Cod SMIS 121958
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivul general al proiectului il reprezinta reducerea emisiilor de carbon,
incurajarea utilizarii sistemului de transport public, precum si cresterea atractivitatii
zonei centrale din 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.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Achizitionarea a 9 autobuze hibrid pentru modernizarea sistemului de transport
public in termen de 48 de luni de la semnarea contractului de finantare.
2. Modernizarea a doua statii de autobuz de pe ruta liniei 8 a serviciului de transport
public in termen de 48 de luni de la semnarea contractului de finantare.
3. Modernizarea si extinderea unei zone pietonale de 6.172 mp in termen de 48 de
luni de la semnarea contractului de finantare.
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4. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu peste 16% in termen de 48 de luni
de la semnarea contractului de finantare.
5. Cresterea numarului de pasageri transportati in cadrul sistemului de transport
public de calatori ai orasului cu peste 8 % in termen de 48 de luni de la semnarea
contractului de finantare.
6. Crestarea numarului de persoane care utilizeaza zonele pietonale ale orasului Baia
Sprie cu peste 8 % in termen de 48 de luni de la semnarea contractului de finantare.
Grup tinta
Grupul tinta al prezentului proiect este reprezentat de toti locuitorii
orasului Baia Sprie( 17.053 persoane, conform datelor statistice furnizate de INSSE,
populatia dupa domiciliu la 1 ianuarie 2017), care vor fi beneficiarii amenajarii
statiilor de autobuz, a mijloacelor de transport in comunnoi, precum si a spatiului
pirtonalizat al centrului orasului. S-a avut in vedere amenajarea statiilor, achiziyia
autobuzelor hibrid, precum si amenajarea pietei centrale a orasului in spiritul
facilitarii accesului tuturor persoanelor, fara restrictii din punct de vedere al
categoriei de varsta sau a eventualelor dizabilitati.
Astfel, beneficiarii directi ai proiectului vor fi:
 Populatia orasului Baia Sprie, care va beneficia de infrastructura de transport
public modernizata( pe termen scurt) di de imbunatatirea starii de sanatate
prin reducerea emisiilor de CO2( pe termen mediu si lung);
 Populatia municipiului Baia Mare care utilizeaza serviciul de transport public
dotat cu cele 9 autobuze hibrid;
 Adultii si persoanele in varsta care vor avea la dispozitie o noua zona pentru
promenada si petrecere a timpului liber in zona centrala a orasului;
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 Orasul Baia Sprie prin cresterea atractivitatii acestuia, urmare a dezvoltarii
infrastructurii urbane.
Orasul Baia Sprie detine resursele financiare, materiale si umane necesare
operarii investitiei, atat in perioada de implementare, cat si dupa incetarea
finantarii nerambursabile. Din punct de vedere financiar, in perioada de
implementare, proiectul se va autosustine din asistenta financiara nerambursabila
pe care beneficiarul o va primi, in cuantum de 17,875,064.40 lei din valoarea
eligibila a proiectului. Cofinantarea la cheltiielile eligibile in valoare de
2.180.842,82 lei, vor fi
sustinute prin alocari de
sume de la bugetul local.
In ceea ce priveste planul
de
mentenanta
a
investitiei, acesta cuprinde
elemente de gestionare a
spatiului
creat
de
pietonalizare, si anume:
 Mentinerea integritatii spatiilor pietonale si a cadrului natural;
 Mentinerea curateniei spatiului pietonal si starea de folosinta a mobilierului
dispus in interiorul acestuia;
 Paza si protectia spatiului pietonal in vederea prevenirii distrugerilor si
degradarilor;
 Taierea vegetatiei din spatiile verzi numai la varsta exploatarii fiziologice, sau
cand se constata fenomenul de uscare;
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 Gospodarirea spatiului pietonal in conformitate cu obiectivele ecologice si
social economice;
 Efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii curente si capitale ori de cate
ori este necesar pentru sigurnta celor care utilizeaza mobilierul urban.
In ceea ce priveste cele 9 autobuze achizitionate prin proiect, serviciul de
transport public local de persoane va fi concesionat prin procedura de atribuire
catre ub operator de transport local. Detaliile cu privire la contractul de delegare a
gestiunii, in conformitate cu documentul incarcat .
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Manager de proiect: Cod SMIS 121958 : Asigurarea mobilitatii in orasul Baia
Sprie prin modernizarea sistemului de transport public in comun si pietonalizarea
zonei central a orasului
ing. Tibil Artur

tel. 0724037610
e-mail tibil.artur@gmail.com
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