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COMUNICAT de PRESĂ

În data de 27.11.2019 s-a semnat contractul de finanțare cu ADR Sud-Vest Oltenia pentru
proiectul „Proiect integrat de modernizare a sistemului de transport public” cod SMIS 127369.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 4, prioritatea de
investiții 4e și are o valoare totală de 3,094,630.28 lei. Din această valoare, 2,968,313.56 lei
reprezintă finanțare nerambursabilă din fonduri europene (FEDR) și buget de stat, iar 126,316.72
lei din bugetul local (contribuție proprie de 60,577.83 lei și 65,738.89 lei cheltuieli neeligibile).
Prin proiect se vor realiza două componente:
A. Dispeceratul pentru transportul public local care să integreze funcții precum monitorizarea
parcului de vehicule, planificarea serviciilor de transport public, managementul acestuia și
controlul vehiculelor de transport public, asigurarea infrastructurii de alimentare pentru
vehiculele de transport public electrice, astfel:
a) Monitorizarea parcului de vehicule, cu următoarele componente:
- monitorizarea stării vehiculului de transport public – capacitatea de a colecta date de la
senzori și alte funcționalități de la bordul vehiculelor (parametrii vehiculelor, nr de calatori
la bordul vehiculului, alarme de la vehicule transport public, notificări legate de activități
ale pasagerilor și notificări de la incidente transmise de pasagerii de la bordul vehiculelor
transport public);
- estimarea timpilor de călătorie, sosire în stație etc.;
- transmiterea informațiilor privind timpii estimați către pasagerii din autobuz;
b) Planificarea serviciilor de transport public;
c) Managementul transportului public, cu componente principale:
- monitorizarea infrastructurii și vehiculelor de transport public – stații și vehicule de
transport public;
- coordonarea activităților de întreținere a componentelor sistemului de transport public;
d) Controlul vehiculelor de transport public, cu următoarele componente principale:
- optimizarea controlului parcului auto de transport public;
- controlul conducerii vehiculului;
- cerere de prioritate în trafic pentru vehiculele de transport public;
e) Furnizarea facilităților de plată a tarifelor.

B. Componenta stații încărcare vehicule de transport public – Stațiile de încărcare rapidă
autobuze electrice vor fi amplasate în următoarele puncte:
- Stația Clocociov, pe str. Mănăstirii, la capătul liniei 5,
- Pe str. Primăverii, la LPS, pe traseul liniei 3,
- Pe str. Ec. Teodoroiu, aproape de Piața Steaua.
Prin proiect se va asigura promovarea mobilității urbane durabile prin crearea atractivității
transportului public local și creșterea numărului de utilizatori ai acestui mod de transport, prin
prioritizarea transportului de călători, scăderea utilizării autovehiculelor proprii și implementarea
unui sistem complex care să vină în sprijinul reducerii emisiilor de CO2 în Municipiul Slatina.

