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Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Huşi implementează în perioada 04.05.2020 - 31.12.2023 proiectul 

“Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Huşi bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” SMIS 

123567 Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, finanţat prin 

Programul Operaţional Regional. 

 
Titlu “Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Huşi bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” 
Beneficiar Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Huşi  
Obiectivul general al proiectului constă îmbunătăţirea a infrastructurii necesare pentru utilizarea modurilor 
nepoluante de transport public, cu masinile electrice sau hibride, cu scopul reducerii numărului de deplasări cu 
transportul privat (autoturisme personale) si, implicit, reducerea emisiilor echivalente CO2 din transport. Proiectul 
se incadreaza in Obiectivul Specific al POR 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile 
de mobilitate urbană durabilă”, in prioritatea de investitii 4e „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane 
multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”. 
Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Scăderea emisiilor anuale echivalente CO2 la nivelul Municipiului Huși, în concordanță cu PMUD; 
2. Îmbunătăţirea deplasărilor cu transportul public, prin creșterea standardelor de calitate şi siguranţă în 

utilizarea acestui mod de transport; 
3. Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor şi 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 aplicație de e-ticketing și de monitorizare a traficului. 

Grupul ţintă este reprezentat de locuitorii Municipiului Huși, aproximativ 30.445 persoane. Aceștia, direct sau 
indirect, vor utiliza fie infrastructura pietonală, fie pe cea pentru transportul public; 

Rezultate așteptate: 
1.Achiziționarea a 10 autobuze electrice; 

2.Achiziționarea si instalarea a 10 stații de reincarcare 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 si de monitorizare a traficului; 

8.Scaderea cantității gazelor cu efect de seră; 

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

10.Creșterea numărului de personae care utilizează pistele pentru biciclete.; 

Obiective strategice PMUD Conform PMUD Huşi, obiectivele strategice generale sunt următoarele: • 
accesibilitate; • siguranţă şi securitate; • mediu; • eficienţa economică; • calitatea mediului urban. La nivelul 
Municipiului Huși se pune accent pe modernizarea sistemului de transport public local accesibil, eficient și 
echitabil, oferind tuturor categoriilor de persoane accesul la un mediu urban de calitate. În ceea ce priveşte 
mediul, obiectivele operaţionale stipulate vizează: • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; • reducerea 
emisiilor toxice; • reducerea impactului zgomotului asupra populației; • reducerea consumului de energie. 

Perioada de implementare    04.05.2020 - 31.12.2023 

Valoarea totală a proiectului este de 39.323.095,89 lei. 
Valoarea asistenţei financiare nerambursabilă este de 34.247.834,46  lei. 
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