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DESCRIERE PROIECT PENTRU SITE BENEFICIAR 
 

PROIECT „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI ÎN MUNICIPIUL HUNEDOARA, PRIN 
INVESTIȚII ÎN TRANSPORTUL PUBLIC ECOLOGIC – CORIDORUL DE VEST” 

Titlul Proiectului: „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI ÎN MUNICIPIUL HUNEDOARA, PRIN INVESTIȚII ÎN 
TRANSPORTUL PUBLIC ECOLOGIC – CORIDORUL DE VEST”, cod MySMIS 123037. 

Denumire beneficiar: Municipiul Hunedoara 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:  
          Asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunatățirea condițiilor pentru utilizarea 
modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu 
autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.  
Obiective specifice:  

1. Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 la nivelul coridorului de vest cu 5,7 % ca urmare a 
reducerii utilizării autoturismelor si introducerea in transportul in comun a 7 Autobuze hibride de tip plug-in de 
capacitate normala (12m). 

2.  Creșterea pana in anul 2023 a numărului de utilizatori ai transportului in comun la nivelul coridorului de 
vest cu 18,9% ca urmare a realizării unor masuri destinate încurajării utilizării transportului alternativ (autobuze 
hibrid tip plug-in, implementarea unui sistem de e-ticketing, modernizarea stațiilor de transport in comun, 
implementarea unui sistem de management al traficului compus din Sistem de supraveghere video CCTV, Sistem 
de management al flotei de transport public, Sistem de comunicație fibra optica si canalizație electrica, 
Echipamente semaforizare, Centrul de control) 

3.  Creșterea numărului de bicicliști care utilizează infrastructura si sistemele de transport velo prin crearea 
de piste de biciclete si prin implementarea la nivelul coridorului de vest a sistemului de bike-sharing, estimându-
se o creștere pana in anul 2023 cu 40% a numărului total de bicicliști la nivelul Coridorului de Vest. 

4. Creșterea gradului de siguranță si accesibilitate pentru pietoni prin modernizarea a 12.707 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 16,3% pana in anul 2023. 

5.  Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea de spații verzi în aliniament și plantarea de 595 mp 
arbori/arbuști până în anul 2023. 

6. Reducerea pana in anul 2023 a gradului de poluare fonica cu 40% datorita achiziționării, prin intermediul 
proiectului, a 7 autobuze hibrid tip plug-in ce înregistrează valori mai reduse a nivelului de zgomot, aproximativ cu 
10 dB mai puțin în comparație cu motoarele diesel.   
Rezultatele proiectului: 
Detalii rezultat - Componenta 1 

1. Reducerea cantității de emisii GES (echivalent CO2) cu 36,7 tone (5,7 %) la nivelul primului an de după 
finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 40,7 tone (6,5 %) la nivelul ultimului an al perioadei de 
durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027). 
2. Creșterea anuală estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de 
călători construite/modernizate/extinse cu 187.245 pasageri (18,9%) la nivelul primului an de după finalizarea 
implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 201.845 pasageri (19,5%) la nivelul ultimului an al perioadei 
de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027). 
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3. Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete 
construite/modernizate/extinse cu 7.300 bicicliști (40.0%) la nivelul primului an de după finalizarea implementării 
proiectului (2023), respectiv cu 10.950 bicicliști (60,0%) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a 
contractului de finanțare 2027). 
4. Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale 
construite/modernizate/extinse cu 127.750 pietoni (16,3%) la nivelul primului an de după finalizarea 
implementării proiectului (2023), respectiv cu 182.500 pietoni (23,3%) la nivelul ultimului an al perioadei de 
durabilitate a contractului de finanțare (2027). 
5. Numărul de autobuze achiziționate la finalul implementării proiectului: 7 Autobuze hibrid tip plug-in 
6. Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate la finalul implementării proiectului: 15 
7. Sisteme de închiriere de biciclete („bike-sharing”/”bike rental”) create/modernizate/extinse la finalul 
implementării proiectului: 1 
8. Sisteme de managementul traficului, precum și alte sisteme de transport inteligente 
create/modernizate/extinse la finalul implementării proiectului: 1 
9. Lungimea/Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) utilizate prioritar de transportul public 
de călători în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport cheltuite/reabilitate/modernizate: 
1,1375 kmp. 
10. Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km) la finalul implementării proiectului: 49 arbori plantați 
11. Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp) la 
finalul implementării proiectului: 12,707 km 
12. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km) la finalul implementării 
proiectului: 1,095 km 
13. Sistem de e-ticketing create/modernizate/extinse la finalul implementării proiectului: 1 
14. Stații de închiriere biciclete (buc) la finalul implementării proiectului: 5 
15. Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului la finalul implementării proiectului: 170 
16. Rețea iluminat public pentru pietoni și bicicliști (km) la finalul implementării proiectului: 0,85km 
17. Stâlpi iluminat public pentru pietoni și bicicliști la finalul implementării proiectului: 40 
18. Intersecții cu semaforizare modernizată la finalul implementării proiectului: 4 
Data de începere a proiectului: 02.07.2019. 
Perioada de implementare a proiectului: 88 luni, respectiv 01.09.2015 – 31.12.2022. 

Valoarea proiectului: proiectul are o valoare totală de 45.743.840,51  lei,  din care 42.083.086,66 lei reprezintă 
finanțare nerambursabilă - 36.500.636,41 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (contribuția 
UE) și 5.582.450,25 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național. 

 

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitați www.fonduri-ue.ro” 
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Date de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Hunedoara, B-dul Libertăţii nr.17, 
cod.331128, Judeţul Hunedoara, Tel.:+4 0254 716322, Fax: +4 0254 716087; E-mail:  

proiecte@primariahunedoara.ro;   
Reprezentant legal – Primar – DAN BOBOUȚANU 
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