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Con�inutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozi�ia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Sistem inteligent de trafic management și

monitorizare bazat pe solu�ii inovative de eficientizare și reducere a poluării în Municipiul Buzău”, cod SMIS 128611, finan�at prin Programul

Opera�ional Regional 2014‐2020, Axa prioritară 4 ‐ Obiectivul specific 4.1:

Contractul de finan�are a fost semnat la data de

30.01.2020, de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, în calitate de Beneficiar, cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi

Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar

pentru Programul Operaţional Regional 2014‐2020.

este promovarea mobilită�ii urbane durabile prin implementarea unui sistem inteligent de trafic management și

monitorizare, bazat pe solu�ii inovative de eficientizare și reducere a poluării în Municipiul Buzău. Se va urmări, în principal, îmbunătă�irea eficien�ei

transportului public de călători, a frecven�ei și a timpilor săi de parcurs, accesibilită�ii, transferului către acesta de la transportul privat cu

autoturisme, precum și a transferului către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o

op�iune mai pu�in atractivă din punct de vedere economic și al timpilor de parcurs, fa�ă de utilizarea transportului public/a modurilor nemotorizate,

creându‐se în acest mod condi�iile pentru reducerea numărului de autoturisme și reducerea emisiilor de echivalent CO .

1. Creșterea atractivită�ii, accesibilită�ii și eficien�ei transportului public, precum și creșterea procentului de utilizare a acestui mod de transport,

în cadrul distribu�iei modale a deplasărilor, cu un procent de 3,1% în anul 2021 (primul an după finalizarea implementării proiectului) fa�ă de

varianta „fără proiect”;

2. Reducerea deplasărilor cu autovehiculul și comutarea către mijloacele de deplasare alternative, cu efect asupra reducerii emisiilor GES la nivelul

întregului municipiu. Obiectivul specific este constituit de reducerea parcursului total al vehiculelor cu 2,9% și o reducere a cantită�ii de CO

echivalent cu 3,3 % în anul 2021 (primul an după finalizarea proiectului), fa�ă de varianta „fără proiect”;

3. Creșterea atractivită�ii, accesibilită�ii și siguran�ei deplasărilor cu biciclete și pietonale, cu efect asupra creșterii numărului de deplasări prin

utilizarea acestor moduri nepoluante cu un procent de 0,6% în anul 2021 (primul an după finalizarea proiectului), fa�ă de varianta „fără proiect”;

1. Rezultate generale

A. Scădere a gazelor cu efect de seră

B. Creştere număr pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse

C. Creştere număr persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

D. Creştere număr persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse

2. Rezultat specific: 1 sistem management trafic și monitorizare creat

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Reducerea emisiilor de carbon în

municipiile reședin�ă de jude� prin investi�ii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului:

Rezultate așteptate:

2

2

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 23.599.234,70 lei, din care:

Valoarea finan�ării nerambursabile acordată prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională este de 20.059.349,50 lei, iar din bugetul na�ional

este de 3.067.900,51 lei și contribu�ia beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului este de 471.984,69 lei.

Perioada de derulare a proiectului este de 63 de luni, fiind cuprinsă între 01.09.2016–30.11.2021.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la proiect, cei interesaţi se pot adresa la tel. 0238446342, fax: 0238717950, persoane de contact:

Lumini�a Col�eanu, manager proiect, e‐mail: luminita.colteanu@primariabuzau.ro, și Elena Cristina Ion, responsabil informare și publicitate,

e‐mail: elena.ion@primariabuzau.ro.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinan�at din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Opera�ional Regional 2014‐2020

„Sistem inteligent de trafic management și monitorizare bazat pe solu�ii inovative

de eficientizare și reducere a poluării în Municipiul Buzău”


