Descrierea proiectului
Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Calarasi prin crearea unui spațiu urban
pietonal multifunctional in zona centrala a municipiului

Cod SMIS proiect: 129155
Axa/Prioritate de Investiții: 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.
Titlul proiectului: „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Calarasi prin crearea unui spațiu urban
pietonal multifunctional in zona centrala a municipiului”
Contract finanțare: nr. 5032/19.12.2019
Denumire beneficiar: UAT Municipiul Calarasi.
Loc de implementare: Amplasamentul vizat de proiect este format din zona pietonala care se
desfasoara intre strada Sloboziei si strada Dobrogei,precum si aleile de legatura ale acesteia cu Parcul
Central, segmentul din strada Sloboziei cuprins intre intersectia cu strada Bucuresti si cea cu strada 1
Decembrie 1918 si segmentul strazii Traian intre strada 1 Decembrie 1918 si Bulevardul 1 Mai.
Data de începere a proiectului: 19.12.2019
Data finalizării proiectului: 31.05.2022
Valoarea totală a proiectului: 37.588.477,85lei
Valoarea eligibila nerambursabila : 36.346.757,34 lei, din care :
 FEDR -30.894.743,76 lei;
 Buget national - 4.725.078,44 lei;
 Cofinanţarea eligibila a Beneficiarului - 726.935,14 lei
Obiectivul general al proiectului se subscrie obiectivelor Prioritatii de investitii 4e: Promovarea unor
strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele
urbane, inclusiv promovarea mobilitații urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare
relevante pentru atenuare
Obiectivul general al proiectului: Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Calarasi prin crearea unui
spatiu urban pietonal multifunctional in zona centrala a municipiului, investitie bazata pe ”Planul de
Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Calarasi 2016- 2030”
Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectiv specific 1. Reducerea emisiilor de carbon prin restrictionarea traficului auto in zona centrala a
municipiului Calarasi
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Obiectiv specific 2. Reducerea poluarii, inclusiv a celei sonore, datorate traficului urban, in zona centrala
a municipiului Calarasi
Obiectiv specific 3. Cresterea accesibilitatii si atractivitatii deplasarilor cu bicicleta si pietonale, ca parte
dintr-un sistem integrat de mobilitate urbana
durabila in municipiul Calarasi
Obiectiv specific 4. Cresterea gradului de accesibilitate al cetatenilor la punctele de interes din zona de
influenta a proiectului;
Obiectiv specific 5. Imbunatatirea microclimatului si a calitatii aerului prin amenajarile spatiului urban
pietonal (spatii verzi, fantani, etc);
Obiectiv specific 6. Cresterea calitatii vietii cetatenilor municipiului Calarasi prin dezvoltarea unei zone
pietonale de reprezentanta in cadrul orasului,ca “marca” identitara a sa si areal al interactiunilor sociale,
politice si culturale ale urbei
Rezultate asteptate
Rezultat asteptat general - corespunde
doar cererii de finantare analizate

Valoare estimata
pentru
primul an de
implementare a
proiectului (anul de
baza)

Valoare estimata
pentru
primul an de dupa
finalizarea
implementarii

Valoare estimata
pentru
ultimul an al
perioadei de
durabilitate a
contractului de
finantare

17900.27
17900.27

18006.75
17835.68

18622.52
18254.26

-

7132
7296

7119
7563

60345
60345

62943
64631

68671
70767

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect
de sera (tone echivalent CO2/an):
Scenariul „fara proiect”
Scenariul „cu proiect”
Cresterea estimata a numarului de pasageri
transportati în cadrul sistemelor de
transport public de calatori
construite/modernizate/extinse (nr.
pasageri);
Scenariul „fara proiect”
Scenariul „cu proiect”
Cresterea estimata a numarului de persoane
care utilizeaza traseele/zonele
pietonale/semi-pietonale
construite/modernizate/extinse (nr.
persoane);
Scenariul „fara proiect”
Scenariul „cu proiect”

Rezultat asteptat in functie de activitatile proiectului

Suprafata zonelor pietonale /modernizate/extinse
Sisteme de închiriere de biciclete („bike-sharing”) create (nr.)
Suprafata carosabila reabilitata (mp)

Valoare la începutul
implementarii
proiectului

Valoare estimata la
finalul implementarii
proiectului

16736

20.194,8

0

1
785
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Suprafata spatii verzi reabilitata (mp)

0

7255,91

Sisteme instalate de reducere/interzicere a circulatiei
autoturismelor în anumite zone (nr.)

0
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Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitaţi:
 www.fonduri-ue.ro.
 site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro
 pagina de Facebook a programului https://www.facebook.com/inforegio.ro/

UAT Municipiul Călărași
Calarasi, Str. Bucuresti, Nr. 140A, tel: 0242 311005, fax: 0242 318574, e-mail:office@primariacalarasi.ro

