si evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate
» gestionarea riscului si imbunatatirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de Management al Riscului
Identificarea riscurilor se realizeaza prin:
- analiza planului de implementare
- experienta specialistilor si a echipei de implementare
- metode analitice.
Se identifica in structura proiectului doua mari surse de risc si anume:
- riscuri contractuale – ce tin de intarzieri ale contractelor (fie de finantare, fie servicii, lucrari)
- riscuri operative – ce implica erori/intarzieri in activitatile managementului de proiect.

Principii orizontale
EGALITATE DE SANSE
Egalitate de gen
Prezentul proiect respecta principiul egalitatii de sanse si non-discriminarii in actiunile propuse in cadrul
acestuia. Se tine cont de principiul egalitatii de sanse, respectand Constitutia Romaniei, Legea nr. 202/2002
modificata prin legea 229/2015 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, Directiva 76/207/CE privind
principiul egalitatii de tratament intre femei si barbati, privind accesul la angajare, formare profesionala si
promovare, precum si in ceea ce priveste conditiile de munca.
Pe toata perioada de implementare a proiectului este interzisa orice discriminare directa sau indirecta
fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, etnie, religie,
optiune politica, origine sociala, handicap etc. In procedura de atribuire a contractelor de achizitii a prezentului
proiect, se va tine cont de egalitatea intre sexe si se va asigura un nivel egal devizibilitate, afirmare si participare
atat pentru femei cat si pentru barbati.
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Nediscriminare
Proiectul va respecta OG nr. 137/2000, art.2.1 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare. In acest sens ”oricedeosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate,
etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica
necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca
scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a
drepturiloromului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic,
economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice” va fi corect prevenita si combatuta.
Actiunile se vor concretiza prin elaborarea metodologiei de implementare care va prevedea reguli
exprese privind egalitatea de sanse, respectiv echipa de proiect va fi formata pe principiul nediscriminarii, se
vor recruta persoane respectand principiul, atata vreme cat corespund cerintelor de performanta. Achizitiile vor
fi organizate transparent. Se va avea in vedere ca la toate achizitiile sa fie mentionate ca responsabilitati ale
prestatorilor, nediscriminarea la angajare. Publicitatea proiectului va respecta, de asemenea, egalitatea de sanse
si tratament intre femei si barbati si nu va contine, promova sau provoca nici o forma de discriminare bazata pe
sex, origine etnica sau rasiala, religie, sau credinta, dezabilitate, varsta sau orientare sexuala.
Accesibilitate persoane cu dizabilitati
Participarea deplina a persoanelor cu dizabilitaþi la viata economica si sociala reprezinta un vector
important in cadrul Strategiei Europa 2020 in ceea ce priveste promovarea unei cresteri economice inteligente,
bazata pe dezvoltare durabila si favorabila incluziunii.
Proiectul de fata propune in sensul accesibilizarii lucrari de amenajare care sa aiba ca efect satisfacerea
cerintelor specifice a persoanelor cu handicap.
Orasul Baia Sprie propune prin prezenta investitie realizarea demasuri de accesibilitate a persoanelor cu
dizabilitati prin amenajarea trotuarelor aferente infrasturcturii rutiere construite se are in vedere ca acestea sa fie
adaptate pentru utilizarea lor de catre persoane cu dizabilitati.
Schimbari demografice
DEZVOLTAREA DURABILA
Poluatorul plateste
Legislatia de mediu din Romania, in speta Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia
mediului defineste poluarea ca fiind introducerea directa sau indirecta a unui poluant care poate aduce prejudicii
sanatatii umane si/sau calitatii mediului, dauna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o impiedicare a
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utilizarii mediului in scop recreativ sau in alte
scopuri legitime. Principiul
“Poluatorul plateste” este conceptul conform caruia poluatorul trebuie sa plateasca pentru poluarea produsa
mediului. Atitudinea Orasului Baia Sprie vis-a-vis de protectia mediului este una pozitiva, iar masuri orientate
inspre protectia mediului se vor asigura odata cu implementarea prezentului proiect. Construirea unei piste de
biciclete pentru a creste gradul de utilizare a transportului nemotorizat (mersul cu bicicleta) reprezinta
modalitatea cea mai clara si de impact pentru reducerea emisiilor de CO2.
Protectia biodiversitatii

Conservarea biodiversitatii reprezinta, in perioada actuala, una dintre problemele importante la nivel
international, insa in ultimul timp, problema conservarii biodiversitatii, la nivel de ecosisteme, specii, devine
din ce in ce mai acuta, din cauza intensificarii impactului uman asupra biosferei.
Prin implementarea prezentului proiect, Orasul Baia Sprie contribuie la protectia mediului si conservarea
biodiversitatii.
Utilizarea eficienta a resurselor
Toate actiunile intreprinse au fost agreate in contextul respectarii legislatiei spre optiunile cele mai economice
din punct de vedere al utilizarii resurselor si cele mai durabile, astfel incat sa fie evitata orice actiune care ar
putea avea un impact negativ asupra mediului.
In scopul unei dezvoltari durabile, solicitantul isi propune sa asigure o calitate mai buna a vietii pentru locuitorii
orasului, pentru generatia prezenta, dar si pentru generatiile viitoare. In acest sens se doreste implementarea
prezentului proiect, care vizeaza asigurarea mobilitatii in orasul Baia Sprie prin construirea infrastructurii
rutiere utilizate prioritar de transportul public de calatori, in vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din
transport, care va avea ca efect reducerea numarul de autoturisme utilizate de catre participantii la trafic si
reducerea combustibililor utilizati. Pista de biciclete construita va favoriza utilizarea mijloacelor de transport
nepoluante (biciclete), respectiv va asigura cresterea calitatii vietii populatiei orasului Baia Sprie.
Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice
Orasul Baia Sprie, constient fiind de impactul negativ al schimbarilor climatice asupra naturii,
economiei si sanataþii locuitorilor sai, va contribui prin implementarea proiectului, chiar daca intr-o mica
masura raportat la amploarea fenomenului la nivel mondial, la atenuarea schimbarilor climatice prin investitii
fezabile care sprijina reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Efectele negative pe care le pot avea proiectele apar in jurul amplasamentului activitatilor, odata cu realizarea
acestora sau pe termenlung, prin modificarea conditiilor initiale.
In cadrul proiectului vor fi prevazute masuri pentru a consolida rezistenta societatii la schimbarile
climatice si pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora, precum:
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- mijloace de comunicare electronica (email, videoconferinta) folosite cat mai mult posibil atat in cadrul
echipei interne cat si cuprestatoriipentru limitarea impactului negativ al transportului;
- achizitii de echipamente realizate prin proiect cu impact minim asupra mediului;
- recomandari la adresa prestatorilor in cadrul activitatilor realizate in implementarea contractelor de
achizitii realizate prin proiect privind utilizarea de produse/ servicii ecologice.

Descrierea investitiei
Pentru lucrarea aferenta modernizarii strazii Satu Nou de Sus, orasul Baia Sprie, judeþul Maramures a
fost incheiat contractul nr.4617/31. 05.2018. A fost emis ordinul de incepere a lucrarilor nr.4761 din 06.06.2018
Investitiile noi, propuse se compun din zona share space, piste ciclisti.
Datorita latimilor prezente in teren care faceau imposibila amplasarea de piste de biciclete, trotuare si
carosabil iar renuntarea la carosabil facea imposibil accesul riveranilor la zonele de locuinte, s-a propus
amenajarea de share-space. Aceasta formula acorda prioritate pietonilor si accesului nemotorizat si permite in
acelasi timp accesul riveranilor la proprietati, contribuind astfel la atingerea obiectivelor proiectului.
Zona destinata amenajarii „share space” - ului se afla in intravilanul orasului Baia Sprie, iar zona
destinata pistei de ciclisti se afla de-a lungul drumului de legatura Baia Sprie - Baia Mare propus pentru
executie(situat de asemenea in intravilan). Lungimea totala a zonelor de „share space” compuse din piste
pietonale, piste de ciclisti si accese pentru autovehicule de transport in comun este de 1974,50 ml.
Lungimea totala a pistei de ciclisti proiectata pe partea dreapta a drumului de legatura Baia Sprie - Baia
Mare propus pentru executie este de 3767,60 ml.
In zonele de share space se va construii o retea de iluminat stradal formata din 80 buc. stalpi de beton
armat cu inaltimea de 10 ml pe care se vor monta corpuri de iluminat stradal de 64W.
De-a lungul pistei de ciclisiti se va construii o retea de iluminat stradal formata din 80 buc. stalpi
metalici cu inaltimea de 10 ml pe care se vor monta corpuri de iluminat stradal de 64W.
Breban Bogdan
Manager proiect „ Reducerea emisiilor de carbon in orasul Baia Sprie bazata pe planul de mobilitate urbana
durabila” SMIS 126192
Oras Baia Sprie
Biroul strategii proiecte
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