Anunț privind începerea proiectului
” Amenajare traseu de transport public de călători cu
autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între
zona UTA şi Str. Ştefan cel Mare”
COD SMIS 127811

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Arad
Scopul proiectului: Proiectul are ca scop reducerea emisiilor de carbon rezultat din transportul urban în municipiul Arad.
Acest scop va realiza transferul unei părți din cota modală a transportului individual cu autoturisme către modalități mai
ecologice de transport, respectiv transportul public și deplasarea cu bicicleta.
Obiectivele specifice ale proiectului:
-

-

Achiziționarea de autobuze electrice (10 buc) care vor asigura serviciul de transport public pe traseul propus prin
proiect. Aceste autobuze vor contribui la îmbunătățirea calității transportului public urban cu autobuze. Obiectivul
va contribui la creșterea numărului de pasageri care apelează la transportul public cu autobuze dar va contribui și
direct la reducerea poluării aerului deoarece sunt mult mai ecologice decât cele utilizate în prezent.
Amenajarea traseului UTA – str. Ștefan cel Mare, constând în realizarea de lucrări și modernizare a infrastructurii
rutiere care va contribui la îmbunătățirea transportului cu autobuzele, pe traseul de la UTA – P-ța Spitalului - str.
Andrei Șaguna - Calea Timișorii, până la intersecția cu str. Ștefan cel Mare, cu traversarea Mureșului pe un pod nou
și va facilita accesul spre și dinspre cartierul Aradul Nou. Amenajarea va asigura creșterea calității serviciului de
transport public și prin modernizarea stațiilor de autobuz existente și realizarea de stații noi, modernizarea și
extinderea sistemelor de semnalizare și semaforizare adaptivă și sincronizată care vor asigura acordarea de
prioritate transportului public cu autobuze, plantarea de aliniamente de arbori și arbuști pe traseul propus precum
și extinderea pistelor pentru biciclete și a traseelor pietonale. Se vor realiza și două stații de încărcare rapidă, ca
capetele traseului propus, pentru a asigura autonomia de deplasare pentru autobuzele electrice. Acest obiectiv va
contribui la creșterea atractivității transportului public cu autobuze, oferind o deplasare în condiții mai bune, pe un
traseu mai eficient ca și zonă de acoperire cu servicii de transport public și cu un timp mai scurt de deplasare decât
în prezent.
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-

Implementarea sistemului de închiriere a bicicletelor va crește numărul deplasărilor cu bicicleta, mijloc de transport
nepoluant. Cele 22 de stații de închiriere amplasate pe raza municipiului vor asigura un mijloc de deplasare rapid și
economic pentru utilizatori, având ca efect reducerea utilizării unor mijloace de transport mai poluante.
Realizarea de campanii de conștientizare, care să informeze populația despre avantajele utilizării mijloacelor de
transport public (autobuze) în detrimentul transportului cu autoturisme individuale, precum și privind avantajele
utilizării bicicletelor oferite prin sistemul de închiriere în transportul urban din municipiul Arad. Aceste companii de
conștientizare vor contribui la atragerea unui număr mai mare de utilizatori pentru modalitățile de transport mai
ecologice promovate prin proiect.

-

Rezultatele proiectului :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an).
Achiziționarea a 10 autobuze electrice ( 5 autobuze electrice capacitate medie și 5 autobuze electrice capacitate
mică).
Construirea a două stații de reîncărcare pentru autobuzele alimentate electric.
Stații de transport public 23 stații din care 17 modernizate și 6 construite.
Lungimea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători 7,7 km.
Lungimea pistelor pentru biciclete 3,65 km.
Realizarea de 20 de intersecții semaforizate.
Aliniamente de arbori și arbuști plantați 300 buc.
Realizarea unui sistem de închiriere biciclete.
Lungimea zonelor pietonale /semi pietonale construite 0,00516 kmp.

Data de începerea proiectului a fost 20.11.2019.
Perioada de implementare este de 01.10.2016 până la 30.09.2023.
Valoarea totală a proiectului este de 227.398.838,1 lei. Finanțarea nerambursabilă este de 66.712.849,40 lei, din care
valoarea finanțării nerambursabile din FEDR este de 44.005.789,47 lei și Valoarea eligibilă din bugetul național este de
6.730.297,21 lei.
Pentru informații detaliate despre celelelalte programe cofinanțate de Uniunea European, vă invităm să vizitați www.fondurieu.ro
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