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„Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu două staţii
de încărcare/alimentare”
In data de 09.08.2017, Primaria Municipiului Cluj-Napoca a semnat cu furnizorul SOLARIS
Bus&Coach S.A contractul pentru livrarea primelor 10 autobuze, cu actionare complet
electrica, cu incarcare in statii fixe si incarcare rapida si lenta pe timpul noptii.
Acestea sunt achizitionate prin “Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea
disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Obiectivul 1 al Ariei
de concentrare tematică 4 - << Îmbunătățirea mediului înconjurător>>”, in cadrul proiectului
„Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu două staţii de încărcare/
alimentare”.
Valoarea contractului subsecvent este de 23.747.255,30 lei (fara TVA), iar termenul de livrare
a noilor autobuze este de 9 luni de zile de la data intrarii in vigoare a contractului.
De asemenea, prin acest program vor fi construite 2 stații de încărcare rapidă, pentru
deservirea zilnică a autobuzelor la cele 2 capete ale liniei 30. Vor fi realizate și 11 stații de
încărcare lentă (10 la cele 2 capete ale liniei 30 și o stație la depoul de reparații).
Avantajele implementării acestui nou tip de vehicul pentru transportul în comun sunt
următoarele:
•
•
•

Va crește confortul călătorilor transportați datorită emisiilor reduse de vibrații și
zgomot;
Va contribui la îmbunătațirea calității aerului în zonele în care circulă, datorită emisiilor
ZERO de poluanți;
Va reduce considerabil costurile proiectului datorită consumului de energie electrică
în raport cu consumul de alte energii convenționale.

Prin implementarea proiectului se preconizează realizarea economii de 69.813 RON/an,
reducerea emisiilor de agenți poluanți (CO2, NOx, CO, Pb, zgomot), calitate mai bună a aerului
și nivel scăzut de zgomot în centrul orașului. Astfel se preconizează o reducere totală anuală
a emisiilor de dioxid de carbon in valoare de 517.8 tCO2.
Bugetul total al proiectului este de 7.596.398 franci elvețieni incluzând T.V.A., reprezentând
32.094.021,91 lei la un curs de schimb valutar estimat (1CHF = 4,2249 LEI). Din bugetul
prevăzut, maximum 6.456.938 CHF, echivalentul a 27.279.917,356 lei, reprezintă contribuția
elvețiană iar minimum 1.139.460 CHF, echivalentul a 4.814.104,554 lei, reprezintă contribuția
Municipiului Cluj-Napoca.
www.primariaclujnapoca.ro

