Data: 04.11.2020

COMUNICAT DE PRESĂ
Lansarea proiectului
“Implementarea unui sistem de management al traficului și monitorizare în
Municipiul Focșani”
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani, în calitate de Beneficiar în cadrul
Contractului de Finanțare încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrație, în calitate
de Autoritate de Management pentru POR 2014 – 2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism intermediar, implementează proiectul
„Implementarea unui sistem de management al traficului și monitorizare în Municipiul Focșani”, Cod
SMIS 128809, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4: ”Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiţii 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”.
Valoarea totală a proiectului este de 20.286.466,63 lei, din care valoarea sumei nerambursabile
este de 19.880.737,29 lei.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea mobilității urbane durabile prin
implementarea unui sistem inteligent de trafic management și moninorizare, bazat pe soluții inovative de
eficientizare și reducere a poluării în Municipiul Focșani.
Obiectivele specifice sunt:
1. Creșterea atractivității, accesibilității și eficienței transportului public, precum și creșterea
procentului de utilizare a acestui mod de transport, in cadrul distribuției modale a deplasărilor, cu
un procent de 3,4% în anul 2021 (primul an după finalizarea implementării proiectuuli);
2. Reducerea deplasărilor cu autovehiculul și comutarea către mijloacele de deplasare alternative, cu
efect asupra reducerii emisiilor GES la nivelul întregului municipiu. Obiectivul specific este constituit
de reducerea parcursului total al vehiculelor particulare cu 1,8% și reducerea a cantității de CO2
echiv cu 0,8% în anul 2021 (primul an după finalizarea implementării proiectului);
3. Creșterea atractivității, accesibilității și siguranței deplasărilor cu bicicleta și pietonale, cu efect
asupra creșterii numărului de deplasări prin utilizarea acestor moduri nepoluante cu un procent de
1,2% în anul 2021 (primul an după finalizarea implementării proiectului).
Proiectul are termen de finalizare la data de 31.03.2022.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: Adrian Imireanu – Manager Proiect. Tel:
0237/236000, int. 213 e-mail: imireanu@focsani.info
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