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Prezentarea proiectului 
 

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA REDUCERII EMISIILOR DE CARBON ÎN 
ORAȘUL SEINI, PRIN CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE TRANSPORT ECO-

FRIENDLY 
Cod SMIS: 121894 

 
 

PRINCIPALELE OBIECTIVE URMĂRITE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI SUNT: 

 Înființarea unui sistem de transport în comun, cu 2 rute de transport cu autovehicule electrice, inclusiv 
depoul de deservire a autovehiculelor și marcarea stațiilor de pe trasee;  

 Înființarea unui sistem bike-sharing cu 4 stații de închiriere (rastele) și achiziția a 40 de biciclete; 

 Reabilitarea infrastructurii rutiere pe traseele autobuzelor, concomitent cu crearea de piste de 
biciclete, trotuare și aliniamente verzi stradale (plantări de arbori/arbuști cu specii adaptate la 
condițiile pedo-climatice din zonă, înierbări); 

 Crearea a cca 10,65 km de trotuare și a cca 5,51 km de piste de biciclete în zona centrală;  

 Extinderea rețelei de canalizare menajeră pe străzile incluse în proiect, dar care nu au în prezent acest 
tip de rețele (străzile Căminului, Dealul Soarelui și Sub Vii);  

 Realizarea unui sistem centralizat de supraveghere a traficului stradal;  

 Extinderea sistemului de iluminat public pe străzile care vor fi reabilitate, acolo unde acesta nu există. 

STRĂZI PROPUSE SPRE REABILITARE: 

Denumire 

stradă 

Interval 

(km) 

Lungime 

(m) 

Lățime 

(m) 

Trotuar 
Zone 

verzi 

Structură 

Rutieră 

carosabil 

Structură 

Rutieră 

trotuar 
Căminului, 

Dealul 

Soarelui 

0+000 1+315 1.315 3 
Partea stg, 

1 m lățime 
DA 

Balast 

Piatră spartă 

Binder 

Uzură 

Piatră spartă 

Asfalt 

Boci 0+000 0+300 300 6 

Ambele 

părți, 2X1 

m lățime 

DA 

Existent 

Anrobat 

Uzură 

Piatră spartă 

Asfalt 
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Denumire 

stradă 

Interval 

(km) 

Lungime 

(m) 

Lățime 

(m) 

Trotuar 
Zone 

verzi 

Structură 

Rutieră 

carosabil 

Structură 

Rutieră 

trotuar 

Sub Vii 0+000 1+160 1.160 4 

Partea 

stg,1m 

lățime 

DA 

Balast 

Piatră spartă 

Binder 

Uzură 

Piatră spartă 

Asfalt 

Zugău 0+000 0+860 860 4 

Partea 

dr,1m 

lățime 

DA 

Balast 

Piatră spartă 

Binder 

Uzură 

Piatră spartă 

Asfalt 

Principală 

Viile Apei, 

incl. str. 

Fructelor 

 

0+000 0+990 990 6 

Ambele 

părți, 2X1 

m lățime 

DA 

Balast 

Piatră spartă 

Binder 

Uzură 

Piatră spartă 

Asfalt 

0+990 1+490 500 6 

Ambele 

părți, 2X1 

m lățime 

DA 

Existent 

Anrobat 

Uzură 

Piatră spartă 

Asfalt 

1+490 1+970 480 6 

Ambele 

părți, 2X1 

m lățime 

DA 

Existent 

Anrobat 

Uzură 

Piatră spartă 

Asfalt 

1+970 2+710 740 6 

Ambele 

părți, 2X1 

m lățime 

DA 

Balast 

Piatră spartă 

Binder 

Uzură 

Piatră spartă 

Asfalt 
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Denumire 

stradă 

Interval 

(km) 

Lungime 

(m) 

Lățime 

(m) 

Trotuar 
Zone 

verzi 

Structură 

Rutieră 

carosabil 

Structură 

Rutieră 

trotuar 

Fermelor 0+000 0+305 305 4 

Partea 

dr,1m 

lățime 

DA 

Balast 

Piatră spartă 

Binder 

Uzură 

Piatră spartă 

Asfalt 

FN (dr din 

Fermelor) 
0+000 0+150 150 4 

Partea 

dr,1m 

lățime 

DA 

Balast 

Piatră spartă 

Binder 

Uzură 

Piatră spartă 

Asfalt 

TOTAL (m) 6.800  

 
DEPOU AUTOBUZE 
Acestava fi realizat pe str. FN care pornește din str. Fermelor, în apropierea stației de biogaz și va fi compus 
din următoarele obiecte:  

A. Hală tehnologică, care va avea ca rol asigurarea mai multor funcțiuni:  
o Reîncărcarea bateriilor autobuzelor electrice, acest lucru necesitând amplasarea unor puncte 

de alimentare cu energie electrică special create în acest scop;  
o Asigurarea condițiilor tehnice de garare a autobuzelor electrice. Dat fiind faptul că autobuzele 

electrice nu pot staționa pe teren lung în spații deschise, bateriile și sistemele conexe 
necesitând condiții tehnice speciale, această hală va avea rolul de a asigura condițiile tehnice 
specifice impuse de producătorul autobuzelor; 

o Asigurarea condițiilor tehnice pentru lucrările de întreținere și reparații; 
o Asigurarea funcțiunilor conexe activităților principale din hală, cum ar fi: birouri, spații de 

depozitare, vestiare și toalete pentru personalul deservent al autobuzelor și halei.  
B. Amenajări exterioare, care vor avea 2 componente:  

o Împrejmuirea cu porțile de acces;  
o Platforma exterioară de circulație, spațiile verzi și instalații aferente.  

 
SISTEMUL DE TRANSPORT ÎN COMUN 
Pentru înființarea unui sistem de transport în comun bazat pe autobuze electrice, se vor achiziționa 2 
autobuze cu următoarea capacitate minimă de transport:  
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o 1 loc pentru șofer  
o 14 locuri pe scaune  
o 1 loc pentru persoane cu dizabilitați, dotat corespunzător; 
o Minim 12 locuri pentru pasageri care vor sta în picioare.  

Autobuzele vor fi 100 % electrice, cu o autonomie minimă de transport de 100 km.  
Sistemul de transport în comun se propune a fi alcătuit, pentru acestă etapă, din 2 rute de transport. Fiecare 
rută de transport în comun va avea stații de îmbarcare / debarcare, după cum urmează:  
 
Ruta 1, de la gara Seini, până la limita Nord a UAT Seini, înspre localitatea Racșa:  

o Stația 1, pe strada Cuza Vodă, în fața stației de călători SNCFR Seini;  
o Stația 2, pe strada Nicolae Bălcescu, după intersecția cu strada Cuza Vodă, pe partea dreapta a sensului 

de mers pe ruta 1, în apropierea sensului giratoriu intersecție străzile Băii (DN 1C), Nicolae Bălcescu, 
Mihai Eminescu;  

o Stația 3, la intersecția străzilor Cetății și Libertății; 
o Stația 4, la intersecția străzilor Zugău și Principală Viile Apei; 
o Stația 5, pe strada Principală Viile Apei, în apropiere de limita UAT Seini, lângă stația de autobus.  

Returul se va desfășura în sens invers, pe același traseu.  
Detalii tehnice despre Ruta 1:  

o Lungimea rutei, pe un sens: 6,65 km;  
o Lungimea rutei, pe ambele sensuri: 13,30 km;  
o Distanța minimă pe traseu între 2 stații consecutive este de 0,97 km;  
o Distanța maximă pe traseu între 2 stații consecutive este de 2,30 km;  
o Distanța medie pe traseu între stații este de 1,65 km;  
o Traseu de tip liniar.  

 
Ruta 2, de la gara Seini, de pe strada Cuza Vodă, spre strada Industriilor, strada Băii (DN 1C), strada Căminului, 
strada Băii (DN 1C), strada Boci, strada Sub Vii, strada General Bălan, strada Tudor Vladimirescu, strada Mihai 
Eminescu, înapoi pe strada Cuza Vodă, cu încheierea rutei la stația de pornire, langă gara Seini: 

o Stația 1, pe strada Cuza Vodă, peste drum de stația de călători SNCFR Seini;  
o Stația 2, pe strada Industriilor, cu circa 100 m înainte de intersecția cu strada Băii (DN 1C);  
o Stația 3, în fața școlii de pe strada Căminului, în apropiere (50 m) de intersecția cu strada Băii (DN 1C);  
o Stația 4, pe strada Căminului, la circa 250 m după intersecția cu strada Dealul Soarelui;  
o Stația 5, pe strada Băii (DN 1C), în apropiere de intersecția cu strada Industriilor;  
o Stația 6, pe strada Boci, după intersecția cu strada Băii (DN 1C);  
o Stația 7, pe strada General Bălan, la intersecția cu brațul înfundat al străzii General Bălan;  
o Stația 8, pe strada Nicolae Bălcescu, înainte de intersecția cu strada Cuza Vodă, pe partea dreapta a 

sensului de mers pe ruta 2, în apropierea sensului giratoriu intersecție străzile Băii (DN 1C), Nicolae 
Bălcescu, Mihai Eminescu.  

Ultima stație va coincide cu stația de plecare.  
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Detalii tehnice despre Ruta 2:  
o Lungimea rutei, pe un sens: 11,02 km;  
o Distanța minimă pe traseu între 2 stații consecutive este de 0,83 km;  
o Distanța maximă pe traseu între 2 stații consecutive este de 2,10 km;  
o Distanța medie pe traseu între stații este de 1,38 km;  
o Traseu de tip circular.  

 
SISTEMUL DE ÎNCHIRIERE BICICLETE 
Acest sistem denumit bike – sharing va fi alcătuit din 4 stații fixe de închiriere biciclete, alcătuite dintr-un rastel 
și o platformă și 40 de biciclete, câte 10 în fiecare stație. Stațiile sunt amplasate astfel: 

o Stația 1, la intrare în Săbișa, pe marginea DN 1C, pe partea stângă a drumului cu sensul dinspre BM 
spre Seini, 

o Stația 2, pe Cuza Vodă în apropierea gării, 
o Stația 3, la intersecția străzilor Cetății și Libertății, 
o Stația 4, pe str. Principală din Viile Apei, la limita UAT Seini lângă stația de autobuz. 

Sistemul bike – sharing va fi bazat pe biciclete inteligente, cu 2 roți, cu cadru unisex construit din materiale 
ușoare și va fi echipată să respecte normele europene. Bicicleta va fi dotată cu un sistem de blocare 
electromagnetică folosit pentru parcarea în rastel și va avea un sistem de recunoaștere a parcării comandat de 
un computer de bord. Acesta va fi prevăzut cu sistem de localizare globală și comunicații care să permită 
operatorului sistemului de control să determine automat sau la cerere localizarea exactă a bicicletei. Pentru 
funcționarea computerului de bord în unul din butuci va fi montat un dinam care va alimenta bateria 
computerului. 
 
SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO 
Acesta va fi alcătuit din 32 camere video montate pe străzile și rastele de biciclete din proiect. Sistemul va fi de 
tip închis, camerele vor fi legate între ele prin fibră optică, iar vizualizarea se va face într-un dispecerat ce va fi 
operat de către Poliția Locală. Camerele vor fi amplasate astfel: 

o Platformă rastel biciclete str. Viilor (2 camere) 
o Str. Zugău și Viile Apei (11 camere) 

o Platformă rastel biciclete DN 1C Săbișa (1 cameră) 
o Str. Căminului,Săbișa(6 camere) 

o Str. Sub Vii(5 camere) 

o Str. Fermelor și str. FN(2 camere) 

o Str. Mihai Eminescu(4 camere) 

o Platformă rastel biciclete la intersecția dintre str. M. Eminescu și Cetății (1 cameră) 
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REALIZAREA DE TROTUARE ȘI PISTE DE BICICLETE 

Strada Lungime trotuare (m) 
Lungime piste de 

biciclete dedicate (m) 

Căminului – Dealul Soarelui 1315  

Boci 2 x 325 325 

Sub Vii 1160 1160 

Zugău 860 860 

Strada Principală Viile Apei (inclusiv 

strada Fructelor) 
2 x 2710 2710 

Fermelor 305 305 

Fără Nume (FN) 150 150 

Mihai Eminescu 

(trotuar parte dreapta) 
785  

Total 10,645 5,510 

 
CREEAREA DE SPAȚII VERZI – ALINIAMENTE STRADALE VERZI 

Nr. 

Crt. 
Denumire tronson 

Interval 

(km) 

Lungime 

(m) 

Spații verzi 

(m2) 

1 str. Caminului – strada Dealul Soarelui 0+000 1+315 1 315,00 2 500,00 

2 Str. Boci 0+000 0+300 300,00 1 140,00 

3 Str. Sub Vii 0+000 1+160 1 160,00 4 100,00 

4 Str. Zugau 0+000 0+860 860,00 5 700,00 

5 

Str. Principala Viile Apei 

(inclusiv strada 

Fermelor) 

Tr. 1 0+000 0+350 350,00 700,00 

6 Tr. 2 0+350 0+990 640,00 1 280,00 

7 Tr. 3 0+990 1+490 500,00 1 000,00 

8 Tr. 4 1+490 1+656 166,00 332,00 

9 Tr. 5 1+656 1+970 314,00 628,00 

10 Tr. 6 1+970 2+050 80,00 160,00 

11 Tr. 7 2+050 2+400 350,00 700,00 

12 Tr. 8 2+400 2+710 310,00 620,00 

13 Str. Fermelor 0+000 0+305 305,00 610,00 

14 Str. FN 0+000 0+150 150,00 300,00 
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15 Trotuar dreapta strada Mihai Eminescu - - 785,00 1285,00 

 
 
Contractul de finanțare a fost semnat în 28.06.2019 și are termen de finalizare 29.12.2023. 
 
Termenul pentru proiectarea și execuția investiției de bază (fără achiziția autobuzelor și implementarea 
sistemului bike – sharing) este de 3 luni calendaristice pentru proiectarea lucrărilor începând cu data de 
18.09.2019 și 18 luni calendaristice pentru execuția lucrărilor începând cu momentul emiterii Ordinului de 
începere a lucrărilor de execuție. Cele 2 produse / servicii menționate vor face obiectul unor achiziții separate 
în cursul anilor 2021 – 2022. 
 
Valoarea totală a proiectului: 18.933.606,42 lei + 3.597.385,22 lei (TVA) = 22.530.991,64  lei (cu TVA), 
repartizate astfel: 
 

Sursele de finanțare Suma (lei cu TVA) 

Valoare totală eligibilă 18.312.279,31 

Cofinanțare FEDR - 85% din total valoare eligibilă 15.565.437,43 

Cofinanțare Bugetul de stat - 13% din total valoare eligibilă 2.380.596,29 

Cofinanțare Beneficiar - 2% din total valoare eligibilă 366.245,59 

Valoare neeligibilă 4.218.712,33 

 
Beneficiarul acestui proiect este Orașul Seini, jud. Maramureș. 
 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 
www.fonduri-ue.ro  
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