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“Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Huși bazată pe planul de mobilitate urbană durabilă”   

 

      Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Huși, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Reducerea 

emisiilor de carbon în municipiul Huși bazată pe planul de mobilitate urbană durabilă” Cod SMIS 123567. Proiectul este 

cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul 

specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.  

          Perioada de implementare a proiectului: 04.05.2020 - 31.12.2023. 

 

Scopul proiectului este de îmbunătățire a infrastructurii necesare pentru utilizarea modurilor nepoluante de transport public, 

cu autobuze electrice, cu scopul reducerii numărului de deplasări cu transportul privat(autoturisme personale) și implicit, 

reducerea emisiilor echivalente CO₂ din transport. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Scăderea emisiilor anuale echivalente CO₂ la nivelul municipiului Huși, în concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană 

Durabilă; 

2. Imbunătățirea deplasărilor cu transportul public, prin creșterea standardelor de calitate și siguranță în utilizarea acestui 

mod de transport; 

3. Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor și a impactului negativ asupra mediului prin scăderea cotei modale a 

transportului individual cu autoturismul; 

4. Realizarea unei mobilități urbane durabile a cetățenilor municipiului Huși prin implementarea unui sistem de transport 

public cu autobuze electrice și stații de încărcare electrică, cu aplicație de e-ticketing. 

Rezultate așteptate sunt: 

     1. Achiziționarea a 10 autobuze electrice; 

     2. Achiziționarea și instalarea a 10 stații de reîncărcare pentru autobuzele încărcate electric; 

     3. Construirea/modernizarea/reabilitarea a 52 stații de transport public; 

     4. Asfaltarea a 2,5km de străzi utilizate prioritar de transportul public de călători; 

     5. Construirea unui Terminal de transport public; 

     6. Construirea a 1,9 km de piste de biciclete; 

     7. Crearea unui sistem de e-ticketing; 

     8. Scăderea cantitații gazelor cu efect de seră; 

     9. Creșterea numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători; 

    10. Creșterea numărului de persoane care utilizează pistele pentru biciclete. 

 

Valoarea totală a proiectului este de 39.323.095,89 lei, din care: 

Valoarea totală eligibilă este de 34.946.769,85 lei din care: 

  - Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%) este de 29.704.754,38 lei; 

  - Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%) este de 4.543.080,08 lei; 

  - Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului (2%) este de 698.935,39 lei; 

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA este de 4.376.326,04  lei. 
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