
         

 

                                            

 

Comunicat de presă 
                                                                                                                                 Data: Noiembrie 2019 

 

“Achiziție mijloace de transport public – troleibuze 12 m, 
Ploiești, Tg. Jiu” 

 

UAT MUNICIPIUL TÂRGU JIU, beneficiar al Ordinului de finanțare nr. 4661 din  25.07.2019, în calitate de 
partener alături de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (lider) și Unitatea Administrativ Teritorială 

Municipiul Ploiești (partener 2), anunță începerea implementării proiectului ,,Achiziție mijloace de transport 
public troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu”, cofinanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020/ APELUL 
DE PROIECTE POR/2018/4/4.1/3/ în parteneriat, AXA PRIORITARĂ 4, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 4E, Obiectivul 
specific 4.1 - reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile 
de mobilitate urbană durabilă. 

Obiectivul general al proiectului  este îmbunătățirea transportului public în municipiile Ploiești și Târgu 
Jiu prin achiziția de material rulant de tip troleibuz pe rutele de transport public selectate, printr-o abordare 
integrată bazată pe Planul de mobilitate urbană durabilă pentru polul de creștere Ploiești, respectiv Planul de 
Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al municipiului Târgu Jiu.  

     Obiectivele specifice ale proiectului vizează:  
1. Reînnoirea si înlocuirea parcului de material rulant de pe o serie de rute de transport public 

operaționale din municipiul Ploiești și municipiul Târgu Jiu , cu 40 troleibuze electrice cu capacitate de minim 
70 pasageri, din care minim 30 pe scaune.  

2. Un transport public în sistem integrat, eficient si accesibil, prin achiziționarea pentru municipiul Târgu 
Jiu a 20 troleibuze noi, 9 troleibuze fiind cu autonomie pe bază de baterii, de circa 12m, cu capacitate de 
minim 70 pasageri,  din care minim 30 pe scaune. 
Contract de finanțare: Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 4661/27.05.2019 
Valoare totală  proiect: 106.851.357,00 lei (inclusiv TVA) 
Finanțare nerambursabilă: 89.941.357,00 lei din care FEDR : 76.450.153,45 lei 
Perioada de implementare a proiectului: 01.01.2019 - 31.12.2022; Codul MySMIS: 128120 
 
        
 
 

 

                                                                                    Persoane de contact:  
UAT Municipiul Târgu Jiu  

Ionescu Marius Valentin, Director Tehnic 
Tel 0723 535524, Fax  0253/214.878,   

Email : miv960@yahoo.com           

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
Loredana Tifiniuc, Şef Serviciu Serviciul Comunicare 

Tel: 0372.111.499 
Email: loredana.tifiniuc@mdrap.ro 

   

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

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

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