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Consiliul Gene ral al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
privind aprobarea depunerii cererii de finantare cu titlul "lnnoirea parcului de vehicule 

destinate transportului public prin achizitia a unui numar 22 de troleibuze cu emisii zero sau 
cu baterii" prin Componenta 10 - Fondul Local in cadrul Planului National de Redresare ~i 
Rezilienta (PNRR), a cheltuielilor legate de proiect, precum ~i a Acordului de parteneriat 

Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucure~ti 
nr. 49324/27.04.2022 ~i raportul comun de specialitate al Directiei Generale lnvestitii, al 
Directiei Generale Management Proiecte cu Finantare Externa ~i al Directiei Transporturi nr. 
48880/27 .04.2022; 

Vazand avizul Comisiei economice, buget, finante ~i credite externe nr. 
131127.04.2022, avizul Comisiei transport ~i mobilitate urbana nr. 43/27.04.2022 ~i avizul 
Comisiei juridice ~i de disciplina nr. 253/27.04.2022 din cadrul Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti; 

Luand in considerare Ghidul Specific - Conditii de accesare a fondurilor europene 
aferente PNRR pentru apelul de proiecte PNRR/2022/C10 - Componenta C10 - Fondul 
Local; 

in conformitate cu prevederile: 
- Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 124/13.12.2021 privind stabilirea cadrului 

institutional ~i financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin 
Mecanismul de redresare ~i rezilienta, precum ~i pentru modificarea ~i completarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea 
Planului national de redresare l?i rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri 
externe rambursabile l?i nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare l?i rezilienta; 

- Hotanirii de Guvern nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea 
cadrului institutional ~i financiar pentru gestionarea fond uri lor europene alocate Romaniei prin 
Mecanismul de redresare l?i rezilienta, precum l?i pentru modificarea ~i 
completarea Ordonantei de urgenta a ·Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru 
elaborarea Planului national de redresare ~i rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de 
fonduri exteme rambursabile l?i nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare ~i 
rezilienta; 

- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

in temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), · in. (7) lit. i), n) ~i art. 139 alin. (3) din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. ~ 9'1>~ Codul administrativ, cu modificarile l?i 
completarile ulterioare. / 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 
H 0 T A R A S T E: ' 

' 

Art.1 Se aproba depunerea cererii de finantare cu titlul ,innoirea parcului de vehicule 
destinate transportului public prin achizitia a unui numar 22 de troleibuze cu emisii zero sau 
cu baterii" in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10- Componenta C10- Fondul Local. 

Art.2 Se aproba valoarea maxima eligibila a proiectului cu titlul "Tnnoirea parcului de 
vehicule destinate transportului public prin achizitia a unui numar de 22 de troleibuze cu 
emisii zero sau cu baterii", in valoare de 55.254.354 lei tara TVA, respectiv 11 .224.400 Euro 
fara TVA (cursullnfoeuro aferent lunii mai 2021 de 1 Euro = 4,92271ei). 

Art.3 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in 
conditiile rambursariildecontarii sau platii ulterioare a cheltuielor din instrumente structurale. 

Art.4 Se aproba Nota de fundamentare a investitiei (prevazuta in anexa nr. 1 ), precum 
~i Acordul de parteneriat al proiectului (prevazut in anexa nr. 2), care fac parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.5 Se imputernice~te Primarul General al Municipiului Bucure~ti, in calitate de 
reprezentant legal al Municipiului Bucure~ti , sa semneze pentru ~i in numele Municipiului 
Bucure~ti, Acordul de parteneriat ~i toate actele necesare in vederea depunerii cererii de 
finantare aferente proiectului. 

Art.6 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
Bucure~ti vor aduce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fost adoptata in §edinta ordinara a Consiliului General al 
Municipiului Bucure§ti din data de 28.04.2022. 

PRE$EDINTE DE $EDINTA, 

Razvan- Mih~i Socolovir.~ 

Bucure§ti, 28.04.20:22 
Nr. 253 

SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI, 

Georgiana Zamfir 
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Anexa 1 Ia HCGMB •• <-.-::;;:y .• 2.}i. •. Q.:t:,.20'l 

NOTA DE FUNDAMENT ARE 

Titlu apel protect 
PNRR/20221C10 

"innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achizitia a 
unui numar 22 de troleibuze cu emisii zero sau cu baterii'' 

Transportul public in Municipiul Bucure~ti cuprinde urmatoarele moduri: autobuze, 
tramvaie, trolelbuze ~i metrou. Primele trei moduri se incadreaza in categoria 
transportului public de calatori de suprafata, pe cand metroul este transport public In 
subteran. Totodata, entita~ile care coordoneaza cele doua categorii sunt diferite, 
respectiv Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara pentru Transport Public Bucure~ti -
llfov pentru transportul de suprafata ~i Ministerul Transporturilor pentru transportul 
subteran. 

In Regiunea Bucure~ti - llfov functioneaza 200 linii de transport public, dintre care 135 
sunt linii urbane, operate cu autobuze, tramvaie ~i troleibuze, iar 65 sunt linii regionale, 
operate cu autobuze. Numarul total al traseelor de tramvaie este 22, dintre care linia 1 
funqioneaza 24 de ore pe zi. Numarul total al traseelor de troleibuze este 16. Numarul 
total al traseelor de autobuze este 162, dintre care 72 linii urbane de zi, 65 linii 
regionale ~i 25 linii de noapte. Doua linii funqioneaza 24 de ore din 24: linia 61 o 
Romprim - Banu Manta ~i 783 Piata Unirii c Aeroportul lnterna~ional Henri Coanda, iar 
linia 327 functioneaza pe perioada desfa~urihii cursurilor ~colare. 

Asocia~ia de Dezvoltare lntercomunitara pentru Transport Public Bucure~ti - llfov 
(denumita in continuare TPBI) a fast infiin~ata in octombrie 2017 ~i este persoana juridica 
de drept privat cu statut de utilitate publica, recunoscut prin efectul legii destinate 
exercitarii ~i realizarii in comun a competentelor autoritatilor administra~iei publice 
locale referitoare la furnizarea serviciilor de transport public, in temeiul dispozi~iilor 
Legii nr. 51/2006 republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i ale 
Legii nr. 9212007 serviciilor de transport public local, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, fiind constituita ca asociere a tuturor celor 42 de autoritati locale ale regiunii 
Bucure~ti - llfov, cu urmatoarele responsabilitati: 
• Coordoneaza implementarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila Bucure~ti-
llfov 2016-2030 ~i actualizeaza planul ori de cate ori este necesar; 
• Elaboreaza planul integrat de transport ~i circula~ie la nivelul regiunii pentru 
transportul public de calatori ~i monitorizeaza implementarea lui; 

Asigura integrarea tarifara ~i introducerea sistemelor moderne de e·ticketing ~i 
management de trafic ~i transport; 
• Elaboreaza norme, proceduri, standarde pentru toate tipurile de transport ~inand 
cont de practicile europene ~i noile tehnologii; 
• lncheie contractele cu operatorii de transport public de dilatori ~i monitorizeaza 
realizarea acestor contracte ~i a indicatorilor de performan~a; 
• Asigura monitorizarea transportului; 

~!ef~~v~la~ile compensatorii catre operatori ~i urmare~te eficientizarea 
il p l~; 

• ~ are~ ir1<'2!! entarea proiectelor de investltli; 
* . ~J~~. z ~~ in~~r:a unui . centru de instruire, 

p fes1 n ~~,A~f u l era rn dm domemu. 

A ·t ~. uti · :tf>Ga membre TPBI, prin t administrativ, si-
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privind organizarea serviciului de transport public local de calatori catre asocia~ie, fapt 
ce permite o abordare integrata la nivelul regiunii. 

Ca parte din strategia pe termen scurt de implementare a Planului de Mobilitate Urbana 
Durabila Bucure~ti-llfov 2016-2030 ~i ca necesitate de conformare cu prevederile 
Regulamentului 1370/2007 ~i cu legisla~ia nationala, a derivat oportunitatea incheierii 
unui Contract de delegare a gestiunii serviciilor de transport public de calatori prin 
atribuire directa. In acest sens, In anul 2018 (17 septembrie) a fost incheiat un contract 
de servicii publice in regim de urgenta cu atribuire directa pe perioada determinata (2 
ani) catre operatorut STB SA, dupa publicarea preatabila in JOUE. Ulterior, au fost 
'incheiate contracte de servicii cu alti operatori regionali care prestau predominant pe 
traseele din jude~ulllfov. 

Ca parte a strategiei pe termen lung, 1ncepand cu iulie 2021 au fost semnate contracte 
de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori pe 0 perioada de 
10 ani pentru realizarea serviciului de transport public de calatori 'in regiunea Bucure~ti -
llfov pentru un program de transport de aproximativ 95 mil. km pe an, dupa cum 
urmeaza: 
Situatia contractelor de delegare a gestiunii este prezentata mai jos: 

Operator Data semnare Valabilttate I 
S1BSA 19.07.2021 10 ani J 
STVSA 19.07.2021 · 10 ani 

ECOTRANS STCM 29.07.2021 10 ani 
REGIO SERV TRANSPORT 14.05.2021 lan 

Conform contractelor ·1ncheiate, valorile ptanificate pentru anul 1 de presta~ie sunt 
urmatoarele: 

Program de transport 
Operator Modtrauport (Jan estimap) peotru l 

an de contract 
Tramvai 18.193.183,93 

STBSA Troleibllz 9.486.714,44 
Autobuz Urban 53.568.699 45 

Regional 13.467.402,93 
STVSA Autobuz Regional 9.249.795,91 
Ecotrans STCM SRL Autobuz Regional 1.106.333 94 
ReKI_o Serv Transport SRL Autobuz Regional 342.1583 

Contractele de servicii publice au fost 1ncheiate 1ntre operatori ~i Asocia~ia de Dezvoltare 
lntercomunitara pentru Transport Public Bucure~ti - llfov (TPBI). Contractele aco· ul 

serviciile prestate cu autobuze, tramvaie ~i troleibuze pe teritoriul administrati"v .. 1 

Municipiului Bucure~ti ~i servic\ile prestate cu autobuze pe o parte din traseele Judetului 
llfov, conform programului de transport. 

Avand In vedere distribuirea operatorilor pe trasee (aria deservita), precum ~i experien~a 
acestora in operarea mijloacelor de transport, atentia va cadea exclusiv catre operatorul 
STB SA. in consecin~a, inclusiv mijloacele de transport care fac obiectul acestui studiu, 
respectiv trolelbuzele ce se propun a fi achizitionate, se vor da spre exploatare 
operatorului de transport public de calatori Societatea de Transport Bucure~ti STB SA. 

Regiunea Bucure~ti - llfov benefidaza de o re~ea extinsa de infrastructura pentru 
transportul public multi-modal, dar una care a avut de suferit de-a lungul anilor din 

Suprafa~a totala a Regiunii Buc 
teritoriul administrativ al Munic 

este afectata de 

1 km2, din care 13,1% reprezinta 
al judetului llfov. 

ngime a traseelor de transport 
~~~~~r}!Jlind 'impat1ita In 273 km tramvaie, 

1 km linii regionale, iar structura 
L__L __ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ffiuiurmator: 
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2. Necesitatea ~i 
oportunitatea 
investitiei 
pentru care 
se 

in retea stradalA 
care: 

cu dale de beton 
linie tip CF 

cu canal 

des:ta~urat al pieselor 
.., .............. din reteaua de cale 

AUTOBUZE 

(km) 

340,19 

19,81 

148,70 

Parcul de vehicule al operatorului STB SA este format dintr-un numar de 2159 de 
vehicule, din care 1527 autobuze, 227 troleibuze ~i 405 tramvaie. Tabelul de mai jos 
Contine informatii referitoare la tipul vehiculelor, anul de fabricatie, norma de poluare, 
capacitatea de transport ~i alte caracteristici. Toate mijloacele de transport sunt dotate 
cu sisteme automate de taxare (validatoare pentru carduri contactless ~i bilete) ~i 
panouri oe informare la interior, iar trei sferturi din vehicule din tot parcul STB SA este 
echipat aferent cu sistemul de management flota (computer de bard cu monitorizare GPS 

consola ~ofer). 

D• 

o. 

n. 

, cu o vechime de aproximativ 1 
ui transport sustenabil. In decursul ultimi 
de la 302 troleibuze in 2017 la 227 de troteu:>oze 

----
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Astfel, din cauza numarului redus de troleibuze din parcul de vehicule, a frecventelor 
defecte ~i a repara~iilor care trebuie efectuate, la anumite intervale orare operatorul 
public STB SA este nevoit sa reduca frecven~a In sta~iile de transport 1ntrucat nu dispune 
de pare care sa lnlocuiasca troleibuzele nefunc~ionale/care se defecteaza pe trasee. Din 
aceasta perspectiva, nu numai di 'intre~inerea actualului pare de troleibuze este 
costisitoare, ci ~i daunatoare din perspectiva pasagerilor care sunt nevoi~i sa a~tepte mai 
mutt in sta~ii pentru a calatori . 
Gradul de 

. . • • . . . . Durata nonnala de functionare 
De~ire durata normala de funcponare 

1 Vehicule in tennen de functionare nonnalA 
2 Vehicule cu tennenul de funcponare dep~iq 
Sursa: S1B SA 

Numarul defectelor tehnice in anul 2020 raportat la mil.veh.km. realiza~i a fost ( '"' 
239,86 de cazuri. 

Pe tipuri de vehicule situa~ia este urmatoarea: 

categoria de vebicul Nr. cazuri Ia mil.veb.km. 
2020 

Tramvaie 2596 
Troleibuze 457 14 

Autobuze 205,87 

Unita~i cu rezultate peste medie: 

Categoria de vehicul Unitatea Nr.def.la 
mil.veb.km. 

Militari 422,93 
Tramvaie Alexandria 384,3 

Buioreni 548,97 
Troleibuze V.Luminoasa 477 18 

Ferentari 343,17 ( 
Autobuze Giurgiului 234,09 I 

Parcul de troleibuze a inregistrat in ultimii ani o pondere mare a defectelor, pe 
ansambluri ponderea defectelor o detine instala~ia de forta - 41,88%, instala~ia de aer -
17,03% ~i ansamblul caroseriei - 13,61 %, conform ultimului raport de activitate al STB SA. 
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3. Corelarea cu 
proiecte deja 
implementate 
la nivellocal 

4. Corelarea cu 
proiecte in 
curs de 
implementare 

Din analiza defectelor pe linii, s-au constatat ca deficitare urmatoarele trasee: 69 (636 
cazuri), 86 (362 cazuri), 66 (331 cazuri), 76 (303 cazurl) ~i 96 (302 cazuri). 

lnvesti~ia este justificata de gradul de uzura al parcului de troleibuze utilizat in 
efectuarea programului de transport, precum ~i de numarul tot mai mare al defectelor 
inregistrate cauzate de starea tehnica a troleibuzelor. 

in acest sens, consideram oportuna achizi~ionarea a 200 de troleibuze noi, suplimentar 
fa~a de cele 100 troleibuze noi care urmeaza a fi achizi~ionate prin Fondul de Mediu, 
pentru a putea asigura func~ionalitatea la capacitate de 100% a liniilor existente de 
troleibuz, precum ~i asigurarea unei rezerve in cazul unor defecte pe traseu sau necesar 
de suplimentare in caz de for~a majora/evenimente speciale. 

Cele 200 de troleibuze, caracterizate de emisii zero, fiind bazate pe traqiune electridi 
vor contribui la ,recuperarea" excesului de noxe, contribuind astfella cre~terea calita~ii 
aerului, in conditiile in care energia electrica consumata este produsa 100% de 
hidrocentrale, reprezentand o sursa de energie verde. 

De asemenea, prin modernizarea sistemului de transport public cu troleibuze moderne 
dotate cu accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati, cu sisteme de e-ticketing 
modern ~i cu un contort crescut vor conduce la cre~terea atractivita~ii utilizarii lor de 
ditre bucure~teni in detrimentul vehiculelor personate, fapt care va avea un impact 
semnificativ in cr~terea calita~ii aerului prin reducerea emisiilor generate de 
autovehiculele personate. 

Din analiza gradelor de lncarcare rezulta un nivel mai ridicat in intervalele orare 07:00 -
09:00 ~i 15:00 - 17:00, in special pe urmatoarele linii: linia 66 cu gradul maxim de 
incarcare III-IV, deservit de un numar maxim de 14 troleibuze; linia 85 cu gradul maxim 
de indircare III-IV, deservit de un numar maxim de 10 troleibuze; linia 70 cu gradul 
maxim de incarcare Ill, deservit de un numar maxim de 14 troleibuze; linia 79 cu gradul 
maxim de incarcare Ill, deservit de un numar maxim de 8 troleibuze; linia 86 cu gradul 
maxim de incarcare III-IV, deservit de un numar maxim de 12 troleibuze; linia 69 cu 
gradul maxim de lncarcare IV-V, deservit de un numar maxim de 23 troleibuze. Totalul 
vehiculelor progamate pentru deservirea liniilor specificate este de 81 troleibuze IRISBUS 
~i IKARUS de 12m lungime. 

Municipalitatea a demarat o serie de activitati pentru cre~terea atractivita~ii 

transportului in comun ~i incurajarea ceta~enHor de a renun~a la transportul cu 
autovehiculele personate pentru a reduce poluarea, precum ~i congestiile din trafic. 
Printre aceste activita~i Primaria Municipiului Bucure~ti a intreprins demersuri care 
vizeaza achizi~ia de mijloace de transport noi, mai pu~in poluante, conform prezenta rii 
de mai jos. 

Astfel, prin HCGMB nr. 394/ 21 .12.2016 s-a aprobat achizi~ionarea de ditre Municipiul 
Bucure~ti a unui numar de 400 de autobuze urbane (320 de autobuze din gama de 12 m, 
50 de autobuze din gama de 10m ~i 30 de autobuze articulate din gama de 18m) ~i a 100 
de troleibuze din gama de 12m. Referitor La investitiile pentru parcul de troleibuze, pana 
in prezent acestea nu s-au concretizat. 

Prin programul privind imbunata~irea calitatii aerului ~i reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de sera, Municipiul B.ucure~ti a incheiat cu Administratia Fondului pentru Mediu, 
contractu! · re ,nr. }9/N/GES/28.12.2018, pentru achizitionarea a 100 de 
troleibu ~0 :Mo4 e__.c ,tobuze hibrid. Autobuzele hibrid au fost achizitionate ~i sunt 

~ etViCjului de transport public din Municipiul Bucure~ti. ..... 
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Prin HCGMB nr. 225/19.04.2018 s-a aprobat Studiul de oportunitate "Achizi~ionare 

tramvaie ~i echipamente necesare imbunata~irii transportului public de catatori pe liniile 
1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 ~i 55", studiu care propune achizitionarea de ditre Municipiul 
Bucure~ti a unui numar de 100 de tramvaie din gama de pana ta 36 m. Urmare a acestui 
studiu, Primaria Municipiului Bucure~ti a depus 8 cereri de finan~are pentru achizi~ia a 
100 de tramvaie in cadrul apelului de proiecte POR/2017 /3/3.2/1 /BI aferent Programului 
Operational Regional 2014-2020, axa prioritara 3, prioritatea de investi~ii 4e, Obiectivut 
Specific 3.2. · Reducerea emisillor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de 
mobilitate urbana durabila. La acest moment, proiectele se afla in curs de 
implementare. 

Prin programul privind imbunata~irea calita~ii aerului ~i reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de sera, Municipiul Bucure~ti a incheiat cu Administra~ia Fondului pentru Mediu, 
contractu! de finantare nr. 39/N/GES/28.12.2018, pentru achizi~ionarea a 100 de 
troleibuze ~i a 130 de autobuze hibrid. Privitor la investi~iile in parcul de troleibuze, in 
prezent acestea sunt in curs de implementare. 

Totodata, prin HCGMB nr. 376/20.06.2018 s-a aprobat Studiul de oportunitate 
"Achizi~ionare autobuze electrice necesare imbunata~irii transportului public de calatori 
pe 14 trasee in Municipiul Bucure~ti" ~i pe baza acestuia Primaria Municipiului Bucure~( 
depus 4 proiecte pentru achizi~ia a 100 autobuze electrice ce vor circula pe 14 trasee 
care tranziteaza centrul capitalei. Proiectele se afla in curs de implementare. 

In ceea ce prive~te corelarea investi~iei propuse cu proiectele pentru care se aplica la 
finan~are, Primaria Municipiului Bucure~ti are in curs pregatirea documenta~iilor tehnico
economice care vor face obiectul unor proiecte finan~ate prin fonduri nerambursabile 
aferente perioadei de programare 2021 -2027. Tn acest sens, Municipiul Bucure~ti 
intentioneaza sa finan~eze investitii care vizeaza achizi~ii suplimentare de vehicule, 
slstemul de management trafic, informarea calatorilor in statii ~i investi~ii in 
infrastructura tehnico-edilitara. 

Proiectele anterior men~ionate vor avea In vedere prioritizarea transportului public fa~a 
de traficului general, activitate care va fi sus~inuta atat de existenta interseqiilor in 
BTMS de pe traseele care tranziteaza ora~ul, cat ~i prin introducerea benzilor dedicate 
acolo unde condi~iile din teren vor pemite. 

Tn consecin~a, achizitionarea de vehicule noi va contribui ta implementarea cu succes a 
masurilor complementare roiectelor pentru care se va a tica la finantare. ( 
In ceea ce prive~te efectele pozitive ate investi~iei propuse, redam mai jos benefic •.• ~ 
achizi~ionarii mijloacetor de transport pentru Municipiul Bucure~ti. 
Angajamentul autoritatilor publice bucure~tene de a implementa o politica prietenoasa 
cu mediul bazata pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera ~i particule aflate in 
suspensie, asigura astfel premisele cre~terii calita~ii aerului , imbunata~irea parametrilor 
de mediu in Municipiul Bucure~ti ~i cre~terea atractivitatii transportului public in comun 
in detrimentul autovehiculelor personate. 
Preconizam o cre~tere de peste 700.000.000 de calatorii (aproximativ 350.000.000 de 
pasageri) pentru transportul public de suprafa~a din Municipiul Bucure~ti pana in anul 
2030, cre~terea fiind sustinuta de investitiile pentru innoirea: parcului de vehicule, 
infrastructurii pentru transportul verde, punctelor de reincarcare pentru vehicule 
electrice ~i a infrastructurii de sisteme intetigente de management al transporturilor, 
corelate cu cre~terea produsului intern brut preconizat de Comisia Nationata de Strategie 
~f Prognoza ~i Economist Intelligence Unit. 
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controla astfel de emisii mai eficient decat motoarele mici ~i, de asemenea, poluarea 
centralelor electrice are loc in zonele de poluare mai pu~in entice decat in cazul!n care 
func~ioneaza autobuzele. 
Totodata, un alt avantaj al utilizarii troleibuzelor In Municipiul Bucure~ti este dat de 
modul in care este produsa energia electrica de catre furnizorul de energie electrka a 
operatorului de transport STB SA, energia produsa fiind 100% din hidrocentrale, rezultand 
in emisii zero atat in oras, cat ~i in amonte. 

7. Modul de Conform condii~ilor de aplicare, respectiv criteriilor de eligibilitate ce trebuiesc 
lndeplinire a indeplinite pentru finan~area investi~iei propuse din PNRR, conform ghidului specific 
condi~iilor aferent apelului de proiecte PNRR/2022/C1 0 solicitantul finan~arii - Municipiul Buture~ti 
aferente se incadreaza in c!'drul categoriei de solicitan~i eligibili pentru investitii in mobilitatea 
investi~iilor urbana durabila - lnnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizitia 

de vehicule nepoluante). 
in ceea ce prive~te modul de indeplinire a conditiilor de eligibilitate a activitatilor $i 
cheltuielilor aferente investi~iei, acestea se incadreaza In interven~iile eligibile de tip: 

• troleibuze cu emisii zero sau cu autonomie extinsa (baterii). 
Totodata, din punct de vedere al conditiilor ce trebuie indeplinite, redam mai jos 
conditiile pe care investi~ia propusa le atinge: 
• Alinierea investitiei cu masurile prevazute 'in Planul de Mobilitate Urbana 

Durabila 2016 - 2030 regi~nea Bucure~ti - llfov, document strategic aprobat 1n anul 2017; 
• Asigurarea corelarii investitiei ,cu serviciile de mobilitate urbana din zona de 
func~ionare ~i zona periurbana este indeplinita prin integrarea ~i colerarea investitiei 
propuse cu celelalte proiecte in implementare, existente La nivelul Municipiului 
Bucure~ti; 
• Asigurarea serviciilor de transport public In zonele urbane func~ionale prin 

asigurarea prioritizarii ~i promovarii transportului public, masuri ce includ planificarea 
benzilor ~i traseelor dedicate transportului public, pe arterele cele mai .frecventate ~i 
congestionate acolo unde situatia din teren permite (strazi/bulevarde cu minim doua 
benzi pe sens). 
lndicatorul obiectivului de investi~ii este reprezentat de 200 mijloace de transport 
achizitionate. 

8. Descrierea Graficul de livrare ~i recep~ia mijloacelor de transport se va face de catre beneficiar -
procesului de Municipiul Bucure~ti ~i furnizor, constituind elemente componente ale contractului de 
implementare furnizare bunuri. Cele doua elemente vor ~ine cont de incadrarea temporala de 

implementare aferente surselor de finantare. 
9. Alte Fata de informatiile prezentate In sectiunile anterioare, consideram necesara includerea 

informatii datelor referitoare La costurile estimative ale implementarii investi~iei propuse in 
integralitatea sa. 
Urmare a cercetikii de pia~a, rezulta o valoare estimata de achizi~ie pentru un troleibuz 
nou cu autonomie de minim 20 km de 590.000 euro, pret fara TVA pentru cele de 12m 
lungime, iar pentru troleibuz articulat cu autonomie de minim 20 km de 680.000 euro , 
pret tara TVA, La cursul euro la 31 .03.2022: 4.9466lei 

100 x 590.000 = 59.000.000 euro, respectiv 291.849.400,00 lei - troleibuze de 12m 
lungime cu autonomie 

100 x 680.000 = 68.000.000 euro, respectiv 336.368.800,00 lei - troleibuze de 18m 
lungime (articulate) cu autonomie 
Rezulta o valoare estimata a investi\iei de 628.218.200,00 lei fara TVA pentru achizitia a 
100 troleibuze de 12m lungime cu autonomie de minim 20 km ~i a 100 troleibuze de 18m 
lungime (articulate) cu autonomie de minim 20 km .. 
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Anexa 2 Ia HCGMB .~?.}~~.S. ~~~: %?2'1-
Acord de parteneriat 

nr. ----J- ---

pentru realizarea proiectului: 
"innoirea parcutui de vehicu/e destinate transportului public prin achizifia a unui numar 22 

de tro/eibuze cu emisii zero sau cu baterli" 

Art. 1. Partile 

1. Municipiul Bucure~ti, avand calitatea de Lider de parteneriat (Partener 1) 

2. Ora~ui/Comuna ••••••••••• , judetul Ilfov, avand calitatea de Partener 2 

au convenit urmatoarele: 

Art. 2. Obiectul 

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile ~i obligatiiJe partilor, contributia 
financiara proprie a fiecarei parti Ia bugetul proiect~lui, precum ~i responsabilitatile ce le 
revin in implementarea activitatilor aferente proiectului: "innoirea parcului de vehicule 
destinate transportului public prin achizitia a unui numar 22 de troleibuze cu emisii zero sau 

cu baterii", care este depus in cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta, 
Componenta 10· - Fondul Local, Axa I.1 - Mobilitate urbana durabila, investitia 1.1.1 -
innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizitia de vehicule 
nepoluante) - apel de proiecte PNRR/2022/ClO, precum ~i pe perioada de durabilitate ~ide 
valabilitate a contractului de finantare. 

(1) Prezentul acord se constituie anexa Ia cererea de finantare. 

Art. 3. Roluri ~i responsabilitati in implementarea proiectului 

( (1) Rolurile ~i responsabilitatile sunt descrise in tabelul de mai jos ~i corespund prevederilor 
din Cererea de finantare: 

Organizatia 

Lider de 
parteneriat 
(Partener 1) 

Partener 2 

Roluri ~i responsabilitati 

1. Elaborare caiet de sarcini pentru achizitie vehicule nepoluante 
(aproximativ 22 troleibuze de 12m lungime) 
2. Organizare licitatie ~i incheiere contract pentru achizitie vehicule 
nepoluante, receptie - 55.254.354 lei 

. imputernice~te Liderul de proiect pentru derularea proiectului 

e parteneriat documentele necesare pentru 



(2) Contributia Ia finantarea cheltuielilor totale ale proiectului 

Partenerii vor asigura contributia Ia finan~rea cheltuielilor neeligibile ale proiectului 
a~a cum este precizat In Cererea de finantare §i In prezentul acord. 

Organiza~ia Contributia (unde este cazul} 

Lider de parteneriat (Partener 1) 8.642.293 

Partener2 0 

Responsabilita~ile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza In conformitate cu 
prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 124/13.12.2021 ~i ale Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 
124/13.12.2021, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 209/14.04.2022. 

Art. 4 Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 

Perioada de valabilitate a acordului incepe Ia data semn~rii prezentului Acord ~i lnceteaza Ia 
data Ia care Contractu! de Finantare aferent proiectului l~i lnceteaza valabilitatea. 
Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finantare conduce automat Ia 
extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord. 

Art 5. Drepturile fi obliga~iile Liderului de parteneriat (Partener 1) 

A. Drepturile liderului de parteneriat 

(3) Liderul de parteneriat are dreptul sa solicite celorlalti parteneri furnizarea orid~ror 
informatii §i documente legate de proiect, in scopul elaborarii rapoartelor de progres, a 
cererilor de transfer/plat~, sau a verificarii respectarii normelor In vigoare privind atribuirea 
contractelor de achizitie. 

B. Obliga~iile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finantare §i Contractu! de 

( 

finantare. r 
(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, ii va 
informa despre· progresul in implementarea proiectului §i le va furniza copii ale rapoartelor 
de· progres ~i financiare. 

(3) Propunerile pentru modificari importante ale proiectului (e.g. activit~ti, parteneri 
etc.), trebuie sa fie convenite cu partenerii lnaintea solicit~rii aprob~rii de catre MDLPA. 

( 4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea catre MDLPA a cererilor de 
transfer/plata, impreuna cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform 
prevederilor contractuale ~i procedurale. 
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(6) Liderul de parteneriat va informa partenerul 2 cu privire Ia rezultatul procesului de 
atribuire a contractului de achizitie. 

(7) Liderul de parteneriat va asigura finantarea cheltuielilor neeligibile ~i neprevazute 
aferente acestuia. 

(8) Liderul de parteneriat are obligapa pastrarii tuturor documentelor proiectului in 
original, precum ~i copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, 
privind activitatile ~~ cheltuielile eligibile in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, 
in conformitate cu legislatia comunitara ~~ nationala. Toate documentele vor fi pastrate 
pana Ia inchiderea oficiala a PNRR sau pana Ia expirarea perloadei de durabilitate a 
proiectului, oricare intervine ultima. 

(9) In cazul in care autori~tlle cu competente in gestionarea fondurilor europene 
constata neindeplinirea sau indeplinirea partiala a indicatorilor proiectului, in funqie de 
gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenti activitatilor proprii, liderul 
de parteneriat ~~ partenerii raspund proportional sau in solidar pentru reducerile aplicate din 
sumele solicitate Ia transfer/plata. 

(10) In cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat raspunde solidar cu partenerul din 
vina caruia a fost cauzat prejudiciul. 

(11) in cazul rezilierii/revocarii contractului/ordinului de finantare, liderul de parteneriat ~~ 
partenerii raspund in solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(12) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate in cadrul 
proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notifidkilor ~i titlurilor de creanta emise pe 
numele sau de catre MDLPA. 



Art. 6. Drepturile ~i obligatiile partenerilor 

A. Drepturile Partenerului 2 

(13) Partenerul 2 nu angajeaza cheltuieli. 

(14) Partenerul 2 are dreptul sa fie consulta cu regularitate de catre liderul de 
parteneriat, sa fie informat despre progresul in implementarea proiectului ~i sa i se 
furnizeze, de ditre liderul departeneriat copii ale rapoartelor de progres ~i financiare. 

(15) Partenerul are dreptul sa fie consultat, de catre liderul de parteneriat, in privinta 
propunerilor pentru modificari importante ale proiectului (e.g. activitati, parteneri etc.), 
inaintea solicitarii aprobarii de catre MDLPA. 

B. Obligatiile Partenerului 2 

(1) Partenerul are obligatia Ia desemnarea unui responsabil pentru implementarea 
proiectului. 

(2) Partenerul este obligat sa depuna toate diligentele pentru implementarea conditiilor ( 
necesare pentru prioritizarea ~i promovarea transportului public conform competentelor 
partenerului, prin planificarea benzilor ~i traseelor dedicate vehiculelor de transport public, 
pe arterele cele mai frecventate ~i congestionate, acolo unde este necesar $i conditiile 
tehnice permit. 

(3) Partenerul este obligat sa puna Ia dispozitia MDLPA sau oricarui alt organism national 
sau european, abilitat de lege, documentele $i/sau informatiile necesare pentru verificarea 
modului de utilizare ·a finantarii nerambursabile, Ia cerere $i in termen de maximum 5 
( cinci) zile lucratoare, ~i sa asigure conditiile pentru efectuarea verificarilor Ia fata locului. 

(4) In vederea efectuarii verificarilor prevazute Ia alin. anterior, Partenerul are obligatia 
sa acorde dreptul de acces Ia Iocurile ~i spatiile unde se implementeaza Proiectul, inclusiv 
acces Ia sistemele informatice care au legatura directa cu proiectul, ~i sa puna Ia dispozitie 
documentele solicitate privind gestiunea tehnica $i financiara a Proiectului, atat pe suport 
hartie, cat $i in format electronic. Documentele trebuie sa fie u!;)or accesibile ~i arhivate 
astfel incat, sa permita verificarea lor. 

(5) Partenerul este obligat sa furnizeze liderului de parteneriat orice informatii sau 
documente privind implementarea proiectului, in scopul elaborarii rapoartelor de progres. 

(6) In cazul in care autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene 
constata neindeplinirea sau indeplinirea partiala a indicatorilor proiectului, in functie de 
gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenti activitatilor proprii, 
partenerii raspund proportional sau in solidar pentru reducerile aplicate din sumele 
solicitate Ia rambursare/plata. 

(7) Partenerul are obligatia de a restitui MDLPA orice suma ce constituie plata 
nedatorata/sume necuvenite platite in cadrul prezentului contract de finantare, in termen 
de 5 zile lucratoare de Ia data primirii notificarii. 

(8) Partenerul este obligat sa tina o evide~~~ 
conturi analitice dedicate pentru r·~~:te. 
implementarea Proiectului, in conformit et •(J..dtiSDOsi:ti'i 
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(10) Sa p~streze toate documentele originale, inclusiv documentele cantabile, privind 
activitatile ~i cheltuielile eligibile in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, in 
conformitate cu regulamentele comunitare ~i nationale. Toate documentele vor fi pastrate 
eel putin 5 ( cinci) ani dupa expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finantare. 

(11) In cazul unui prejudiciu, partenerul din vina caruia a fost cauzat prejudiciul raspunde 
solidar cu liderul de proiect. 

(12) Pentru neregulile identificate in cadrul proiectului, notificarile ~i titlurile de creant~ se 
emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de 
nereguli, conform legislatiei in vigoare. 

(13) Partenerii pe numele dkora a fost emis titlul de creanta au obligatia restituirii 
sumelor cuprinse in acestea ~i asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

{14) In cazul rezilierii/revocarii contractului/ordinului de finantare, liderul de parteneriat 
~i partenerii raspund in solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(15) Partenerul este tinut de respectarea de catre liderul de parteneriat a termenului de 
restituire mentionat in decizia de reziliere a sumelor solicitate de MDLPA. 

Art. 8. Achizitii publice 

(1) Achizitiile in cadrul proiectului vor fi tacute de d3tre Uderul de parteneriat, cu 
respectarea legislatiei in vigoare, a conditiilor din contractu! de finantare ~i a instructiunilor 
emise de MDLPA ~i/sau alte organisme abilitate. 

Art. 9. Proprietatea 

(1) Partile au obligatia sa mentina proprietatea troleibuzelor achizitionate pe o perioada 
de eel putin 5 ani de Ia data efectuarii platii finale ~i sa asigure exploatarea ~i intretinerea in 
aceasta perioada. 

(2) P~ktile au obligatia sa foloseasca conform scopului destinat ~i s~ nu vand~ sau sa 
instraineze, sub orice form~ bunurile mobile finantate prin PNRR, pe o perioada de 5 ani de 
Ia de Ia efectuarea platii finale. De asemenea, partile au obligatia respectarii prevederilor 
contractului de finantare cu privire Ia ipotecarea bunurilor in scopul realizarii proiectului. 

Art. 10. Confidentialitate 

(1) Partile semnatare ale prezentului acord convin s~ pastreze in stricta confidenpalitate 
informatiile primite in cadrul ~i pe parcursul implementarii proiectului ~i sunt de 
acord sa previna orice utilizare sau divulgare neautorizata a unor astfel de 
informatii. Partile inteleg sa utilizeze informatiile confidentiale doar in scopul de 
a-~i indeplini obligatiile din prezentul Acord de Parteneriat. 



Art. 12 Dispozitii finale 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legatura cu el, pe care 
partile nu le pot solutiona pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele competente. 

intocmit in 3 (trei) exemplare in limba romana, cate unul pentru fiecare parte ~i un 
original pentru cererea de finantare. 

Partener Reprezentant legal 

Lider de parteneriat Dan Nicu~or-Daniel 
(Partener 1) Primar general 

Partener 2 
Primar 

Semnatura 
Data fi 
locul 

semnarii 
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