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

 

 

 

 

 

 

INFORMARE PROIECT 

 

 Titlul proiectului 

 „Transport urban durabil în Municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea 
transportului public local de călători cu tramvaiul – Reabilitare cale rulare traseu 101” Cod 
SMIS: 127782 
 

 Beneficiar 

Municipiul Botoșani, conform Contractului de finanţare nr. 5039 din 24.12.2019. 

 

 Perioada de implementare 

24 decembrie 2019-31 decembrie 2023 

 

 Valoare proiect 

Valoare totală proiect: 91.470.947,95 lei, din care:  
 91.360.023,15 lei valoare totală eligibilă, defalcată în: 

 77.656.019,70 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR; 

 11.876.802,99 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat; 

 1.827.200,46 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului; 
 110.924,80 lei, valoare neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile. 

 

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători şi îmbunătăţirea condiţiilor pentru 
utilizarea transportului public de calatori, în vederea reducerii numărului de deplasări cu 
transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.  
 

 Obiectivele specifice ale proiectului 

 Reducerea până în anul 2024 a emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investiției cu 
2,89%, ca urmare a creșterii eficientizării sistemului de transport public de călători prin 
investiții în reabilitarea căii de rulare pentru tramvaie; 

 Creșterea până în anul 2024 a numărului de utilizatori a transportului în comun în 
Municipiul Botoșani cu 4,62% ca urmare a realizării unor măsuri destinate încurajării 
utilizării transportului public (amenajare stații de așteptare, implementare sistem e-
ticketing). 
 

 Rezultate 

* reducerea cantității de emisii GES (echivalent CO2) cu 2,89% (80,94 tone echivalent CO2) la 
nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 3,79% 
(99,29 tone echivalent CO2) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de 
finanțare (estimate 2028); 
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* creșterea numărului de pasageri transportați în transportul public urban cu 4,62% (64.240) la 
nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 9,23 
(128.480 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare  
(estimate 2028).  
* lungimea totală a liniilor de tramvai noi sau îmbunătățite – 8,688 km cale simplă.  
 

 Date de contact 

 
Municipiul Botoșani 
Nume: Adrian Ionuț Aungurenci  

Funcție: Manager proiect 

Date de contact: tel. 0231 02200, int.308; email: adrian-ionut.aungurenci@primariabt.ro 

 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, 

vă invităm să vizitați: 

http://www.fonduri-ue.ro 

http://www.inforegio.ro/ro 

http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro 
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