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Comunicat de presă 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

Demarare proiect Achiziție autobuze electrice pentru extindere sistem transport public 

 

Decembrie 2022 

 

Beneficiar: Parteneriatul dintre UAT Municipiul Reșița (lider) și UAT Comuna Văliug (partener)  

Titlul proiectului: Achiziție autobuze electrice pentru extindere sistem transport public 

Codul proiectului: C10-I1.1-71 

Proiectul este finanţat prin Planul Național de Redresare și Reziliență 

Titlu apel proiect: Componenta C10 – Fondul Local, PNRR/2022/ COMPONENTA 10 – Fondul Local, 

I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) – cod 

074 - Material rulant de transport urban curat 

Obiectivele proiectului:  

Achiziționarea a 14 autobuze nepoluante și stații de încărcare (14 stații lente și 5 stații rapide) care 

să deservească traseele de transport public existente și noi.  

Achiziționarea a două stații de încărcare autovehicule electrice pentru Comuna Văliug. 

Implementarea proiectului va contribui la atingerea obiectivelor stabilite la nivelul comunității, prin 

îmbunătățirea confortului și calității vieții, creșterea gradului de siguranță a locuitorilor, precum și 

asigurarea unei infrastructuri edilitare moderne. 

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:  

• Se reduce poluarea cu emisii datorate traficului motorizat, atât în municipiul Reșița, cât și în 

localitățile din zona metropolitană, aparținătoare și deservite de prezentul proiect; 
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• Crește atractivitatea transportului public ca alternativă la mijloacele de transport 

motorizate; 

• Crește calitatea serviciilor publice livrate/prestate cetățenilor, companiilor, turiștilor și 

vizitatorilor municipiului și UAT partenere; 

• Se reduce traficul motorizat local; 

• Se îmbunătățește atractivitatea zonei turistice a Zonei Metropolitane Reșița;  

• Se îmbunătățește infrastructura de transport verde a municipiului în complementaritate cu 

proiectele de mobilitate deja implementate, în implementare sau care vor fi finanțate prin programele 

operaționale. 

• Se îmbunătățește considerabil accesul peroanelor vulnerabile și cu dizabilități la serviciile de 

transport public, moderne, inclusive, accesibile ca preț și ușor de folosit;  

• Se modernizează și se diversifică harta traseelor deservite de operatorul local de transport. 

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea: 45.481.612,93 lei, din care valoarea maximă a 

finanțării nerambursabile de 45.481.612,93 lei, valoarea eligibilă din PNRR 38.219.842,80 lei și valoare TVA 

aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 7.261.770,13 lei 

Data începerii proiectului: 19.12.2022 

Data finalizării proiectului: 19.04.2025 

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din 

fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale 

Contact: 

Tel./Fax: 0255211692 / 0355080288,  

E-mail: proiecte@primariaresita.ro 

 

Municipiul Reșița 
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