
  

 

Titlul Proiectului: „Stații de reîncărcare vehicule electrice în Municipiul Deva” 

 

1. Date de identificare a Proiectului 

Nr. de înregistrare contract: 11/GES/01.07.2020 

Dată începere: 01 IUL 2020 

Valoarea totală proiect: 575.536,69 LEI 

 

2. Detalii Proiect 

Obiectivul general al proiectului: 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reducerea emisiilor de carbon conform 
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, inclusiv promovarea mobilității urbane bazată pe 
utilizarea transportului public auto de călători, nepoluant, îmbunătățit, și reducerea numărului 
de deplasări cu transportul privat cu autoturisme. 

Prin PMUD pentru realizarea proiectului se propune în primul rând organizarea unui sistem de 
transport public cu mijloace ecologice, luând în calcul problemele, nevoile și prioritățile 
dezvoltării spațiale ale arealului analizat, având ca țintă următoarele obiective: 

Accesibilitatea - se urmărește ca sistemul de transport să asigure accesibilitate ridicată pentru 
toate categoriile de utilizatori. 

Dezvoltarea economică se referă la sprijinul oferit de către sistemul de transport către 
desfășurarea activităților economice, cu impact pe termen lung, prin generarea de venituri și 
locuri de muncă în Municipiul Deva. Funcționarea sistemului de transport astfel încât să asigure 
parametrii de eficacitate, eficiență și calitate a deplasării persoanelor și bunurilor către/de la 
unitățile economice și zonele turistice constituie unul dintre pilonii dezvoltării durabile. 

Siguranța reprezintă noțiunea inversă vulnerabilității participanților la trafic la implicarea în 
accidente de circulație (soldate cu răniri sau pierderi de vieți omenești, respectiv pagube 
materiale). Strategia Națională de Siguranță Rutieră pentru perioada 2016 - 2020 are ca obiectiv 
general reducerea la jumătate a numărului de decese provenite din accidente rutiere până în 
anul 2020 față de anul 2010. Atingerea acestei ținte propuse la nivel național este posibilă prin 
transpunerea obiectivului la nivel local și cuantificarea rezultatelor. 

Protejarea mediului se referă la desfășurarea activității de transport prin asigurarea unui 
echilibru între satisfacerea nevoilor de mobilitate manifestate la zona și impactul asupra 
mediului. Obiectivul privind protecția mediului, care se exprimă prin reducerea valorilor 
indicatorilor asociați (emisii de substanțe poluante, gaze cu efect de seră, zgomot) contribuie la 
atingerea dezvoltării urbane durabile și, implicit, la creșterea calității vieții. 

Calitatea vieții se referă la calitatea mediului urban, coroborată cu aspecte privind 
accesibilitatea teritoriului și a serviciilor de transport, siguranței cetățenilor, calitatea aerului, 
eficiența economică a serviciilor de transport. 

Proiectul vizează achiziționarea și montajul unui număr de 3 stații de reîncărcare a 
acumulatorilor pentru vehicule electrice și va fi implementat în următoarele locații: 

1. Deva, Strada Stadionului – parcare zona Telecabină; 

2. Deva, Strada Mareșal Averescu – Parcare Mareșal Averescu; 

3. Deva, Strada Ion Luca Caragiale – Parcare piața Deva. 

 


