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Înnoirea parcului de material rulant al operatorului de transport, 
inclusiv implementarea Sistemului automat de taxare, a Sistemului de 

Management al Flotei și crearea Sistemului de Informare Dinamică 
a Călătorilor în stații și în vehicule 

 
Obiectivul general al proiectului de investiție îl reprezintă susținerea și dezvoltarea sistemului de transport public în 

Municipiul Reșița, într-o manieră modernă și integrată cu celelalte moduri de transport. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

1. Creșterea numărului de bicicliști cu 4,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), ca urmare a 
implementării unui sistem de bike-shating și a introducerii unui traseu de 2904,4 m de piste de biciclete. 
2. Creșterea gradului de siguranță și accesibilitate pentru pietoni prin modernizarea a 26.525,00 mp de spațiu pietonal, prevăzuți cu 
sisteme de siguranță care să împiedice accesul auto pe trotuar, estimându-se o creștere a numărului de persoane care utilizează 
traseele pietonale cu 5,6% pana în anul 2024. 
3. Creșterea numărului de utilizatori a transportului public cu 8,6% la nivelul primului an de după finalizarea implementării 
proiectului (estimat 2024), ca urmare a realizării unor măsuri destinate încurajării utilizării transportului alternativ, respectiv crearea 
a 28.225,35 mp de benzi de circulație utilizate prioritar pentru transportului public, achiziția a 10 autobuze electrice, implementarea 
sistemului de management al traficului, sistemului de e-ticheting, realizarea a două terminale internodale și amenajarea unei parcări 
de tip park&ride. 
4. Reducerea traficului de autoturisme personal cu 3,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), 
respectiv cu 3,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028), ca urmare a realizării 
unor măsuri destinate încurajării utilizării transportului alternativ. 
5. Reducerea cantității de emisii GES cu 4,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), ca urmare a 
reducerii utilizării autoturismelor prin realizarea măsurilor destinate încurajării utilizării mijloacelor de transport alternative - 
transport public și nemotorizat. 
6. Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea unui spațiu verde amenajat de 20.585,55 mp până în anul 2024. 
 
Numele beneficiarului: UAT Municipiul Reșița. 
Valoarea totală a proiectului este de 91.694.356,72 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă totală este de 82.362.404,76 lei. 
Locul de desfășurare al proiectului: Proiectul se întinde pe lungimea de 8,33 km, pe bulevardele principale ale Municipiului Reșița 
din cartierele Govandari, Lunca Pomostului , Centru Civic și Muncitoresc precum și pe str. Calea Timișoarei; județul Caraș-Severin, 
România. 
Data începerii proiectului: 14.05.2020 
Data finalizării proiectului: 31.10.2023 
Cod MySMIS:  128315 
Persoana de contact: Dobre Grațian, Tel./Fax: 0255211692/0355080288, E-mail: proiecte@primariaresita.ro,  sediul: Str. Piața 1 
Decembrie 1918 nr. 1A, cod poştal 320084, Reșița, judeţul Caraş-Severin. 
 

 
 
 

      Municipiul Reșița 
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 

 
www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”. 


