
 
 
 

INFORMARE PROIECT 

 

 Titlul proiectului 
Unitatea Administrativ-teritorială Municipiul Galaţi, în calitate de Partener, implementează proiectul 
„Achiziție de mijloace de transport public – tramvaie 18m, Galați”, cod SMIS 128117, finanțat prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea  dezvoltării urbane durabile, 
Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Apel de proiecte 
POR/2018/4/4.1/3/ÎN PARTENERIAT 

 Beneficiar 
Parteneriatul format dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei  în calitate de 
lider de parteneriat şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați, conform Ordinului de 
finanţare nr. 4588/10.07.2019. 

 Perioada de implementare 
48 luni: 01.01.2019 - 31.12.2022. 

 Valoare proiect 
Valoarea totală a proiectului este de 95.941.800,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este 
de 79.035.324,00 lei. 

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Obiectivul general al proiectului îmbunătățirea transportului public în Municipiul Galați prin achiziția 
de material rulant de tip tramvai pe rutele de transport public selectate, printr-o abordare integrată 
bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). Acest obiectiv implică reducerea emisiilor de 
carbon și creșterea atractivității transportului public in comun, prin asigurarea de condiții superioare 
(vehicule moderne, echipate cu motoare de tracțiune si cutii de angrenaj prevăzute cu sisteme pentru 
reducerea zgomotului și a vibrațiilor, cu facilități STI – sisteme tehnice inteligente), respectiv prin 
oferirea alternativei de transport: descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal și creșterea 
numărului de persoane care vor utiliza transportul public. 

 Obiectivele specifice ale proiectului 
Obiectivul specific al proiectului vizează un transport public în sistem integrat, eficient si accesibil, prin 
achiziționarea a 10 tramvaie noi, care vor fi utilizate pentru furnizarea serviciilor de transport public 
local prin intermediul operatorului local. 

 Rezultate 
 Rezultate asteptate generale 

Proiectul în ansamblu contribuie la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră si la creşterea 
numărului de pasageri ce utilizează mijloacele de transport public urban în România. 
S-a estimat că după implementarea proiectului, prin achiziția celor  10 tramvaie noi, care vor fi utilizate 
pentru furnizarea serviciilor de transport public local pentru Galați, în lungime de 18,0 km, rută 
diametrală nord – sud ce se desfășoară în vestul orașului, emisiile de GES vor scădea, pentru fiecare 



 
 
an, cu 87 tone CO2 echivalent pe an. De asemenea, creșterea numărului de pasageri a fost calculată ca 
fiind, pentru ruta din proiect, de cca. 788.612 pasageri pe an respectiv, în medie, 2161 pasageri pe zi, 
sau 219 la ora de vârf. 
 Rezultatele așteptate în funcţie de activităţile proiectului 

Pentru întreg proiectul vor fi achiziţionate 10 tramvaie noi, unidirecționale cu o capacitate de transport 
totală de minim 100 locuri, respectiv 6 persoane/m2 (calculate la 0,167 m2/călător în picioare) din 
care minim 32 pe scaune fixe, nerabatabile, din care minim 6 accesibile din low floor, plus vatmanul. 
 
 Date de contact 
 
UAT GALAȚI 
Vergiliu Vals  
Director Executiv al Direcţiei Servicii Comunitare de Utilităţi Publice, Primăria Municipiului Galaţi  
Date de contact: tel. 0236.307.705, e-mail: vergiliu.vals@primariagalati.ro 
 
                                                                       
Ministerul Lucrărilor Publice,  Dezvoltării şi Administraţiei  
Loredana Tifiniuc, Şef Serviciu Serviciul Comunicare 
Tel: 0372.111.499 
Email: loredana.tifiniuc@mdrap.ro 
 
 
 
 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,  
vă invităm să vizitaţi: 

http://www.mfe.gov.ro/ro 
http://www.inforegio.ro 

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

 
 

 Primăria municipiului Galaţi 

    Investim in viitorul tau!  
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

prin Programul Operational Regional 2014-2020 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 
României. 
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