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Comunicat de presă 
 

                                                                                                                                             Data: mai 2022 
 

 
FINALIZAREA PROIECTULUI „DEZVOLTAREA ȘI PRIORITIZAREA TRANSPORTULUI DE CĂLĂTORI DIN MUNICIPIUL ORADEA”  
 
 
Primăria Municipiului Oradea, a implementat începând cu data de 01.04.2016 până în data de 30.06.2022, proiectul cu titlul 
„Dezvoltarea și prioritizarea transportului de călători din Municipiul Oradea”, cod SMIS 125553. Valoarea totală a proiectului a fost 
de 91,887,606.21 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a reprezentat 76.830.024,27 lei, valoarea eligibilă 
nerambursabilă din bugetul național 11.750.474,30 lei.  
Municipiul Oradea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului mai înainte menționat.  
 
Obiectivul general al proiectului: reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Oradea prin crearea undei verzi pentru tramvai în zona 
Magheru - pod Dacia și construirea unei linii noi de tramvai în zona Calea Aradului - Dimitrie Cantemir, printr-o abordare integrată 
bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Oradea.  
 
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:  
1. Construirea unei linii de tramvai pe o lungime totală de 8.273 m 2. Crearea undei verzi pentru tramvai în zona Magheru - pod 
Dacia (circulația tramvaiului fiind realizată prin banda dedicată pe podul Dacia și deasupra Pasajului Magheru) prin reconfigurarea 
intersecției Bld. Gen. Magheru - str. Parcul Traian - Aleea Ștrandului - Pod Dacia și crearea pasajului pe sub care să circule autobuze 
3. Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători extinse cu 24,10%, 
respectiv 4.062.085 pasageri, după primul an de la finalizarea implementării proiectului conform studiului de trafic 4. Scăderea 
anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an) cu 2.398 tone echivalent CO2, respectiv 5,10%, după primul an 
de la finalizarea implementării proiectului conform studiului de trafic 5. Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) 
configurate/ reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de călători construite/extinse/modernizate 
(kmp) "Realizare legatură pe cele trei direcții a liniilor tramvai în intersecția între străzile Primăriei-Decebal–Calea Aradului și 
extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului-str. Făgărașului-str.Atelierelor(cu acces depou OTL) și legatura pe toate 
direcțiile cu str. D.Cantemir" - infrastructură rutieră utilizată prioritar de mijloacele de transport public - poduri utilizate prioritar de 
tramvai - activitatea 10 categoria A din Ghidul solicitantului - 4635 mp (0,004635 kmp) 6. Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut 
de stradă urbană) configurate/ reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de călători 
construite/extinse/modernizate (kmp) pentru Podul Dacia cu bandă unică pentru tramvai - activitatea 10 categoria A din Ghidul 
solicitantului - 1311,24 mp (0,00131124 kmp) 7. Suprafața infrastructurii rutiere din cadrul Pasajului Magheru destinat prioritar 
transportului public de persoane - activitatea 11 categoria A din Ghidul solicitantului, după caz – (Investiții destinate îmbunătățirii 
transportului public urban de călători) - 8600 mp (0,0086 kmp) 
 
Impactul proiectului este reprezentat de reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Oradea prin crearea undei verzi pentru tramvai 
și construirea unei linii noi de tramvai. 
 
 
 

http://www.inforegio.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 
 

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

 
 
 

Rezultatele proiectului după finalizarea implementării:  
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră  
a) Scenariul „fără proiect”  
- Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază): 47.718,5 tone echivalent CO2  
- Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 47.280,1 tone echivalent CO2  
- Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: 48.012,5 tone echivalent CO2  
b) Scenariul „cu proiect” 
- Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază): 47.718,5 tone echivalent CO2  
- Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 44.881,8 tone echivalent CO2 
- Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: 44.849,2 tone echivalent CO2  
c) Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an) 
- Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază): 0 tone echivalent CO2 / 0% 
- Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 2.398 tone echivalent CO2 / 5,10%  
- Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: 3.163 tone echivalent CO2/ 6,60%  
2. Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători modernizate/extinse 
a) Scenariul „fără proiect”  
- Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază): 15.439.500 pasageri 
- Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 16.882.345 pasageri  
- Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: 18.186.855 pasageri  
b) Scenariul „cu proiect” 
- Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază): 15.439.500 pasageri 
- Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 20.944.430 pasageri  
- Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: 23.122.020 pasageri  
c) Creșterea anuală estimată (nr.pasageri)  
- Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază): 0% / 0 pasageri  
- Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 24,10% / 4.062.085 pasageri  
- Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: 27,10% / 4.935.165 pasageri  
3. Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.), după caz – (Investiții destinate îmbunătățirii transportului 
public urban de călători):  
- Valoare la începutul implementării proiectului - 0 stații  
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 14 stații  
4. Lungimea benzilor separate pentru mijloacele de transport public construite/modernizate/ reabilitate/extinse (km), după caz - 
(Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători):  
- Valoare la începutul implementării proiectului - 0 km cale de rulare simplă de tramvai 
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 8,273 km cale de rulare simplă de tramvai  
5. Suprafața infrastructurii rutiere din cadrul Pasajului Magheru destinat prioritar transportului public de persoane - activitatea 11 
categoria A din Ghidul solicitantului, după caz – (Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători): 
- Valoare la începutul implementării proiectului - 0 mp (0 kmp) 
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 8600 mp (0,0086 kmp) 
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6. Sisteme instalate de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone (nr.) - (Investiții destinate transportului 
electric și nemotorizat):  
- Valoare la începutul implementării proiectului – 0 sisteme  
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 1 sistem  
7. Creșterea estimată a numărului de pietoni care traversează aria proiectului (nr. pietoni)  
a) Scenariul „fără proiect”  
- Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază): 985.500 pietoni  
- Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 985.500 pietoni  
- Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: 985.500 pietoni 
b) Scenariul „cu proiect”  
- Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază): 985.500 pietoni  
- Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 1.051.200 pietoni  
- Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: 1.,084.050 pietoni  
c) Creșterea estimată a numărului de pietoni care traversează aria proiectului (nr. pietoni)  
- Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază): 0 pietoni / 0%  
- Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 65.700 pietoni / 6,7%  
- Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: 98.550 pietoni / 10%  
8. Număr pasarele pietonale asupra cărora se intervine prin proiect:  
- Valoare la începutul implementării proiectului – 0 pasarele  
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 1 pasarelă  
9. Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) configurate/ reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale 
transportului public de călători construite/extinse/modernizate (kmp) pentru Podul Dacia cu banda unică pentru tramvai - 
activitatea 10 categoria A din Ghidul solicitantului  
- valoarea la începutul implementării proiectului - 0 mp (0 kmp)  
- valoarea estimată la finalul implementării proiectului - 1311,24 mp (0,00131124 kmp)  
10. Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) configurate/ reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale 
transportului public de călători construite/extinse/modernizate (kmp) "Realizare legatură pe cele trei direcții a liniilor tramvai în 
intersecția între străzile Primăriei-Decebal–Calea Aradului și extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului str. 
Făgărașului-str.Atelierelor(cu acces depou OTL) și legătura pe toate direcțiile cu str. D.Cantemir" - infrastructură rutieră utilizată 
prioritar de mijloacele de transport public - poduri utilizate prioritar de tramvai - activitatea 10 categoria A din Ghidul solicitantului: 
- valoarea la inceputul implementarii proiectului - 0 mp (0 kmp). 
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