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Proiect complex de revitalizare a zonei
centrale a Municipiului Reșița
Beneﬁciar: Unitatea Administra v-Teritorială Municipiul Reșița.
Obiec vul general al proiectului este îmbunătățirea condițiilor pentru u lizarea modurilor nemotorizate de transport, în
vederea reducerii numărului de deplasari cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din
transport.
Proiectul raspunde Obiec vului tema c 4, Prioritatea de inves ți 4e, Obiec vul speciﬁc 4.1 prin promovarea unor
măsuri pentru reducerea emisiilor de GES în Municipiul Reșița prin reducerea traﬁcului generat de autoturismele personale în
zona de studiu și promovarea mijloacelor de transport alterna ve (crearea de zone pietonale, piste pentru deplasări cu bicicleta).
A ngerea obiec velor speciﬁcate se va realiza prin:
1. Îmbunătățirea calității deplasarilor cu modurile nemotorizate (velo și pietonal) prin creșterea standardelor de
calitate și sigurantă în u lizarea acestor moduri de transport.
2. Îmbunătățirea accesului la stațiile de transport în comun și a condițiilor de transfer între diferite mijloace de
transport în comun.
3. Îmbunătățirea gradului de siguranță pentru u lizatorii vulnerabili (pietoni și bicicliș ) prin asigurarea de facilități
adecvate acestor puri de deplasări.
4. Reducerea conges ei din traﬁcul ru er, a accidentelor și a impactului nega v asupra mediului prin scăderea cotei
modale a transportului individual cu autoturismul.
Valoarea totală a proiectului este de 52.550.538,74 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă totală este de 49.321.968,96 lei.
Locul de desfășurare al proiectului: Piața 1 Decembrie 1918, străzile Gratz, George Enescu, Nicolae Titulescu, Nicolae Bălcescu,
Bielefeld și Parâng, bulevardul Revoluția din Decembrie porțiunea cuprinsă între Pod 7 Noiembrie și stația de carburanți MOL,
parțial pe amplasamentul Calea Timișoarei, Municipiul Reșița, județul Caraș-Severin, România.
Data începerii proiectului: 17.12.2018
Data ﬁnalizării proiectului: 31.12.2019
Cod MySMIS: 125719
Persoana de contact: Dobre Grațian, Tel./Fax: 0255211692/0355080288, E-mail: proiecte@primariaresita.ro, sediu: Str. Piața
1 Decembrie 1918 nr. 1A, cod poştal 320084, Reșița, judeţul Caraş-Severin.
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oﬁcială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
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