
 

 

 

 

 
 

Descriere proiect                                                  
”Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului 

Isaccea”,cod proiect MySMIS 123585 
În data de 01.04.2020 a fost semnat contractul de finanțare nr. 5247 pentru proiectul "Serviciu integrat de transport public urban 

în contextul dezvoltării durabile a orașului Isaccea", cod proiect MySMIS 123585, în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-
2020, Axa prioritară 3 –Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 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, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de 
carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apel de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/ITI. 

Contractul de finanțare a fost încheiat de către U.A.T. ORAȘUL ISACCEA în calitate de Beneficiar cu Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației (succesor în drepturi și obligații al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), în calitate de 
Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est în calitate de Organism Intermediar. 

Perioada de implementare a proiectului este de 71 luni, respectiv între data 01.04.2016 și data 28.02.2022, aceasta cuprinzând și 
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a 
cheltuielilor. Proiectul se implementează în orașul Isaccea, str. 1 Decembrie, nr. 25, județul Tulcea. 

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea nerambursabilă: 
Valoarea totală: 22.871.764,29 lei 
Valoarea totală eligibilă: 20.119.159,56 lei 
Valoarea totală contribuție publică: 20.119.159,56 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 17.101.285,66 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 2.615.490,71 lei 
Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 402.383,19 lei 

 Proiectul "Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Isaccea" subsumează 7 obiective 
de investiții, complementare între ele, în speță vizând reducerea emisiilor de carbon în orașul Isaccea bazată pe planul de mobilitate urbană 
durabilă. 
 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Obiectivul general al proiectului constăîn creșterea calității vieții în orașul Isaccea și alinierea la politicile europene de dezvoltare durabilă 
prin reglementarea circulației pe străzile urbane, prin asigurarea de mijloace de transport nepoluante ca alternativă pentru autovehiculele 
rutiere cu emisii de carbon, respectiv înființarea unui sistem de transport public nepoluant, atractiv și modern, precum și încurajarea 
deplasării cu bicicleta sau pe jos prin asigurarea de piste special amenajate pentru bicicliști și îmbunătățirea calității trotuarelor /aleilor 
pietonale. 
 Obiectivele specifice ale proiectului: 

-  construire autobază pentru mijloace de transport; 
-  construire/modernizare străzi destinate exclusiv pentru transportul public sau utilizate prioritar de transportul public; 
-  construire/amenajare stații transport public; 
-  contruire/modernizare/extindere zone pietonale; 
-  construire Park&Ride; 
-  construire/modernizare piste/trasee pentru bicicliști; 
-  construire centre de închiriat/depozitat biciclete. 

Indicatorii prestabiliți de realizare: 
Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat:   operatiuni: 1.00 
 Descrierea investitiei:  
În cadrul investitiei „Serviciu integrat de transport public urban în contextual dezvoltării durabile a orașului Isaccea” sunt propuse pentru 

realizare următoarele obiecte de invesție care conduc la reducerea emisiilor de carbon în orașul Isaccea bazată pe Planul de Mobilitate 

Urbană Durabilă, obiecte de investiție proiectate integrat pentru scăderea gazelor cu efect de seră în orașul Isaccea: 

1) "Construire autobază pentru mijloace de transport", inclusive achiziția de material rulant cu alimentare electrică –2 autobuze electrice. 

Amplasamentul propus este în str. Dâmboviței nr. 16 A, Oraș Isaccea, jud. Tulcea. Autobaza pentru mijloacele de transport se va dota 

cu 3 stații alimentare autobuze (din care 2 stații de încarcare în regim normal și 1 stații de încărcare în regim rapid), garaje, spălătorie 

și zonă de service/diagnostic, spații administrative etc. și va avea suprafațaconstruită totală Sc=612,53. In plus, în incinta autobazei se 

vor amenaja 1780,24 mp alei și platform carosabile/parcări, precum și spații verzi cu suprafața de 1110,23 mp. Traseele de autobuz, 

precum și autobaza, au fost amplasate astfel încât autobuzele să aibă autonomie pe toată durata călătoriei, cu revenire la autobază 

pentru alimentare. 



 

 

 

 

2) "Construire/modernizare străzi destinate exclusive pentru transportul public sau utilizate prioritar de transportul public" 

Se propune construirea/modernizarea a 3,934 km/0,0293 kmp străzi urbane categoria IV utilizate prioritar sau exclusiv de transportul 

public de călători în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport pe următoarele străzi, numai pe tronsoanele afectate 

de liniile de transport public: str. Răzorului , str. Cireșului,  str. Nucilor, str. Grigore Ureche, str. Cloșca, str. Theodor Neculuță, Șoseaua 

Tichilești DC332. 

3) "Construire/amenajare stații transport public" 

Se propune amenajarea a 48 de stații de autobuz pe străzile pe care circulă cele 2 linii de autobuz: Câmpia Libertății DJ 229T, Avram 

Iancu FN, Răzorului, Cireșului, Nucilor, Curentului, Independenței,  M. Kogălniceanu, Grigore Ureche, Cloșca, 1 Decembrie,  1 

Decembrie FN,  DV 53 – Șoseaua Portului, corespondent CD37, Calea Măcin FN,  Mircea Vodă FN, Șoseaua Tichilești DC 332, Vasile 

Alecsandri,  Tudor Vladimirescu,  Cuza Vodă,  Theodor Neculuță,  Dâmboviței, Brăilei. 

4) "Contruire/modernizare/extindere zone pietonale" 

Prin prezentul proiect se propune construcția/modernizarea/extinderea zonelor pietonale din central orașului, respective încurajarea 

mersului pietonal în zona central prin asigurarea infrastructurii necesare și a atractivității zonei. Imobilele afectate de intervențiile 

propuse au lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semipietonale construite/modernizate/extinse de 3841mp , respective 

lungimea de 377.64 m, astfel: 

- Str. Dâmboviței cu lungimea/suprafața aferente traseelor/zonelor pietonale/semipietonale construite/modernizate/extinse 

(km/kmp) de 1,484mp / 165.80m; 

- Str. 1 Decembrie cu lungimea/suprafața aferente traseelor/zonelor pietonale/semipietonale construite/modernizate/extinse 

(km/kmp) de 1,683mp / 152.00m; 

- str. 1 Decembrie cu lungimea/suprafața aferente traseelor/zonelor pietonale/semipietonale construite/modernizate/extinse 

(km/kmp) de 674mp / 60.00m. 

5) "Construire Park&Ride" 

Prin prezentul proiect se propune construcția unei parcări supraterane dotată cu centru de închiriere biciclete, respective centru tip 

park & ride pe terenul din strada Zorelelor nr. 2, Loc. Isaccea, Jud. Tulcea. 

In cadrul obiectului de investiție Park&Ride se va amenaja un centru de închiriere biciclete –Sc= 81,54 mp (alcătuit dintr-o clădire 

administrativă de 50 mp unde se vor depozita/repara/asigura întreținerea bicicletelor, precum și unde se va asigura un post de 

pază/monitorizare/întreținere și o copertină metalică dotată pentrudepozitarea exterioară a bicicletelor) și un parcaj pentru autobuze 

și autoturisme cu o capacitate de 20 de locuri de parcare pentru autoturisme și 5 locuri pentru autocare cu posibilitate de extindere 

viitoare, precum și platform trafic S= 1864,05mp. 

6) "Construire/modernizare piste/trasee pentru bicicliști" 

Pistele/traseele de biciclete vor avea lungimea totală de 2140,85 ml și se vor construi pe străzile str. Tudor Vladimirescu,  str. Vasile 

Alecsandri,  str. Popa Șapcă, str. CuzaVodă, str. Dobrogeanu Gherea, str. 1 Mai,  str. Vlad Țepeș,  str. Nicolae Grigorescu. 

7) "Construire centre de închiriat/depozitat biciclete" 

Prin prezentul proiect se propune amenajarea/construcția unui centru de închiriere și depozitare biciclete pe terenul din strada 

1Decembrie FN/93, care să deservească grupul școlar și baza sportivă din zonă, precum și un centru în zona centrală identificată în 

strada 1 Decembrie, care să deservească piața agroalimentară și celelalte facilitate din zona centrală. Fiecare din cele 2 centre de 

închiriat vor avea o capacitate de 20 de biciclete spre închiriere achiziționate prin proiect și rastele pentru depozitarea a încă 20 

biciclete. 

Informații suplimentare: Manager de Proiect - Ecaterina TURCU, e-mail: fondurieuropeneisaccea@gmail.com, tel: 0755-760345. 
 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:  www.fonduri-ue.ro., site-ul web al 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului www.facebook.com/inforegio.ro 

 

 

 
Investim în viitorul tău! 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 
www.inforegio.ro  | facebook.com/inforegio.ro 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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