
            

 

                                            

 
 

Comunicat de presă 
Data: 26.09.2019 

 
Privind lansarea proiectului 

„Asigurarea mobilității în orașul Baia Sprie prin modernizarea sistemului de transport public 
în comun și pietonalizarea zonei centrale a orașului” 

 
Proiectul „Asigurarea mobilității în orașul Baia Sprie prin modernizarea sistemului de transport public în comun și 

pietonalizarea zonei centrale a orașului” având cod SMIS 121958, finanțat prin REGIO – Programul Operațional Regional 
2014-2020 se implementează de beneficiarul ORAȘ BAIA SPRIE, pe perioada 01.12.2017 – 30.04.2023.  

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de carbon, încurajarea utilizării sistemului de 
transport public, precum și creșterea atractivității zonei centrale din orașul Baia Sprie. Acest obiect general se încadrează 
în prioritatea de investiții 4e, care derivă din Obiectivul Tematic 4 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele" a Programului Operațional Regional 2014-2020. Printre obiectivele 
specifice ale proiectului se numără: 

 OS1. Achiziționarea a 9 autobuze hibrid pentru modernizarea sistemului de transport public în termen de 48 de 
luni de la semnarea contractului de finanțare. 

 OS2. Modernizarea a două stații de autobuz de pe ruta liniei 8 a serviciului de transport public din orașul Baia 
Sprie în termen de 48 de luni de la semnarea Contractului de finanțare. 

 OS3. Modernizarea si extinderea unei zone pietonale de 6.172 mp (suprafața totală finală) în termen de 48 de 
luni de la semnarea Contractului de finanțare. 

 OS4. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu peste 16% în termen de 48 de luni de la semnarea 
Contractului de finanțare. 

 OS5. Creșterea numărului de pasageri transportați în cadrul sistemului de transport public de călători al orașului 
cu peste 8% în termen de 48 de luni de la semnarea Contractului de finanțare. 

 OS6. Creșterea numărului de persoane care utilizează zonele pietonale ale orașului Baia Sprie cu peste 8% în 
termen de 48 de luni de la semnarea Contractului de finanțare. 

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă) este 20.066.856,14 lei, din care Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FEDR 15.193.804,75 lei, respectiv din Bugetul național 2.323.758,35 lei. 
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
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