
                                 
 

   

COMUNICAT DE PRESĂ 

                                                                                       

                                                         Călărași 22.06.2020 

„Sporirea gradului de mobilitate al populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate 
urbană alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călărași” 

 
 

1. Număr referinţă: contract finantare nr. 5367/30.04.2020, cod SMIS: 129358 
2. Data publicării comunicatului de presa: 22.06.2020 
3. Finanţat din Programul Operaţional Regional  2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile, 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, Obiectivul specific 4.1: 
Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă 
4.  Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administratiei. 
5.  Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. 
6. Alte informaţii: UAT MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, în calitate de beneficiar, anunţă debutul proiectului. 
Obiectivul general al proiectului se subscrie obiectivelor Priorității 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. 
Sporirea gradului de mobilitate al populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană 
alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călărași, investiție bazată pe ”Planul 
de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Călărași 2016- 2030” 
Obiectivele specifice ale proiectului 
Obiectiv specific 1. Implementarea unui sistem integrat de inchiriere a bicicletelor pentru promovarea 
mobilitatii durabile si reducerea emisiilor GES; 
Obiectiv specific 2. Sporirea gradului de mobilitate in zona centrala si zonele limitrofe; 
 Obiectiv specific 3. . Diminuarea cheltuielilor reale de deplasare si a timpului petrecut in ambuteiajele 
urbane; 
Obiectiv specific 4. Diminuarea poluarii si a zgomotului urban; 
Obiectiv specific 5. Promovarea unui transport public modern si comutarea de la autoturism la solutii 
alternative de mobilitate; 
Obiectiv specific 6. Crearea unei solutii alternative de transport urban care sa asigure un acces mai usor al 
persoanelor la locurile de munca, la furnizorii de servicii sau alte zone de interes; 



                                 
 

   

Obiectiv specific 7. Cresterea calitatii vietii in municipiul Calarasi. 
 Valoarea totală  a contractului de finanțare este de 6,194,443.11 lei cu TVA, din care finanțare 
nerambursabilă de 6,070,554.25 lei . 
Durata de implementare a proiectului este de 24 luni, începând în data de 30.04.2020 si finalizându-se in 
data de 30.04.2022. Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteți obține de pe site-ul 
instituției sau de la sediul UAT Municipiul Călărași, Str. București, nr. 140A, Municipiul Călărași, cod poștal 
910058,  tel: 0242/311 005,  fax: 0242/318 574, email : catalina.radulescu@primariacalarasi.ro, persoana 
de contact: Cătălina RĂDULESCU – asistent proiect. 
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