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„Achiziție de mijloace de transport public – tramvaie, 18m”, cod SMIS 128118 
 

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Ploiești implementează, în calitate de partener, proiectul Achiziție 
mijloace de transport public – tramvaie 18 m, Ploiești, cod MySMIS 128118, finanţat prin Programul Operaţional Regional 
2014-2020,  apelul de proiecte aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1  - 
Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană 
durabilă. 
Parteneriatul este incheiat intre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii şi Administraţiei  în calitate de lider de 
parteneriat şi Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploiești, conform Ordinului de finanţare semnat in data de 
27.09.2019. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilităţii urbane durabile prin crearea unui sistem de 
transport public în municipiile - reședință de județ Municipiul Ploiești eficient, ecologic şi modern, care să conducă la 
reducerea cantităţilor de CO2 şi emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, 
creşterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier. 

Obiectivele specifice ale proiectului 
Proiectul vizează reînnoirea materialului rulant pe rute actualmente în operare în Municipiul Ploiești. Tramvaiele 
achiziționate prin proiectul “Achiziție mijloace de transport public – tramvaie 18 m, Ploiești” vor fi utilizate pentru 
furnizarea serviciilor de transport public local prin intermediul operatorului local, pentru rutele: 
- Ruta 101 Ploiești, în lungime de 13,0 km, care leagă Gara de Sud cu centrul orașului iar apoi cu cartierele de locuințe din 
Nord și cu Spitalul Județean pe traseul Găgeni – Piața 1 Decembrie 1918 și retur, cuprinzând 26 de stații. 
- Ruta 102 Ploiești, în lungime de 10,8 km care leagă Gara de Vest cu Spitalul Județean, deservind și principalele cartiere 
de locuințe ale orașului, aflate între aceste două obiective, pe traseul Găgeni-Domnișori și retur, cuprinzând 22 de stații.  
Cele 20 tramvaie sunt destinate transportului urban de călători și vor fi cu podea 100% coborâtă pe toată suprafața 
disponibilă pentru pasageri, acționate în curent alternativ, cu echipamente electronice de putere și comandă cu 
microprocesor, cu recuperare de energie la frânare, cu viteza maximă de circulație de 70 km/oră, reglabilă, limitată 
electronic la 50 km/oră.  
 Valoarea totală a proiectului este de 191.212.879,00 lei, din care valoare nerambursabilă din Fondul European de 
Dezvoltare Regională – FEDR - în sumă de 136.690.947.15 lei și din bugetul național în sumă de 20.812.074,27 lei. 
Valoarea aferentă activităţii Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Ploiești este de 190.492.879,00  lei, din care 
valoare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR - în sumă de 136.078.947,15 lei și din 
bugetul național în sumă de 24.013.931,85 lei. 

Perioada de implementare a proiectului este de 48 luni, respectiv intre 1 ianuarie 2019 si 31 decembrie 2022. 
Persoane de contact din partea beneficiarului:  UAT partener - Municipiul Ploiești - Perpelea Milena Andreia Tel: 

0244.516.699/int. 507, Fax: 0244.591.256 E.-mail: al21@ploiesti.ro ;  
Lider de parteneriat – Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației - Loredana Tifiniuc, Șef Serviciu 

Comunicare Tel: 0372.111.499 E-mail:  loredana.tifiniuc@mlpda.ro 
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 

 de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 

www.inforegio.ro  I  facebook.com/inforegio.ro 

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