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Numele proiectului de reformă/investiție:
„ACHIZIȚIA A 10 TRAMVAIE DE 18 METRI ȘI
2 MICROBUZE NEPOLUANTE”

Numele beneficiarului:
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați
Obiectivele proiectului:
UAT Municipiul Galați, în calitate de
lider de parteneriat potrivit Acordului de parteneriat
încheiat cu UAT Comuna Vânători pentru realizarea
proiectului, va achiziționa 10 tramvaie de 18 metri
și 2 microbuze nepoluante.
Valoarea totală a proiectului:
120.089.266,50 lei cu TVA
Data începerii și finalizării proiectului:
12.01.2023-12.06.2026
Codul proiectului: C10-I1.1-636

https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://www.facebook.com/PNRROficial/

https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://www.facebook.com/PNRROficial/


 

 
 

 
  Galați, 07.03.2023 

 

Comunicat de presă 
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!ˮ 

                                                                 
Lansarea proiectului  

„ACHIZIȚIA A 10 TRAMVAIE DE 18 METRI ȘI 2 MICROBUZE NEPOLUANTE” 
 
 Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investitii pentru 
Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 144698/6453 din 12.01.2023 pentru 
implementarea proiectului nr. C10-I1.1-636 „ACHIZIȚIA A 10 TRAMVAIE DE 18 METRI ȘI 2 MICROBUZE 
NEPOLUANTE” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 10 - Fondul 
Local, I.1.1. - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 
nepoluante); Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.1, runda 2 - Apel de proiecte gestionat de Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al 
României. 
 
Obiectivul general al proiectului: Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din 
România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane 
și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean. 
 
Obiectivul specific al proiectului: Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană; Reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră generate de transporturi; Sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții 
digitale și ecologice de transport. În cadrul proiectului, Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, 
în calitate de lider de parteneriat potrivit Acordului de parteneriat încheiat cu Unitatea Administrativ-
Teritorială Comuna Vânători pentru realizarea proiectului, va achiziționa 10 tramvaie de 18 metri și 2 
microbuze nepoluante. 
 
Valoarea totală a contractului de finanțare aferent proiectului este de 120.089.266,50 lei.  
 
Durata de implementare a proiectului este de 41 luni, respectiv între 12.01.2023-12.06.2026.  
 
Informații suplimentare se pot obține la sediul UAT Municipiul Galați, str. Domnească nr. 54, Galați 80008, 
tel: 0336 102 117, Manager proiect – Vergiliu Vals, e-mail: vergiliu.vals@primariagalati.ro; URL: 
www.primariagalati.ro 
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