
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea proiectului ,,Digitalizarea sistemului de transport public

urban Ia niveIuI Municipiului Campina", depus spre finantare m cadrul
Planului National de Redresare si Rezilienta si

a cheltuielilor legate de acest proiect

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.l3.504/30 martie 2022 al d-lui
Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
aprobarea proiectului ,,Digitalizarea sistemului de transport public urban la nivelul
Municipiului Campina", depus spre fmantare in cadrul Planului National de
Redresare si ReziIienta si a cheltuielilor legate de acest proiect;

Tinand seama de:
- raportul nr.l3.505/30 martie 2022, intocmit de Directia investitii -

Compartimentul Programe Finantare Europeana din cadrul Primariei Municipiului
Campina;

- raportul nr.l3.558/31 martie 2022, intocmit de Directia economica din
cadrul Primariei Municipiului Campina;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia buget, finanJe, programe fman|are europeana,
administrarea domeniului public $i privat $i agricultura;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.l3.559/31martie2022;

,̂

In baza prevederilor:
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.l24/2021 privind stabilirea cadrului

institutional si fmanciar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei
prin Mecanismul de redresare si rezilienta, precum si pentru modificarea si
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri
pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilienta necesar Romaniei
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul
Mecanismului de redresare si rezilienta;

- art.3 si art.4 din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare $i conpnutul-cadru al documenta^iilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investi^ii flnan^ate din fonduri publice;

- art.44, alin.(l) din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 cu privire la fmantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea fmanciara a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificarile si completarile
ulterioare;

*,

In conformitate cu prevederile:
- art.6, alin.(3) si ale art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind

normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- art.l29, alin.(l), alin (2), lit. "b", alin.(4), lit."d" din O.U.G. nr.57/3 iulie
2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;



In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

ConsiliuI local aI Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba participarea Municipiului Campina in proiectul
,,Digitalizarea sistemului de transport public urban la nivelul Municipiului
Campina", in vederea fmantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si
Rezilienta al Romaniei, Componenta C10 - Fondul local, Obiectul de investitii I.1.2
- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC
(sisteme inteligente de management urban/local).

Art.2. - Se aproba Nota de fundamentare a investitiei privind proiectul
,,Digitalizarea sistemului de transport public urban la nivelul Municipiului
Campina", conform ANEXEI nr.l, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 - Se aproba Descrierea sumara a investitiei privind proiectul
,,Digitalizarea sistemului de transport public urban la nivelul Municipiului
Campina", conform ANEXEI nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. - Se aproba valoarea totala a proiectului ,,Digitalizarea sistemului de
transport public urban la nivelul Municipiului Campina", in cuantum de
2,929,006.50 lei TVA inclus, din care 2,461,350.00 Iei fara TVA reprezinta
cheltuieli eligibile asigurate din Planul National Redresare si Rezilienta, si la care se
adauga TVA aferent cheltuielilor eligibile in valoare de 467,656.50 lei, cheltuieli
asigurate din bugetul de stat.

Art.5. - Sumele reprezentand cheltuieli neeligibile ce pot aparea pe durata
implementarii proiectului ,,Digitalizarea sistemului de transport public urban la
nivelul Municipiului Campina", pentru implementarea proiectului in conditii
optime, se vor asigura din bugetul local. Aprobarea cheltuielilor neeligibile va face
obiectul unei Hotarari de Consiliu Local adoptata ulterior.

Art.6. - Municipiul Campina se obliga sa asigure resursele fmanciare
necesare implementarii optime a proiectului in condiJiile rambursarii/ decontarii
ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art.7. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului JudeJului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direcpei economice;
- Direc^iei investi^ii;
- Direc^iei juridice;
- Serviciului administrarea domeniului public sj privat.

Pres^dirjtede$edim;a, Contrasemneaza,
Cpnsilier, f^- SeCfetar General,

Davideqftu Florinl- Liviu Molqqyeanu Elena

Campina, 31 martie 2022
Nr.72



ANEXA nr.l
la H.C.L. nr

Pre$edinte de sedinJa,
Consilier,

NOTA DE FUNDAMENTARE A INVESTITjfcl * /
,,Digitalizarea sistemului de transport public urban la ni

Campina"

Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10 - Fondul Local
Titlu apel proiect: : I.1 Mobilitate urbana durabila I.1.2 - Asigurarea infrastructurii
pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de
management urban/local)
Digitalizarea sistemului de transport public urban la nivelul Municipiului
Campina

l, pc a specifice, e(c.)

Municipiul Campina este amplasat in zona de Nord-Vest a judetului
Prahova, fiind amplasat la o distanta de 33 km de resedintajudetului, Municipiul
Ploiesti.

Judetul Prahova face parte din Regiunea Sud-Muntenia, aceasta regiune de
dezvoltare a Romaniei dispunand in prezent de prezenta unor trasee importante de
transport, inclusiv reteaua TEN-T extinsa.

Judetul Prahova este conectat la nivel national prin intermediul:
> Drumuri Europene:

* E577: Ploiesti - Buzau
> Drumuri Nationale:

* DN1: Bucuresti - Otopeni - Ciolpani - Ploiesti - Baicoi - Campina -
Breaza - Comarnic - Sinaia - Busteni - Azuga - Predeal - Sacele - Brasov
- Ghimbav - Codlea - Sercaia - Fagaras - Cartisoara - Avrig - Sibiu -
Saliste - Miercurea Sibiului - Sebes - Alba Iulia - Teius - Aiud - Turda -
Cluj-Napoca - Huedin - Alesd - Oradea - Bors

* DNlA: Bucuresti - Buftea - Ploiesti - Boldesti-Scaeni - Valenii de Munte
- Maneciu-Ungureni - Cheia - Sacele

* DNlB: Ploiesti - Albesti-Paleologu - Mizil - Buzau
* DNlD: Urziceni - Albesti-Paleologu
* DN72: Ploiesti - Targoviste

> Autostrazi:
* A3: Bucuresti - Ploiesti

Contextul teritorial interjudetean este prezentat in figura de maijos, in care sunt
reprezentate principalele municipii si coridoarele de transport care leaga municipiul
resedinta dejudet dejudetele invecinate.



Fignra 1. Legaturi rutiere ale Judetiihii Prahova

Municipiul Campina este situat in zona vestica ajudetului, fiind amplasat intr-
un amfiteatru natural, pe Valea Prahovei si este inconjurat de trei cursuri de apa
(Campinita, Doftana si Prahova) care au modelat terasa Campina, avand o forma
triunghiulara cu pante mai blande sau mai abrupte. Din punct de vedere al
coordonatelor, acest municipiu poate se regaseste la 45^7' latitudine nordica si 25^5'

Figura 2, Pozitionare Municipiul Campina la nivelui
Judetului Prahova

longitudine estica, la o altitudine de 435 de metri fata de nivelul marii.
Unitatile administrative cu care UAT Campina se invecineaza sunt:

* Nord: comuna Cornu;
* Nord-Est: comuna Brebu;
* Vest: comuna Poiana Campina;
* Sud: comuna Banesti;
* Sud-Est: comuna Telega.



Din punct de vedere rutier, amplasarea pe DN1 face ca municipiul Campina sa
aiba un acces facil la cateva din cele mai importante orase din punct de vedere
economic. Distantele rutiere pana la importante orase din Romania sunt:

* Campina - Ploiesti = 33 km
* Campina - Brasov = 77 km
* Campina - Bucuresti = 109 km
* Campina - Constanta = 321 km
* Campina - Iasi = 3 81 km
* Campina - Cluj-Napoca = 347 km
* Campina - Timisoara = 485 km
* Campina - Craiova = 240 km

Figura 4 Harta magistralelorferoviere nationale

Legatura feroviara se realizeaza prin magistrala feroviara 300, cale ferata
dublu electrificata, care asigura conexiunea intre gara de Nord si frontiera de vest a
Romaniei, prin intermediul garii Oradea. Traseul acestei magistrale este: Bucure$ti -
Ploie^ti - Campina - Comarnic - Busteni - Predeal - Bra$ov - Blaj - Cluj Napoca -
Oradea.
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In intravilanul municipiului exista un numar de 252 de strazi, acestea masurand
aproximativ 120 de km si avand imbracaminte din asfalt, beton, balast, piatra sau
pamant.

yv

In prezent, la nivelul municipiului transportul public local este asigurat cu
ajutorul unei flote formate din 5 microbuze cu un numar de minim 14 locuri si alte 2
microbuze (de rezerva). Conform contractului nr. 11107/20.04.2015 incheiat intre
Municipiul Campina si Societatea Comerciala ELIRO SRL, contractul de prestare
servicii avea o durata de 5 ani, la care s-au mai adaugat 2 ani de prestare prin
prelungirea termenului stabilit initial.

Reteaua de transport public calatori se desfasoara prin curse regulate astfel:
> Linia 1 : Emon Electric (Fantana cu ciresi) - Cimitirul Invierea lui Lazar -

Restaurant Oscar - I.H. Radulescu - Complex Fibec - Cinema - Milia - B1 P4
- Complex Peco - Sera - Emon Electric



> Linia 2 : Spital Voila - Str. Buciumului - Str. Arinului - Sc. Gen. 3 - Dispensar
Broaste - Moara - Str. E. Teodoroiu - B1 P4 - Complex Peco - Sera - Emon
Electric

> Linia 3 : Spital Voila - Str. Buciumului - Str. Arinului - Sc. Gen. 3 - Dispensar
Broaste - Moara - Racitar - Milia - B1 P4 - Complex Peco - Sera - Emon
Electric

> Linia 4 : Spital Voila - Str. Buciumului - Captare - Str. Arinului - Sc. Gen. 3
- Dispensar Broaste - Moara - Racitar - Milia - B1 P4 - Complex Peco - Sera
- Emon Electric

Figura 5 Haria trasee trasnport public calatori

Sistemul de transport in comun de la nivelul municipiului este unul tot mai
putin atractiv pentru locuitorii Municipiului Campina, din datele colectate in cadrul
unui studiu de trafic a rezultat faptul ca transportul public este utilizat pentru doar 5%
din deplasarile locuitorilor orasului. Pe langa acest aspect, trebuie luate in considerare
inclusiv conditiile infrastructurii si a mijloacelor de transport uzate fizic si moral,
astfel autoritatea publica neputand sa asigure un serviciu public la standarde ridicate.

De asemenea, luand in calcul potentialul de dezvoltare a unui sistem integrat,
intermodal de transport in comun, este necesar ca dezvoltarea si eficientizarea
serviciului de transport public sa devina una dintre principalele directii strategice la
nivel municipal, asigurand astfel dezvoltarea durabila a Municipului Campina.



Figura 6 Hcirta stafii de tramportpuhlic

Conform studiului de trafic realizat in anul 2017, bazat pe datele colectate de
la operatorul de transport public actual, a fost constatata o distributie heterogena a
numarului de calatorii pe trasee diferite. Mai concret, la nivelul anului de analiza, au
fost inregistrate 11.408 calatorii pe traseul Muscel, iar pe traseul Voila au fost
inregistrate 332.997 de calatorii.

Sistemul de transport in comun de la nivelul municipiului este unul tot mai
putin atractiv pentru locuitorii Municipiului Campina, avand in vedere conditiile
infrastructurii si a mijloacelor de transport uzate fizic si moral, astfel neputand fi
asigurate conditii depline de siguranta si rapiditate in oricare punct al orasului. De
asemenea, prin analizarea mobilitatii urbane de la nivelul Campinei se identifica un
potential destul de ridicat pentru realizarea unui sistem integrat, intermodal de
transport care sa satisfaca asteptarile reale ale cetatenilor.

A

In ceea ce priveste infrastructura inteligenta de mobilitate urbana, in
momentul de fata Municipiul Campina nu beneficiaza de un sistem inteligent de
management integrat al traficului. Cele mai importante intersectii din zona centrala
sunt semaforizate, mai exact, un total de 8 sisteme de semaforizare din care 6 sunt
intersectii, iar 2 treceri de pietoni. Pe langa acestea, vehiculele de transport public nu



beneficiaza in prezent de prioritizare fata de vehiculele de transport private
(personale).

Prin H.C.L. nr. 109 din 16 octombrie 2015, au fost aprobati indicatorii tehmco-
economici pentru realizarea unui "Sistem video supraveghere intersectii". Proiectul
avea ca obiective monitorizarea in regim continu (atat pe timp de zi cat si pe timp de
noapte) a traficului rutier si pietonal cat si a activitatilor care se desfasoara in zonele
celor mai importante intersectii din plan local. Cele 35 de camere video au fost
montate in 15 intersectii din municipiul Campina, iar investitia a costat 187,813.00 de
lei (fara TVA) si a fost fmantata din bugetul local. Sistemul este gestionat in prezent
de catre Politia Locala in cadrul unui centru de monitorizare.

Cele 15 intersectii care au camere de supraveghere a traficului instalate sunt:
1. Strada I.H.Radulescu cu strada Siretului si Drumul Taberei
2. Bd. Carol I cu Strada Siretului
3. Calea Doftanei cu Strada Voila
4. Calea Doftanei cu Strada B.P. Hasdeu
5. Bd. Carol I cu Strada 1 Decembrie 1918
6. Bd. Carol I cu Calea Doftanei si Bd. Culturii
7. Bd. Carol I cu Strada Mihail Kogalniceanu
8. Bd. Balcescu cu Strada Orizontului
9. Bd. Balcescu cu strada Sondei, strada Schelelor si Bd. Carol I
10. Bd. Balcescu cu Campului si Calea Dacia
ll.CaleaDaciacuDNl
12. Bd. Carol I cu strazile Oituz si Pictor Grigorescu
13. Strada Plevnei cu strada Pictor Grigorescu
14. strada Ecaterina Teodoroiu cu strada Zorilor
15. strada Dr. Victor Babes cu strada Lt.Col. Erou Oprescu Adrian

*t

Figura 7. Intersectii moniiorizate video
A

In urma analizei situatiei actuale in ceea ce priveste sistemele de gestionare a
traficului in municipiul Campina s-au identificat urmatoarele:



* Exista necesitatea introducerii unui sistem de management al traficului
pentru utilizarea eficienta a sistemului de transport existent. Se poate avea m
vedere integrarea acestui sistem cu viitoarele proiecte pe care autoritatea
doreste sa le fmanteze prin Programul Operational Regional 2021-2027.

* Oportunitatea introducerii sistemelor inteligente pentru gestionarea parcarii.

Asadar, pornind de la premisa ca Municipiul Campina se confrunta cu o
provocare din ce in ce mai dificila referitor la sustenabilitatea transporturilor, este
evident ca la nivel local este necesara o schimbare de paradigma pe tema transportului
public, obiectivul principal fiind eficientizarea acestui serviciu din punct de vedere al
resurselor cat si prioritizarea solutiilor nepoluante de transport.

2. Necesitatea si se

Mobilitatea durabila este expresia dezvoltarii unui sistem de transport solid,
ecologic si eficient, prietenos cu mediu, dar in acelasi timp statornic si traditional,
asigurand un echilibru intre valorificarea modurilor si infrastructurii de transport
traditionale cu necesitatea de modernizare si asigurare a consumului eficient de
resurse si promovarea modurilor de transport nepoluante.

Pentru a asigura atat cetatenilor cat si orasului o crestere din punct de vedere a
calitatii vietii, Municipiul Campina trebuie sa asigure un sistem de transport eficient
si durabil, care sa fie considerat de catre cetateni accesibil atat economic cat si
geografic. Un astfel de sistem de transport va dezvolta mobilitatea de transport a
persoanelor si marfurilor sprijinind parcursul Municipiului Campina de a deveni un
oras inteligent pana in anul 2030.

Conceptele europene de planificare si management referitoare la mobilitatea
urbana durabila, adaptate la specificul Municipiului Campina vor fi detaliate pe larg
in documentul de planificare strategica destinat transportului: Planul de Mobilitate
Urbana Durabila al Municipiului Campina (aflat in prezent in faza de revizuire). In
cadrul acestuia vor fi identificate si sintetizate prioritati, obiective, date contextuale,
masuri cat si proiecte care vizeaza in mod direct orasul pentru care se doreste
dezvoltarea serviciului de transport public.

Analiza situatiei existente, disponibila in cadrul PMUD-ului actual, ofera o
perspectiva destul de concisa referitor la deficientele existente in plan local, trecand
prin toate palierele de analiza cercetate: retea stradala, transport public, transport pe
calea ferata, transport de marfa, mijloace alternative de mobilitate, managementul
traficului si zone cu nivel ridicat de complexitate.

Din punct de vedere al concluziilor prezentate in cadrul documentului de
planificare strategica au fost identificate urmatoarele puncte slabe:

S Starea infrastructurii rutiere;
^ Indice de motorizare aflatpe un trend crescator;
^ Numdr ridicat de deplasari cu autovehicule private, raportat la deplasarile

cu transportulpublic;
^ Transportpublic urban neeficient;
^ Grad redus de atractivitate al transportului in comun;
^ Transportul public si informatiile despre acest serviciu nu sunt semnalizate

corespunzator;



^ Inexistenta statiilor intermodale, care sapermita transferul mtre modurile de
transport, generdnd un efect negativ asupra accesibilitatii;

^ Intermodalitatepromovatd insuficient;
^ Crearea de congestii de circulatie in orele de vdrf;
^ Poluarea din ce in ce mai ridicatd;
^ Trotuare aflate intr-o stare necorepsunzatoare;
^ A utovehicule parcate neregulamentar pe suprafata pietonala;
^ Sistemul de management al traficului nu este implementat la nivel local, astfel

nefiindasiguratdfunctia deprioritizare a vehiculelor de transportpublic;

Pentru rezolvarea problemelor identificate, Municipiul Campina a derulat
activitati pentru implementarea de proiecte care in prezent se afla in stadiul de
implementare sau sunt fmalizate. Prin intermediul acestora, o parte dintre problemele
de transport public au fost reduse sau eliminate. Din punct de vedere al
transportului public sunt necesare in continuare interventii de extindere sau noi
investitii asupra acestui sector, care sa asigure complementaritate cu proiectele
implementate sau aflate in faza de implementare.

Realizarea investitiei din cadrul PNRR - Componenta 10 - Fondul Local este
necesara pentru a continua dezvoltarea sistemului de transport public local,
dezideratele principale fiind continuarea actiunilor in plan local pentru promovarea
unei mobilitati urbane durabile si reducerea emisiilor GES de la nivelul intregului
municipiu. Bineinteles, avand in vedere faptul ca proiectul intervine prin
modernizarea parcului de vehicule de transport public si asigurarea infrastructurii de
alimentare electrica, se va genera un impact pozitiv inclusiv asupra cresterii cotei
modale a acestui tip de transport reducandu-se astfel numarul mediu al deplasariilor
cu vehiculul personal.

Proiectul descris combate prin implementarea sa o serie de disfunctionalitati
identificate la nivelul Planului de Mobilitate Urbana Durabila, mai exact:

* Eficienta redusa a transportului public urban, datorita necorelarii graficului de
circulatie si al capacitatii mijloacelor de transport public utilizate cu cererea de
transport public reala;

* Lipsa de atractivitate a transportului in comun, datorita starii infrastructurii de
transport public, respectiv a vehiculelor de transport in comun si a statiilor;

* Gradul redus de acoperire pentru anumite zone ale municipiului;
* Numarul mare de deplasari cu autovehicule private, raportat la deplasarile cu

transportul public;
* Crearea de congestii de circulatie, la orele de varf;
* Utilizarea excesiva a mijloacelor de transport poluante si lipsa unei politici

coerente de incurajare a utilizarii de vehicule ecologice;
* Capacitatea redusa a transportului public pentru anumite zone ale orasului,

inclusiv cartiere rezidentiale nou-construite;
* Activitatea redusa a transportului public;
* Poluarea produsa de activitatea de transport;

Prinproiectul ,,Digitalizarea sistemului de transport public urban la nivelul
Municipiului Campina" va fi implementata o solutie software care va facilita
programarea vehiculelor pe linii pe baza unui grafic prestabilit sau recomandat,
monitorizarea traseului si respectarea parametrilor prin monitorizare in timp real,



comunicarea permanenta intre dispecerat si conducatorii mijloacelor de transport in
comun.

Calatorii vor avea la dispozitie o platforma de taxare automata care va functiona
pe baza de card electronic si care va permite oferirea de informatii privind plecarile
si informatii despre cursele anulate catre calatorii care au instalata aplicatia mobila
dedicata.

Calatorii vor beneficia de informatii in timp real privind cursele aflate in
derulare, putand astfel sa-si planifice in mod eficient traseele cu transportul in comun
si alternativele acestuia. Solutia propusa va utiliza tehnologii GIS pentru localizare si
afisare pe harti digitale, va monitoriza in timp real pozitia mijloacelor de transport cu
ajutorul sistemelor GPS si transmisia datelor prin GPRS sau alte tehnologii de
comunicare.

Indicatorii de rezultat obtinuti in urma implementarii proiectului vor fi:
1. Municipiul Campina elaboreaza/ dezvolta investitii sisteme de transport

inteligente (ITS)

Indicatorii suplimentari identificati in urma implementarii proiectului sunt:
1. Reducerea cantitatii de emisii GES la nivelul primului an dupa fmalizarea etapei
de implementare a proiectului (2027) ca urmare a implementarii unui sistem inteligent
de managementul traficului care sa creasca utilitatea si atractivitatea transportului
public, in detrimentul utilizarii autoturismelor personale.
2. Cresterea numarului de utilizatori a transportului public la nivelul primului an dupa
fmalizarea etapei de implementare a proiectului (2027), ca urmare a realizarii unor
masuri destinate eficientizarii si cresterii atractivitatii acestui mod de delasare, prin
implementarea unui sistem de management al traficului la nivelul Municipiului
Campina.
3. Reducerea volumului traficului de autoturisme la nivelul primului an dupa
fmalizarea etapei de implementare a proiectului (2027).

Asadar, proiectul isi justifica atat necesitatea cat si oportunitatea, mai mult de
atat se observa cum beneficiile obtinute in urma implementarii acestuia contribuie in
mod efectiv la indeplinirea viziunii de dezvoltare a segmentului de dezvoltare urbana,
trasata in cadrul Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Campina.

3. Corefarca cu Ia

Proiectul proiectul ,,Digitalizarea sistemului de transport public urban la
nivelul Municipiului Campina" este complementar din punct de vedere tehnic si
functional cu proiectele de investitii publice fmalizate asupra infrastructurii de
mobilitate ce abordeaza deficientele actuale din sistemul de transport si imbunatateste
disponibilitatea, calitatea si relevanta infrastructurii urbane si a dotarilor puse la
dispozitia populatiei de la nivelul Municipiului Campina.

Prin proiectele de investitii publice privind infrastructura de mobilitate realizate
din fonduri europene in perioada 2007-2013:

*J* Titlu proiect: ,,Modernizarea Calea Daciei"



COD SMIS: 1135/ Nr. inreg. Contract: 569/ Data: 30 septembrie 2009 - 30 martie
2012
Buget: 25,477,127.02 lei
Eligibil proiect: 20,723,030.69 lei/ Eligibil beneficiar: 414,460.08
Sprijin beneficiar: 20,308,570.08/ Rambursare efectiva: 11,511,064.78
Obiectivul general al proiectului: descongestionarea traficului si imbunatatirea
accesului inspre si dinspre municipiul Campina, in zona intersectiei Calea Daciei cu
DN1, fluidizarea traficului urban, reducerea timpului de transport, eliminarea
blocajelor rutiere in zona de acces catre oras si dinspre oras, facilitand mobilitatea
populatiei si a bunurilor prin amenajarea unui pasaj denivelat peste DN1 care asigura
relatiile de viraj stanga Campina - Bucuresti respectiv Brasov - Campina.

Proiectul a condus la :
* A fost construit un pasaj rutier suprateran la intersectia cu DN1. A fost largit

drumul na^ional DN 1 de la doua benzi de circula^ie la patru benzi de circulape,
ceea ce impune intersectarea a cel pu|in doua fire de circula|ie atat pentru
autovehiculele care circula dinspre Campina spre Ploie$ti, cat $i a celor care
vor sa intre in Campina venind dinspre Bra$ov. A fost redus impactului negativ
asupra mediului prin diminuarea sensibila a emisiilor de poluan^i, in
conformitate cu politica de transport aplicata in Uniunea Europeana.

Activitatile fmantate in cadrul acestui proiect au fost:
* informare si publicitate;
* intocmire documentatii tehnico-economice;
* executie lucrari construire pasaj suprateran;
* audit financiar;
* dirigentie de santier.

La nivelul perioadei 2014-2020 au fost realizate o serie de proiecte fmantate
din bugetul local, care au vizat tema mobilitatii urbane in Municipiul Campina:

* Semaforizare intersectie b-dul Culturii cu str. Grivitei (2018);
* Semaforizare intersectie b-dul Culturii cu str. Plevnei (2018);
* Semaforizarea str. Ana Ipatescu cu str. Toma Ionescu (2018);
* Reparatie si reabilitare Calea Doftanei (2018-2019);
* Reparatie si reabilitare strada Bobalna (2018-2019);
* Reabilitare soseaua Paltinu (2018);
* Reabilitare Str. Dealului - tronson intersectie cu Calea Doftanei (2019);
* Modernizare Str. Drumul Taberei (2019);
* Modernizare si consolidare Str. Siret (2019);
* Reparatii si reabilitare strada Voila - Compania Nationala de Investitii (2020);
* Reparatii si reabilitare strada Orizontului - Compania Nationala de Investitii

(2020);
* Reparatii si reabilitare strada Ion Campineanu - Compania Nationala de

Investitii (2020);
* Modernizare strada Buciumului - Compania Nationala de Investitii (2020).



4, CorelareacuproiecteincursdeinipIementaredelanivelIocaI

In continuare vor fi prezentate succint detaliile relevante din punct de vedere al
complementaritatii proiectelor aflate in implementare la nivel local cu proiectul
propus spre fmantare in cadrul PNRR.

Astfel UAT Municipiul Campina are in implementare o serie de proiecte
integrate finantate prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny" cu efecte
asupra parametrilor de mobilitate urbana, acestia fiind: reducerea traficului, impactul
asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, etc. Scopurile comune ale proiectelor
sunt incurajarea transportului in comun, reducerea emisiilor de CO2 si translatarea
catre mijloace de transport alternative.

*t* Titlu proiect: Reparatii si reabilitare Calea Doftanei
Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny"/ Contract nr.
27111/19.11.2019
Constructor: SC KATO SERVICE SRL
Buget: Anul 2020: 2,989,771.68 lei/ Anul 2021: 5,511,057.85 lei/ Anul 2022:
952,908.04
Bugettotal: 9,453,737.57 lei

Proiectul a condus la:
* Refacerea sistemului rutier: partea carosabila (31,011 metri patrati),

trotuare (13,801 metri patrati)
* Preluare si scurgere ape pluviale
* Semnalizare rutiera

In concluzie, interventiile prevazute in proiectele complementare mentionate
includ:

^ reabilitarea infrastructurii pe care circula transportul public, incluzand, acolo
unde este cazul, reconfigurarea unor intersectii si artere rutiere si resistematizarea
circulatiei;
S amenajarea de zone pietonale;

Astfel, prin integrarea masurilor incluse in proiectele complementare
mentionate se va asigura un impact maxim in ceea ce priveste atingerea obiectivelor
mobilitatii urbane durabile, respectiv modificarea comportamentului de deplasare al
cetatenilor si comutarea de la deplasarile cu vehiculul privat la modurile de deplasare
alternative: transport public, bicicleta si mers pejos. Impactul proiectului este sprijinit
si de o serie de masuri de descurajare a parcarii autoturismelor pe rutele de transport
public, taxarea diferentiata in functie de punctele de interes identificate la nivelul
PMUD, precum si eliminarea parcarilor ilegale.

5, CoreIarea cu care se Ia

Prezentul proiect este complementar din punct de vedere tehnic si functional
cu proiectele de investitii publice propuse de autoritatile publice asupra infrastructurii
de mobilitate pentru exercitiul fmanciar 2021-2027 ce abordeaza deficientele actuale
din sistemul de transport si imbunatateste disponibilitatea, calitatea si relevanta



infrastructurii urbane si a dotarilor puse la dispozitia populatiei de la nivelul
Municipiului Campina.

!n Planul de Mobilitate Urbana Durabila existent al Municipiului Campina sunt
incluse o serie de proiecte incadrate intr-un plan de actiune asumat de catre autoritatea
publica locala, aceste proiecte vizand tinte care conduc spre dezvoltarea mobilitatii
urbane durabile, avand domenii de interventie diferite (interventii majore asupra
retelei stradale, transport public, transportul de marfa, mijloace alternative de
deplasare, managementul traficului, intermodalitate). De asemenea, la nivelul
Strategiei de Dezvoltare Locala, varianta actualizata, au fost propuse o serie de
interventii care vizeaza promovarea unor sisteme de transport durabile cat si pentru
eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor retelelor majore.

Proiectul care face obiectul prezentei note se afla intr-o relatie de corelare
directa cu proiectele de transport public asumate in cadrul Planului de actiune din
PMUD existent:

S Implementare sisteme de management al traficului;
^ Reglementari privind reducerea vitezei de circulatie in zonele vulnerabile;
S Crearea unui departament in cadrul Primariei Municipiului Campina care sa

gestioneze sistemul de transport;
S Studiu privind reorganizarea sistemului de transport public local cu mijloace

ecologice in Municipiul Campina;
S Amenajare statii de transport public;
S Realizarea unor trasee pietonale;
S Achizitionarea de autobuze ecologice transport local;
S Implementare sistem de tarifare integrate transport local- transportjudetean, e-

ticketing;
^ Implementare sistem de informare al calatorilor;
S Reabilitare/ Modernizare strazi (pe care circula transport public);
S Derularea de campanii de constientizare a utilizarii transportului public.

Proiectul care face obiectul prezentei note se afla intr-o relatie de corelare
directa cu proiectele de transport public asumate in Strategia de Dezvoltare Locala
(SDL) actualizata:

S Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de
mobilitate urbana durabila;

S Modernizarea sistemului de transport public prin investitii integrate in
mobilitate urbana de tip low-emission zone, cresterea cotei modale a
transportului public si a solutiilor alternative de calatorie (prioritizare adaptiva,
sistem de taxare de tip account based de management, aplicatii mobile de
calatorie, etc.);

S Smart City Transportation Hubs - Modernizarea si extinderea retelei de statii
inteligente pentru transportul public;

S Realizarea bazelor de tip ParK&Ride interconectate cu reteaua de transport
public si solutii alternative de mobilitate;

S Resistematizarea principalelor coridoare de transport pentru indeplinirea
obiectivelor de reducerea a emisiilor GES la nivelul zonei functionale urbane;

v^ Modernizarea coridorului de mobilitate urbana in zona Dealul Muscel din
Municipiul Campina;



S Cresterea mobilitatii urbane nepoluante prin investitii de tip integrat in solutii
inteligente aferente unui coridor de mobilitate si prin redirectionarea circulatiei
rutiere printr-un pasaj subteran in zona centrala a Municipiului Campina;

S Modernizarea sistemului de management al traficului si implementarea de
sisteme inteligente de management al traficului (ITS)

Ultimele doua proiecte mentionate in lista din cadrul SDL Campina fac referire
la investitii ce vizeaza sa atraga fmantari nerambursabile din Programul Operational
Regional 2021-2027 si din Planul National de Redresare si Rezilienta - I.1.2.
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/ alte infrastructuri TIC
(sisteme inteligente de management urabn/local).

Totodata, proiectul este complementar si cu alte proiecte asumate, dar care sunt
incadrate in alte domenii de interventie si care vor face parte din Planul de Mobilitate
Urbana Durabila 2021-2027 (conform contract 50618/08.12.2021), acestea fac
referire la intermodalitate si la solutii ecologice care promoveaza in acelati timp
utilizarea transportului public. Aceste proiecte sunt:

S Centru intermodal de pasageri;
S Adaptarea si accesibilizarea infrastructurii pietonale;
S Statii de reincarcare a vehiculelor electrice in Municipiul Campina (sursa de

fmantare: Administratia Fondului pentru Mediu);
S CampinaBike-City;

Pe langa acestea, UAT Municipiul Campina are depuse in cadrul Programului
National de Investitii ,,Anghel Saligny" o serie de proiecte:

*t* Titlu proiect: Modernizare Strada Orizontului
Numar/ data de inregistrare: 5817/09.02.2022
Bugettotal:4,330,885.71 lei
Lungime drum: 1203 metri
Proiectul va conduce la:

* Modernizarea drumurilor publice de categoria III
* Refacere trotuare
* Bretele de acces, noduri rutiere
* Locuri de parcare, oprire si stationare

*t* Titlu proiect: Reabilitare Strada Voila
Numar/ data de inregistrare: 5816/ 09.02.2022
Bugettotal: 7,600,588.52 lei
Lungime drum: 3145 metri
Proiectul va conduce la:

* Modernizarea drumurilor publice de categoria III
* Refacere trotuare
* Bretele de acces, noduri rutiere
* Locuri de parcare oprire si stationare

<* Titlu proiect: Modernizare Strada Drumul Taberei
Numar/ data de inregistrare: 5818/ 09.02.2022
Bugettotal:7,010,763.101ei
Lungime drum: 2095.13 metri



Proiectul va conduce la:
* Modernizarea drumurilor publice de categoria IV
* Refacere trotuare
* Bretele de acces, noduri rutiere
* Locuri de parcare oprire si stationare

Pentru asigurarea unui serviciu de transport public de calitate, prezenta
aplicatie de fmantare este complementara cu proiectul ,,Reducerea emisiilor de
carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila prin
achizitia de autobuze ecologice", propus la fmantare prin PNRR, ,,Interventia I.1..

^

Mobilitatea urbana durabila, Apel I.1.1 - Innoirea parcului de vehicule destinate
transportului public (achizitia de vehicule nepoluante)", prin care, Municipiul
Campina va achizitiona 8 autobuze electrice de 10 metri si a statiilor de incarcare
aferente acestora in vederea dezvoltarii serviciului de transport public.

Proiectele mentionate anterior, incluse atat in Planul de Mobilitate Urbana
Durabila a Municipiului Campina, cat si m Strategia de Dezvoltare Locala a
Municipiului Campina, se afla in acest moment la stadiul de idee de proiect, insa
avand in vedere sursele de fmantare disponibile in perioada 2021-2027 sunt
identificate solutii pentru realizarea acestora.

^

In concluzie, proiectul analizat, alaturi de proiectele complementare sunt
defmite ca niste masuri pe care autoritatile publice locale vizeaza sa le implementeze
in exercitiul fmanciar curent, acestea fiind aliniate tuturor prevederilor europene si de
mediu, impactand pozitiv accesul, calitatea cat si atractivitatea transportului public
ecologic, sustinand cresterea volumului de utilizatori ai acestui serviciu public si
generand astfel o reducere a gazelor cu efect de sera. Simultan, aceste masuri vor
contura directia Municipiului Campina catre a fi un oras european inteligent.

6, de

Obiectivul general: Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului
cetatenilor la un serviciu de transport public de calatori eficient si imbunatatirea
conditiilor de utilizare a modurilor de transport nemotorizate, reducand astfel numarul
total de deplasari cu transportul individual (privat) cat si reducerea emisiilor de
echivalent CO2 din transportul de la nivel local.

Proiectul vine in intampinarea obiectivului PNRR, Pilonul IV Coeziune sociala
si teritoriala, Componenta 10 Fondul Local, prin implementarea unor masuri
strategice, bazate pe datele din Planul de Moblitate Urbana Durabila a Municipiului
Campina 2021-2027 (aflat in redactare in prezent), ce vor conduce la promovarea
mobilitatii urbane durabile si la reducerea emisiilor de C02, ca urmare a imbunatatirii
eficientei transportului public de calatori, a frecventei si a timpilor sai de deplasare,
accesibilitatii, transferului catre acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum
si a transferului catre modurile nemotorizate de transport, cresterea atractivitatii
utilizarii mijloacelor de transport public si a modurilor nemotorizate in detrimentul
transportului cu autoturismele personale.

De asemenea, proiectul contribuie la indeplinirea urmatoarelor obiective
specifice ale componentei specificate:



> Cresterea nivelului de siguranta rutiera la nivel local, vizand solutii digitale si
ecologice de transport.

> Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera generate la nivelul orasului de
catre transport;

^ Dezvoltarea unui serviciu de transport public urban si achizitia de vehicule de
transport public care indeplinesc standarde ecologice.

Componentele vizate ale infrastructurii pentru transportul verde, respectiv
achizitionarea si instalarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de
transport inteligente) faciliteaza transportul in comun si incurajeaza persoanele sa
utilizeze mijloace alternative de transport prin sporirea atractivitatii si utilitatii
acestuia, cresterea fluiditatii traficului pe principalele artere ale municipiului,
reducerea poluarii mediului, precum si a poluarii fonice la nivelul intregului oras.

Indicatori minimaIi proiect:
1. Echipamente instalate in teren

- 1 automat de trafic inteligent adaptiv cu prioritizarea transportului public, in
1 intersectie traversata de catre toate traseele transportului local
- 4 statii de imbarcare-debarcare calatori modernizate si dotate cu totemuri
digitale si sistem fotovoltaic de iluminat, din care 4 dotate inclusiv cu automate
de emitere a tichetelor de calatorie/incarcare carduri

2. Echpamente hardware si software instalatetn dispeceratul de transport public
2.1. Echipamente software

- 1 Software management flota
- 1 Software e-ticketing
- 1 Aplicatie asistent de calatorie - e-mobility app
- 1 Software integrare informare calatori

2.2. Echipamente hardware
- 1 Server stocare
- 1 Server procesare date

3. Echpamente imbarcate in 8 autobuze de transport public de calatori
achizitionate prin PNRR (apel deproiecte I.1 Mobilitate urbana durabila I.1.1 -
Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizitia de vehicule
nepoluante)

- 16 validatoare, instalate cate 2 in fiecare dintre cele 8 autobuze electrice
achizitionate prin PNRR
- 16 sisteme de numarare calatori, instalate cate 2 in fiecare dintre cele 8
autobuze electrice achizitionate prin PNRR
- 8 Computere de bord pentru 8 autobuze electrice achizitionate prin PNRR
- 8 Sisteme informare pentru 8 autobuze electrice achizitionate prin PNRR
- 16 Sistem de supraveghere video pentru 8 autobuze electrice achizitionate
prin PNRR
- 8 Echipamente Transpondere pentru comunicatia cu automatul instalat in
intersectia traversata de toate traseele transportului public local pentru
asigurarea prioritatii a 8 autobuze electrice achizitionate prin PNRR



o
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Figura 8. Instalare sisteme ITS - la nive/u/ Mun. Cdmpina

Sistemul inteligent de managementul al transportului public si e-ticketing este
descris minimal mai jos, urmand ca la elaborarea documentatiei tehnico-economice
sa fie detaliate si structurate subansamblele pentru o functionalitate optima:

1. Echipamente instalate m teren
- 1 automat de trafic inteligent adaptiv cu prioritizarea transportului

public, in 1 intersectie traversata de catre toate traseele transportului local
Asigura prioritizarea vehiculelor de transport public pentru adaptarea timpilor

de semaforizare in functie de informatiile primite in timp real asupra pozitiei
vehiculelor de transport public, astfel incat sa asigure traversarea cat mai rapida a
intersectiilor semaforizate de catre aceste vehicule (componenta instalata in autobuze
reprezinta ,,transponderile" descrise maijos).



- 4 statii de tmbarcare-debarcare calatori modernizate si dotate cu
totemuri digitale si sistem fotovoltaic de iluminat, din care 4 dotate inclusiv cu
automate de emitere a tichetelor de calatoriefincarcare carduri

Statiile de imbarcare-debarcare vor asigura asteptarea calatorilor in statii, m
conditii optime. 4 dintre principalele statii de transport public vor fi dotate cu afisaj
pentru transmiterea informatiilor referitoare la elemente de calatorie, si vor fi dotate
cu sistem fotovoltaic de iluminat, iar 4 dintre acestea vor fi dotate inclusiv cu automate
pentru eliberarea tichetelor de calatorie.

Calatorii vor putea afla din statii, informa^ii corecte si in timp real inaintea si
in timpul deplasarii cu privire la elemente de planificare a calatoriilor direct de la
punctul de plecare la punctul de destina^ie, utilizand timpul de plecare si traseul cel
mai adecvat de la inceputul pana la sfarsitul calatoriei. Intre altele, urmatoarele
informatii pot fi furnizate pasagerilor:

* Grafice orare si har$i ale re^elelor care sa fie clare si coerente ca spa^iu,
concep^ie si formulare
* Timpi de plecare si sosire in timp real si specifici mijlocului de transport,
modificari ale
orarului si ocoluri in trafic si trasee alternative (daca este necesar)
* Informatii in interiorul vehiculelor despre numarul traseului, destina^ie,
urmatoarele stapi si eventualele coresponden^e cu alte linii sj mijloace de
transport public (pe afisaje electronice si/sau cu anun^uri vocale)
etc.

2. Echpamente hardware si software instalatein dispeceratul de transport public
2.1. Echipamente software

- 1 Software management flota
Asigura monitorizarea permanenta a vehiculelor din flota de transport public

(identificarea pozitiei prin GPS). Informatiile colectate la bord sunt transmise in timp
real catre dispecerat/centru de control.

- 1 Software e-ticketing
Format din subsistemul de vanzare si reincarcare a titlurilor de transport pentru

calatori, a evidentei titlurilor de calatorie vandute, inclusiv masurile de tratare a
reclamatiilor din partea calatorilor: carduri defecte, pierdute sau furate si subsistemul
de control al titlurilor de transport in vehicul.

- 1 Aplicatie asistent de calatorie - e-mobility app
Aceasta are rolul de a integra toate solutiile de calatorie si a le pune la dispozitia

cetatenilor sub forma unei aplicatii mobile instalate pe telefonul personal.
- 1 Software integrare informare calatori
Asigura comunicatia intre echipamentele din teren (statii si vehicule) cu

dispeceratul/centrul de control, care preia, centralizeaza si transmite informatii
referitoare la momentul ajungerii vehiculelor in statie.

2.2. Echipamente hardware
- 1 Server stocare
- 1 Server procesare date
Serverele au rolul de a stoca si procesa toata informatia primita de la

echipamentele amplasate in teren si a celor imbarcate in autobuze, cu ajutorul
sistemelor software instalate cu care comunica.



3. Echpamente imbarcate in 8 autobuze de transport public de calatori
achizitionate prin PNRR (apel deproiecte I.1 Mobilitate urbana durabila L1.1 -
Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizifia de vehicule
nepoluante)

-16 validatoare, instalate cate 2 in fiecare dintre cele 8 autobuze eIectrice
achizitionate prin PNRR
Acestea sunt validatoare duale (pentru carduri contactless sau bilete pe hartie),

integrate si compatibile cu sistemul de ticketing pentru validarea calatoriei in
autobuze.

- 16 sisteme de numarare calatori, instalate cate 2 m fiecare dintre cele 8
autobuze electrice achizitionate prin PNRR
Echipamente electronice instalate la fiecare usa a autobuzului care numara

pasagerii care se imbarca la fiecare statie de autobuz, oferind astfel date dezagregate
foarte potrivite pentru planificarea serviciilor de transport (cererea de transport,
coportamentul pasagerilor privind plata calatoriei etc.)

- 8 Computere de bord pentru 8 autobuze electrice achizitionate prin
PNRR
Sistem GPS si un echipament de comunicatie GPRS pentru detectarea pozitiei

vehiculului si validarea respectarii graficului de circulatie
- 8 Sisteme informare pentru 8 autobuze electrice achizitionate prin PNRR
Echipamente de informare a calatorilor in autobuz cu privire la elemente de

calatorie: denumirea statiei urmatoare, potentiale intarzieri pe traseu, etc.
-16 Sistem de supraveghere video pentru 8 autobuze electrice achizitionate
prin PNRR
Echipamente de supraveghere video instalate in autobuz care raspund la

provocarile de securitate: diverse incidente si infractiuni (vandalism, furturi de
buzunare, incidente in trafic), controlarea incercarilor de fraudare a mcasarilor de
bilete, etc.

- 8 Echipamente Transpondere pentru comunicatia cu automatul instalat
in intersectia traversata de toate traseele transportului public local pentru
asigurarea prioritatii a 8 autobuze electrice achizitionate prin PNRR
Echipamente instalate in autobuz care asigura comuncatiile radio ale celor 8

autobuze cu automatul de trafic instalat in cea mai importanta intersectie, astfel incat
sa asigure traversarea cat mai rapida a autobuzelor in intersectiile semaforizate
(componenta instalata in intersectii reprezinta ,,automat de trafic inteligent adaptiv"
descris mai sus).

4. Lucrarile de construcfii pentru montarea si punerea ln functiune a
echipamentelor.

5. Activitati de proiectare si asistenta tehnica - cheltuieli pentru documentafii
suport $i obtinere avize, acorduri, autorizatii.

Asigurarea acestor conditii de circulatie care sa asigure o eficienta sporita a
transportului public, prin cresterea vitezei de circulatie, reducerea timpului de
asteptare in statii si a duratei de calatorie ar conduce la o migrare spre acest mod de
deplasare, atat din partea utilizatorilor vehiculului propriu, cat si a celor care utilizeaza
preponderent mersul pe jos. Prin urrnare, din cauza cresterii continue a parcului de



autovehicule si a vehiculelor ce tranziteaza orasul, devin necesare actiuni menite sa
imbunatateasca conditiile de trafic, cu asigurarea prioritatii pentru transportul public.

Activitatile/masurile proiectului propus vor contribui la reducerea poluarii,
cresterea gradului de siguranta si informare, la cresterea fluentei in trafic, precum si
la promovarea prioritatii transportului public, aceste elemente fiind de stricta
necesitate pentru cresterea eficientei in ceea ce priveste mobilitatea urbana durabila
in Municipiul Campina. Prin amplasamentele propuse pentru instalarea sistemul de
management inteligent al traficului in Municipiul Campina, se asigura crearea unei
solutii complexe, inteligente, care sa asigure un acces mai usor al persoanelor la
locurile de munca, la furnizorii de servicii sau alte zone de interes; scaderea timpilor
de deplasare si scaderea costurilor de transport atat in zona privata, cat si in cea
publica; reducerea poluarii si a consumului de energie; descongestionarea traficului
precum si imbunatatirea sigurantei in trafic.

Astfel, prin imbunatatirea conditiilor de trasport public si implicit reducerea
deplasarilor cu vehiculul privat datorita comutarii spre deplasarile cu transportul
public, proiectul are un efect pozitiv asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de
sera generate de transporturi si la reducerea impactului acestora asupra mediului.

Mai mult, prin achizitioanarea si instalarea de sisteme ITS (Intelligent
Transport Systems/sisteme de transport inteligente), proiectul va contribui la cresterea
confortului si sigurantei pentru calatori si, implicit, la cresterea gradului de
atractivitate al acestui mod de transport, prin asigurarea unei infrastructuri de
transport public de calatori aliniat la ultimele cerinte internationale in domeniu.

7. Motiul de a

Prin activitatile/masurile sprijinite in cadrul Planului National de Redresare si
Rezilienta, Componenta 10-Fondul Local, apel de proiecte I.1 Mobilitate urbana
durabila I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte
infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), se urmareste in
principal imbunatatirea eficientei transportului public de calatori, a frecventei si a
timpilor sai de parcurs, accesibilitatii si transferului catre acesta de la transportul
privat cu autoturisme. De asemenea, se urmareste ca utilizarea autoturismelor sa
devina o optiune mai putin atractiva din punct de vedere economic si al timpilor de
parcurs, fata de utilizarea transportului public de calatori, creandu-se in acest mod
conditiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Proiectul indeplineste criteriile si conditiile pentru obiectivul de investitii, si
anume:

*> Alinierea obligatorie a investitiilor cu Planurile de Mobilitate Urbana
Durabila /Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbana/Planurile Generale de
Urbanism, aprobate sau in curs de actualizare

Necesitatea proiectului este fundamentata in Planul de Mobilitate Urbana
Durabila a Municipiului Campina, elaborat conform contract nr. 19038/04.08.2015.
Proiectul se regaseste in documentul strategic ca prioritate stabilita, la pagina 223 cu
denumirea "5.1 Implementare sisteme de management al traficului", acesta fiind
inclus si bugetat pentru perioada 2014-2020 in Anexa 1 - Portofoliul de proiecte,
sectiunea 5. Managementul traficului, cod proiect "1. Implemementare sisteme de
management al traficului".



In cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala existente, proiectul se regaseste sub
denumirea "Modernizarea sistemului de management al traficului $i implementarea
de sisteme inteligente de management al traficului (ITS)" cod proiect 55, Domeniu
indicativ: Infrastructura Locala, OS 2.5: Implementarea unui sistem de gestiune a
mobilitatii urbane la nivelul zonei urbane functionale. Acest proiect va fl inclus atat
in Planul de actiune al PMUD actualizat cat si in cadrul Portofoliului de proiecte pe
care Autoritatea Publica si-l asuma pentru perioada 2021-2027.

*J* Asigurarea corelarii cu serviciile de mobilitate urbana din zonafunctionala
si zonaperiurbana - doarpentru sistemele de transport inteligente (ITS). In
cazul in care exista la nivel de UATsau la nivel de zona urbanafunctionald
un sistem deja operational, se va asigura integrarea si corelarea cu acesta a
sistemului care vafi achizitionatprin intermediul Componentei 10
*.

In capitolele anterioare au fost specificate proiectele complementare aflate m
curs de implementare, fmalizate sau la stadiu de idee de proiect, propuse prin Planul
de Mobilitate Urbana a Municipiului Campina. Din continutul acestuia a fost
identificat faptul ca prioritizarea vehiculelor de transport public nu este asigurata in
prezent, deoarece nu exista implementate sisteme integrate inteligente de transport
public (ITS).

*J* Asigurarea serviciilor de transport public in zonele urbane functionale si
zonele periurbane, dupa caz. Asigurarea prioritizarii si promovarii
transportului public prin planificarea benzilor si traseelor dedicate
autobuzelor, pe arterele cele maifrecventate si congestionate (pentru UAT
care detin strazifoulevarde cu minim doua benzi pe sens) - doar pentru
sistemele de transport inteligente (ITS).

In capitolele anterioare au fost specificate proiectele complementare aflate in
curs de implementare, fmalizate sau la stadiu de idee de proiect, propuse prin Planul
de Mobilitate Urbana a Municipiului Campina.

Din descrierea interventiilor incluse in aceste proiecte rezulta indeplinirea
conditiei de asigurare a prioritizarii vehiculelor de transport public local, prin
intermediul functiilor sistemului de management inteligent al transportului public,
precum si asigurarea de benzi si trasee dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai
frecventate si congestionate, prin proiectele de reabilitare si reamenajare a
infrastructurii rutiere.

La momentul actual, la nivelul Municipiului Campina nu exista implementate
si nici nu sunt in curs de implementare sisteme de transport inteligente.

Pe langa acestea, autoritatea publica lucreaza la realizarea unui studiu de
oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiei optime de delegare a
gestiunii serviciului de transport public local de calatori in Municipiul Campina. Din
analizele efectuate pana in prezent a fost identificat faptul ca 2 trasee de transport
public se suprapun in proportie de minim 90% din suprafata, astfel fiind dorita
reducerea numarului de trasee de la 4 la 3 si cresterea frecventei pe acel traseu.

8. cie

Proiectul ,,Digitalizarea sistemului de transport public urban la nivelul
Municipiului Campina" vizeaza investitii in sisteme de transport inteligente (ITS)
care se incadreaza la codul 076 - digitalizarea transportului urban, dupa cum urmeaza:



Indicatori minimali proiect:
1. Echipamente instalatein teren

- 1 automat de trafic inteligent adaptiv cu prioritizarea transportului public, in
1 intersectie traversata de catre toate traseele transportului local
- 4 statii de imbarcare-debarcare calatori modernizate si dotate cu totemuri
digitale si sistem fotovoltaic de iluminat, din care 4 dotate inclusiv cu automate
de emitere a tichetelor de calatorie/incarcare carduri

2. Echipamente hardware si software instalate m dispeceratul de transport
public
2.1. Echipamente software

- 1 Software management flota
- 1 Software e-ticketing
- 1 Aplicatie asistent de calatorie - e-mobility app
- 1 Software integrare informare calatori

2.2. Echipamente hardware
- 1 Server stocare
- 1 Server procesare date

3. Echpamente imbarcate in 8 autobuze de transport public de calatori
achizitionate prin PNRR (apel deproiecte I.1 Mobilitate urbana durabila I.1.1 -
Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizitia de vehicule
nepoluante)

- 16 validatoare, instalate cate 2 in fiecare dintre cele 8 autobuze electrice
achizitionate prin PNRR
- 16 sisteme de numarare calatori, instalate cate 2 in fiecare dintre cele 8
autobuze electrice achizitionate prin PNRR
- 8 Computere de bord pentru 8 autobuze electrice achizitionate prin PNRR
- 8 Sisteme informare pentru 8 autobuze electrice achizitionate prin PNRR
- 16 Sistem de supraveghere video pentru 8 autobuze electrice achizitionate
prin PNRR
- 8 Echipamente Transpondere pentru comunicatia cu automatul instalat in
intersectia traversata de toate traseele transportului public local pentru
asigurarea prioritatii a 8 autobuze electrice achizitionate prin PNRR

4. Lucrarile de constructii pentru montarea si punerea m functiune a
echipamentelor
5. Activitati de proiectare si asistenta tehnica - cheltuieli pentru documentatii
suport si obtinere avize, acorduri, autorizatii (Faza SF, Faza PT si asistenta tehnica
pe perioada de implementare a proiectului).

Valoare interventiilor de mai sus (IN EURO): 595,000.00 euro TVA inclus, din
care 500,000.00 euro fara TVA reprezinta cheltuieli eligibile asigurate din Planul
National de Redresare si Rezilienta, si la care se adauga TVA aferent cheltuielilor
eligibile in valoare de 95,000.00 euro, cheltuieli asigurate din bugetul de stat.

Avand in vedere cursul inforeuro utilizat din luna mai 2021:1 EUR = 4,9227 lei:
^

Valoare interventiilor de mai sus (IN LEI); 2,929,006.50 lei TVA inclus, din care
2,461,350.00 lei fara TVA reprezinta cheltuieli eligibile asigurate din Planul National
Redresare si Rezilienta, si la care se adauga TVA aferent cheltuielilor eligibile in
valoare de 467,656.50 lei, cheltuieli asigurate din bugetul de stat.



Pentru implementarea proiectului vor fi folosite resursele de care dispune
Municipiul Campina. Unitatea de implementare a proiectului (UIP) din partea
Municipiului Campina este fromata din 6 persoane, avand urmatoarele functii:

* Manager de proiect: coordoneaza activitatile proiectului, monitorizeaza
planificarea actiunilor proiectului, urmareste respectarea cerintelor de
implementare, coordoneaza realizarea evaluarii interne a proiectului,
supervizeaza raportarile solicitate de finantator, certifica necesitatea si
oportunitatea platilor in proiect; verifica documentatia transmisa la MDLPA;
asigura intocmirea documentatiei in formatele interne/cele impuse de
fmantator; verifica rapoarte/cererile de rambursare/cererilor de plata;

* Asistent manager: mentine relatia cu fmantatorul; participa la intrunirile
echipei de proiect/implementare; asigura interfata cu Consiliul Local
Municipal pentru proiectele de Hotarare si prezinta materialele in vederea
aprobarii; verifica elaborarea rapoartelor; asigura respectarea regulilor impuse
de fmantator prin contractul de fmantare; verifica documentatii intocmite de
echipa de proiect; sprijina managerul de proiect in toate activitatile;

* Responsabii juridic: verifica/semneaza documentatia aferenta proiectului
pentru conformitatejuridica; acorda asistentajuridica si sprijin de specialitate;
verifica sub aspectul legalitatii contractele de lucrari/servicii prevazute in
proiect;

* Responsabil financiar: monitorizeaza efectuarea cheltuielilor conform
bugetului si le inregistreaza in evidentele fmanciar contabile, coreland toate
informatiile fmanciar contabile ale proiectului; asigura respectarea regulilor
financiare, furnizeaza datele relevante pentru realizarea rapoartelor fmanciare
periodice;intocmeste cererile de rambursare/plata/prefmantare, dupa caz

* Responsabil tehnic: monitorizeaza implementarea contractului de furnizare a
autobuzelor care urmeaza a se achizitiona, participa la receptia, livrarea si
instalarea echipamentelor ITS, in conformitate cu cerintele tehnice contractate
si aproba referatele de plata aferente facturilor emise.

* Responsabil achizitii publice: verifica documentatia de atribuire pentru
achizitiile realizate in cadrul proiectului; organizeaza, lanseaza si realizeaza
procedurile de atribuire.

Echipa de proiect va asigura activitatile de comunicare, management fmanciar,
monitorizarea rezultatelor si evaluarea proiectului pentru realizarea obiectivelor cu
respectarea calendarului si bugetului.

Investitia propusa urmareste indeplinirea obiectivelor strategice si operationale
stabilite prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Cdmpina privind
reducerea emisiilor de COi si a gazelor cu efect de sera datorate utilizarii
autoturismului personal, concomitent cu incurajarea si dezvoltarea de infrastructuri
pentru moduri de transport alternative si durabile, nepoluante - transportul public.

Etapele principale privind implementarea proiectului sunt:
/, Depunerea cererii deflnantare

IL Evaluare



f/I. Semnarea contractului definantare
IV, Implementareaproiectului:

* Activitati de proiectare si asistenta tehnica - cheltuieli pentru
documenta|ii suport $i obtinere avize, acorduri, autorizafii;

* achizitie echipamente;
* livrarea, unerea infuncfiune $i testarea sistemului
* lucrarile de construcfii pentru montarea si punerea in functiune a

echipamentelor

Implementarea acestui proiect va reduce cota modala a transportului cu
autoturismul personal, atat in urma investitiilor realizate la nivelul proiectului
(achizitia si instalarea de sisteme de transport inteligente), care vor genera un transport
in comun mai eficient, atractiv si mai modern, cat si datorita investitiilor
complementare acestui proiect, cum ar fi: realizarea de park-and-ride-uri, asigurarea
de benzi dedicate pentru transportul public acolo unde spatiul permite acest lucru,
prioritizarea vehiculelor de transport public, realizarea de huburi intermodale, o
politica noua de parcare cat si un sistem electronic de monitorizare a acestuia,
realizarea unei variante ocolitoare, cat si alte masuri operationale adiacente precum
campaniile de educare si informare a cetatenilor derulate cu scopul schimbarii
mentalitatilor privind deplasarile zilnice catre moduri de deplasare durabile,
nepoluante.

9. Alte

Avand in vedere ca proiectul ,,Digitalizarea sistemului de transport public
urban la nivelul Municipiului Campina", presupune lucrari de constructii, pentru
acestea va fi necesar de Certificatul de Urbanism.

Totodata, avand in vedere potentialul impact negativ asupra mediului, va fi
solicitata Decizia finala privind evaluarea impactului asupra mediului din partea
Agentiei Nationalepentru Protectia Mediului Prahova (autoritatea competenta pentru
protectia mediului).

Pentru implementarea proiectului va fi necesara realizarea a doua proceduri de
achizitii centralizate, dupa cum urmeaza:

Descriere achizitie Tip procedura
Valoare achizitie
(TVA inclus)

Servicii de proiectare pentru
elaborarea Studiului de Fezabilitate
si a documentatiilor necesare pentru
obtinerea avizelor pentru proiectul
,,Digitalizarea sistemului de
transport public urban la nivelul
Municipiului Campina"

Achizitie directa 160,000.00

Furnizare sisteme si echipamente
ITS, inclusiv servicii de proiectare
pentru elaborarea Proiectului tehnic
si prestarea serviciilor de asistenta

Licitatie deschisa 2,769,006.50



tehnica din partea proiectantului si
lucrari de executie pentru proiectul
,,Digitalizarea sistemului de
transport public urban la nivelul
Municipiului Campina"
TOTAL 2,929,006.50

Comisia tehnico-economica la nivelul Printariei Municipiului Campina

Presedinte: Dobre Adrian Florin

Membri: OprescuEliza
Voicu Monica
Chirea Doina
Crijanovschi Gri
Pandele Roxa
Pulez Loredana



ANEXA nr.2
la H.C.L. n r . ^A/

Pre$edinte de
Consilier,

DESCRIEREA SUMARA A INVESTltIE
cibXj/

,,Digitalizarea sistemului de transport public urban la nivelul Municipiului
Campina"

Obiectivul general al proiectului ,,Digitalizarea sistemului de transport
public urban la nivelul Municipiului Campina" il reprezinta asigurarea accesului
cetatenilor la un serviciu de transport public de calatori eficient si imbunatatirea
conditiilor de utilizare a modurilor de transport nemotorizate, reducand astfel numarul
total de deplasari cu transportul individual (privat) cat si reducerea emisiilor de
echivalent CO2 din transportul de la nivel local.

Proiectul vizeaza dezvoltarea transportului public local la nivelul Municipiului
Campina, prin investitii de modernizare a conditiilor de transport urban si cresterea
accesibilitatii acestuia, asa cum au fost acestea identificate in Planul de Mobilitate
Urbana Durabila al Municipiului Campina.

Investitia este propusa la fmantare prin Planului National de Redresare si
Rezilienta, Componenta 10 Fondul Local, Investitia I.1.2 - Asigurarea infrastructurii
pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de
management urban/local)". Obiectivele specifice ale investitiei fmantate prin PNRR
sunt: imbunatatirea eficientei transportului public de calatori, a frecventei si a timpilor
sai de parcurs, accesibilitatii si transferului catre acesta de la transportul privat cu
autoturisme. De asemenea, se urmareste ca utilizarea autoturismelor sa devina o
optiune mai putin atractiva din punct de vedere economic si al timpilor de parcurs,
fata de utilizarea transportului public de calatori, creandu-se in acest mod conditiile
pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Proiectul ,,Digitalizarea sistemului de transport public urban la nivelul
Municipiului Campina" presupune investitii asupra vehiculelor de transport public
ecologic cat si investitii realizate pentru digitalizarea transportului urban, fiind
alcatuit din urmatoarele componente:
1. Echipamente instalatein teren
- 1 automat de trafic inteligent adaptiv cu prioritizarea transportului public, in 1
intersectie traversata de catre toate traseele transportului local
- 4 statii de imbarcare-debarcare calatori modernizate si dotate cu totemuri digitale si
sistem fotovoltaic de iluminat, din care 4 dotate inclusiv cu automate de emitere a
tichetelor de calatorie/incarcare carduri
2. Echpamente hardware si software instalatein dispeceratul de transport public
2.1. Echipamente software
- 1 Software management flota

- 1 Software e-ticketing
- 1 Aplicatie asistent de calatorie - e-mobility app



- 1 Software integrare informare calatori
2.2. Echipamente hardware
- 1 Server stocare
- 1 Server procesare date
3. Echipamente imbarcate in 8 autobuze de transport public de calatori
achizitionate prin PNRR (apel de proiecte I.1 Mobilitate urbana durabila I.1.1 -
Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public - achizitia de
vehicule nepoluante)
- 16 validatoare, instalate cate 2 in fiecare dintre cele 8 autobuze electrice

achizitionate prin PNRR
- 16 sisteme de numarare calatori, instalate cate 2 in fiecare dintre cele 8 autobuze
electrice achizitionate prin PNRR
- 8 Computere de bord pentru 8 autobuze electrice achizitionate prin PNRR
- 8 Sisteme informare pentru 8 autobuze electrice achizitionate prin PNRR
- 16 Sistem de supraveghere video pentru 8 autobuze electrice achizitionate prin
PNRR
- 8 Echipamente Transpondere pentru comunicatia cu automatul instalat in intersectia
traversata de toate traseele transportului public local pentru asigurarea prioritatii a 8
autobuze electrice achizitionate prin PNRR
4. Lucrarile de constructii pentru montarea si punerea in functiune a
echipamentelor
5. Activitati de proiectare si asistenta tehnica - cheltuieli pentru documentatii
suport si obtinere avize, acorduri, autorizatii (Faza SF, Faza PT si asistenta tehnica
pe perioada de implementare a proiectului).

Investitia propusa urmareste indeplinirea obiectivelor strategice si operationale
stabilite prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Campina privind
reducerea ernisiilor de CO2 si a gazelor cu efect de sera din cauza utilizarii
autoturismului personal, concomitent cu incurajarea si dezvoltarea de infrastructuri
pentru moduri de transport alternative si durabile, nepoluante - transportul public.

Implementarea proiectului va duce la scaderea cotei modale a transportului cu
autoturismul personal, datorita investitiilor ce vor fi realizate prin proiect -
digitalizarea transportului in comun eficient, rapid, modern si accesibil prin achizitia
si instalarea de sisteme de transport inteligente.

Surse de fmantare:
- fonduri de la bugetul local, de la bugetul de stat, prin Programe nationale si ale
Uniunii Europene si/sau alte fonduri constituite conform legii

Comisia tehnico-economica la nivelu^Primariei Municipiului Campina
Presedinte: Dobre Adrian Florin

Membri: Oprescu Eliza
Voicu Monica
Chirea Doina
Crijanovschi Grigori
Pandele Roxana
Pulez Loredana



ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPiNA

P R I M A R
Nr.l3.504/30martie2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului

,,Digitalizarea sistemului de transport public urban la nivelul Municipiului
Campina", depus spre finantare in cadrul Planului National de Redresare si

Rezilienta si a cheltuielilor legate de acest proiect

Subsemnatul Ioan-Alin Moldoveanu, in calitate de Primar al Municipiului
Campina, in conformitate cu prevederile art.l36, alin.(l) si alin.(2) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare si ale art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, supun analizei si aprobarii Consiliului Local
proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului ,,Digitalizarea sistemului
de transport public urban la nivelul Municipiului Campina", depus spre
finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta si a
cheltuielilor legate de acest proiect

Proiectul vine in intampinarea obiectivului PNRR, Pilonul IV Coeziune
sociala si teritoriala, Componenta 10 Fondul Local, prin implementarea unor masuri
strategice, bazate pe datele din Planul de Moblitate Urbana Durabila a Municipiului
Campina 2021-2027 (aflat in redactare in prezent), ce vor conduce la promovarea
mobilitatii urbane durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a
imbunatatirii eficientei transportului public de calatori, a frecventei si a timpilor sai
de deplasare, accesibilitatii, transferului catre acesta de la transportul privat cu
autoturisme, precum si a transferului catre modurile nemotorizate de transport,
cresterea atractivitatii utilizarii mijloacelor de transport public si a modurilor
nemotorizate in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

De asemenea, proiectul contribuie la indeplinirea urmatoarelor obiective
specifice:

> Cresterea nivelului de siguranta rutiera la nivel local, vizand solutii digitale si
ecologice de transport.

> Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera generate la nivelul orasului de
catre transport;

> Dezvoltarea unui serviciu de transport public urban si achizitia de vehicule de
transport public care indeplinesc standarde ecologice.

Componentele vizate ale infrastructurii pentru transportul verde, respectiv
achizitionarea si instalarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de
transport inteligente) faciliteaza transportul in comun si incurajeaza persoanele sa
utilizeze mijloace alternative de transport prin sporirea atractivitatii si utilitatii
acestuia, cresterea fluiditatii traficului pe principalele artere ale municipiului,
reducerea poluarii mediului, precum si a poluarii fonice la nivelul intregului oras.



Indicatori minimali proiect:
1. Echipamente instalatein teren

- 1 automat de trafic inteligent adaptiv cu prioritizarea transportului public, in
1 intersectie traversata de catre toate traseele transportului local
- 4 statii de imbarcare-debarcare calatori modernizate si dotate cu totemuri
digitale si sistem fotovoltaic de iluminat, din care 4 dotate inclusiv cu
automate de emitere a tichetelor de calatorie/incarcare carduri

2. Echpamente hardware si software instalate in dispeceratul de transport
public
2.1. Echipamente software

- 1 Software management flota
- 1 Software e-ticketing
- 1 Aplicatie asistent de calatorie - e-mobility app
- 1 Software integrare informare calatori

2.2. Echipamente hardware
- 1 Server stocare
- 1 Server procesare date

3. Echpamente imbarcate in 8 autobuze de transport public de calatori
achizitionate prin PNRR (apel deproiecte I.1 Mobilitate urbana durabila I.1.1 -
Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizitia de vehicule
nepoluante)

- 16 validatoare, instalate cate 2 in fiecare dintre cele 8 autobuze electrice
achizitionate prin PNRR
- 16 sisteme de numarare calatori, instalate cate 2 in fiecare dintre cele 8
autobuze electrice achizitionate prin PNRR
- 8 Computere de bord pentru 8 autobuze electrice achizitionate prin PNRR
- 8 Sisteme informare pentru 8 autobuze electrice achizitionate prin PNRR
- 16 Sistem de supraveghere video pentru 8 autobuze electrice achizitionate
prin PNRR
- 8 Echipamente Transpondere pentru comunicatia cu automatul instalat in
intersectia traversata de toate traseele transportului public local pentru
asigurarea prioritatii a 8 autobuze electrice achizitionate prin PNRR
Asadar, proiectul isijustifica atat necesitatea cat si oportunitatea, mai mult de

atat se observa cum beneficiile obtinute in urma implementarii acestuia contribuie
in mod efectiv la indeplinirea viziunii de dezvoltare a segmentului de dezvoltare
urbana, trasata in cadrul Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului
Campina.

Valoare interventiilor : 595,000.00 euro TVA inclus, din care 500,000.00 euro
fara TVA reprezinta cheltuieli eligibile asigurate din Planul National de Redresare
si Rezilienta, la care se adauga TVA aferent acestorain valoare de 95,000.00 euro,
cheltuieli asigurate din bugetul de stat.
Avand in vedere cursul inforeuro utilizat din luna mai 2021: 1 EUR = 4,9227 lei:
Valoare interventiilor : 2,929,006.50 lei TVA inclus, din care 2,461,350.00 lei fara
TVA reprezinta cheltuieli eligibile asigurate din Planul National Redresare si
Rezilienta, la care se adauga TVA aferent acestora in valoare de 467,656.50 lei,
cheltuieli asigurate din bugetul de stat.



Urgenta promovarii proiectului de hotarare este data de necesitatea
depunerii cererii de finantare in data de 1 aprilie 2022, data la care se vor
putea incarca toate documentele in platforma programului.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare proiectul de
hotarare privind aprobarea proiectului,,Digitalizarea sistemului de transport
public urban la nivelul Municipiului Campina", depus spre finantare in cadrul
Planului National de Redresare si Rezilienta si a cheltuielilor legate de acest
proiect

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2021 privind

stabilirea cadrului institutional si fmanciar pentru gestionarea fondurilor europene
alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta, precum si pentru
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2020
privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilienta
necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si
nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta

- prevederile art.3 si art.4 din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare sj conpnutul-cadru al documentapilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investi|ii finan^ate din fonduri publice;

- prevederile art.44, alin.(l) din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 cu privire la
fmantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- prevederile art.l29, alin.(l), alin.(2), lit."b" si alin.(4), lit."d" si art.l96,
alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIMAR,
Ioan Alin Moldoveanu


