
            

 

                                               

 

 

Comunicat de presă 
Data: 15.03.2019   

 

Lansare proiect: “Dezvoltarea mobilității urbane în Orașul Beclean. Etapa II Extinderea”  

 

Unitatea Administrativ - Teritorială, Oraș Beclean în calitate de Beneficiar și Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate 

de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 au semnat Contractul de finanţare 

nerambursabilă nr. 3646/31.12.2018, Cod SMIS 126271, pentru proiectul “Dezvoltarea mobilității urbane în Orașul 

Beclean. Etapa II Extinderea.”  

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 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”, Obiectiv specific 3.2 – 

„Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. 

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității vieții în orașul Beclean prin dezvoltarea mobilității 

urbane a locuitorilor în noi arii de intervenție în acord cu Planul de Moblitate Urbană Durabilă revizuit. Proiectul 

prespune reabilitarea sistemului rutier aferent transportului public, amenajarea de alei de traseu pentru transportul în 

comun, reabilitare trotuare, amenajare de piste de biciclete pe străzile modernizate dar și piste de biciclete 

independente, extindere zone pietonale și intermodale, achiziția a 3 autobuze noi și a 50 de biciclete, dezvoltarea 

sistemelor de bilete integrate pentru călători și pentru biciclete. 

Obiectivele specifice ale proiectului: reducerea utilizarii autoturismelor și a emisiilor de echivalent CO2 prin 

extinderea transportului public durabil/nepoluant în orașul Beclean; creșterea numărul de utilizatori ai sistemelor de 

transport electric și nemotorizat prin dezvoltarea infrastructurii necesare transportului electric și nemotorizat și 

modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători în vederea reducerii 

emisiilor de echivalent CO2 din transport.  

Valoarea totală a proiectului este de 22.848.199,94 lei, din care valoare nerambursabilă POR: 21.927.169,02 lei.  

Data începerii proiectului: 31.12.2018  

Data finalizării proiectului: 30.04.2022  

Date de contact Beneficiar: UAT ORAȘ BECLEAN,  

Adresa sediu: Oraș Beclean, str. Trandafirilor, nr.2, CP 425100, jud. Bistriţa-Năsăud  

Tel / Fax : 0744699064, e-mail: secretariat@primariabeclean.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 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 


