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COMUNICAT DE PRESĂ
cu privire la semnarea contractului privind execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții 

”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic –
Obiectul 3 – Modernizare zonă pietonală strada Libertății” 

Vă aducem la cunoștință faptul că primarul municipiului Alexandria, Victor Drăgușin, a semnat astăzi,
20.04.2022, contractul privind execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reducerea 
emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic – Obiectul 3 –
Modernizare zona pietonală strada Libertății”, Cod SMIS 128167, fiind cel mai important proiect cu finanțare 
din fonduri europene și totodată cel mai așteptat de cetățenii din Alexandria. 
Astfel, ca urmare a semnării contractului de achiziție publică de lucrări și ulterior emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor, centrul pietonal din municipiul Alexandria va fi reabilitat prin fonduri europene, în 
cadrul obiectivul de investiții ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui 
transport public ecologic”, potrivit Obiectului 3, Modernizare zonă pietonală strada Libertății.

Pentru obținerea unei calități superioare a spatiului din punct de vedere functional, urbanistic, 
constructiv și estetic, se vor realiza următoarele lucrări: 

• crearea unui traseu sistematizat de zone pietonale într-o compoziție dinamică, pavate cu granit;
• realizarea unor parapeti din beton armat pentru delimitarea unor alveole, cu funcție de zonă de odihnă;
• executarea de instalații aferente amenajărilor; 
• montarea de mobilier urban; 
• toaletarea materialului dendrologic existent; 
• plantarea de vegetație cu talie joasă, medie și înaltă, rezistentă la noxe; 
• amenajarea spațiilor verzi plantate prin delimitarea acestora; 
• realizarea de amenajări florale; 
• realizarea unor construcții din lemn de tip pergole; 
• realizarea  luciu de apă;
• fântană arteziană încastrată în paviment, 
• fântană arteziană cu bazin de apă. 
• fântană arteziană muzicală cu jocuri de apă și lumini.

Dotari Mobilier
- zonă de odihnă din beton forme organice;
- banci din beton cu șezut din lemn;
- cișmele;
- suport biciclete – 6 module;
- coșuri de gunoi din oțel cu placaj de lemn - colectare selective;
- gratare metalice din fontă protecția copacilor, formă circular;
- bolarzi cilindrici;
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- bănci lemn stratificat forme circulare cu și fără spătar;
- bancă lemn stratificat forme circulare fără spătar;
- pergole din lemn;

- banci inteligente cu panouri fotovoltaice și diferite opțiuni;
- panou informare cu led - încarcare de la panou fotovoltaic;
- dotări pentru persoane cu dizabilități;
- căi de deplasare tactile – vizuale – dale tactile;
- plăcuţele şi indicatoarele pentru accesibilizare prin marcare tactilă pentru nevăzători şi ambliopi - placute 
Braille;
- elemente de informare acustică - clopoței de vânt.

Contractul de achiziţie publică a fost semnat între U.A.T. Municipiul Alexandria, prin Victor Drăgușin, 
primarul municipiului Alexandria, și Asocierea S.C. TEAM STAR SUD 2019 S.R.L. – S.C. METROPOLITAN 
ACTIV CONSTRUCT S.R.L., prin lider de asociere S.C. TEAM STAR SUD 2019 S.R.L.. 
Valoarea contractului de achiziție publică de lucrări ”Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de 
investiții ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public 
ecologic – Obiectul 3 – Modernizare zonă pietonala strada Libertății”, cod SMIS 128167, dar şi pentru 
remedierea oricăror eventuale defecţiuni ale lucrărilor, este de 15.653.376,90 lei la care se adugă T.V.A. în 
valoare de 2.974.141,611 lei. 

Durata de execuție a lucrărilor, conform proiectului, este de 16 luni de la data emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor.

Precizăm faptul că Obiectul 3, Modernizare zonă pietonală strada Libertății, este parte din proiectul 
“Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”,
fiind unul dintre cele 3 obiecte care vor fi realizate în cadrul proiectului mai sus-menționat, după cum le 
enumerăm mai jos:

∑ Obiectul 1 - Realizare piste de cicliști, inclusiv stații de închiriat biciclete, stații de autobuz și sistem 
de management al traficului, inclusiv sistem de monitorizare video. 

Precizăm faptul că, în prezent, procedura privind atribuirea contractului de lucrări aferentă Obiectului 1 se 
află în faza de evaluare a ofertelor tehnice depuse în cadrul procedurii de achiziție publică. 
Lucrările care se vor executa în cadrul Obiectului 1 - Realizare piste de cicliști, inclusiv stații de închiriat 
biciclete, stații de autobuz și sistem de management al traficului, inclusiv sistem de monitorizare video, sunt
structurate pe mai multe specialități, după cum urmează:

1. Sistem de bike-sharing;
2.  Infrastructura pietonală și piste de biciclete se vor realiza pe urmatoarele străzi:

∑ strada Dunării  

∑ strada București  

∑ strada Ion Creangă  

∑ strada Doctor Stâncă  

∑ strada Șoseaua Turnu Măgurele  

∑ strada Mircea cel Bătrân 
3. Sistem de management al traficului;

Prin implementarea componentei de trafic management și monitorizare video se urmărește, în principal, 
îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, 
accesibilității, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum și creșterea siguranței 
deplasărilor prin utilizarea modurilor nemotorizate de transport, creându-se în acest mod condițiile pentru 
transferul către acestea reducerea numărului autoturismelor și reducerea emisiilor de echivalent C02.

4. Sistem de transport public;



Prin proiect a fost prevăzută furnizarea și instalarea a 32 de stații de transport public, amplasate pe 
principalele artere de circulație ale municipiului, după cum urmează: 

- Strada Dunării; 
- Strada Șos. Turnu Măgurele; 
- Strada București. 

∑ Obiectul 2 - Construire Autobază și Parcare Park & Ride;
În prezent, procedura privind atribuirea contractului de lucrări aferentă Obiectului 2 se află în faza de 

depune a ofertelor, iar termenul limită de depunere a ofertelor este 20 mai 2022.
Lucrările care se vor executa în cadrul acestui obiectiv presupun realizarea unui ansamblu de construcții si 
amenajări exterioare, compuse din următoarele: 
Obiectul 1: Parcare de tip „Park&Ride” presupune construirea unei parcari supraetajate de tip „Park&Ride” 
care va cuprinde 200 locuri de parcare și funcțiunile conexe.
Obiectul 2: Clădire administrativă privește construirea unei clădiri administrative care va cuprinde ateliere, 
vestiare cu grupuri sanitare, birouri, săli de mese, oficii și alte funcțiuni conexe.
Obiectul 3: Service auto și spalatoriepresupune construirea unei clădiri cu funcțiunea de spălatorie și 
service auto pentru autobuze care va cuprinde spalatoria, service-ul și alte funcțiuni anexe. 
Construcția va fi conformată astfel: se va desfășura doar pe parter, funcțiunile principale fiind spălatorie 
pentru autobuze și service pentru autobuze.
Obiectul 4: Parcare pentru autobuze – platformă betonată se va amenaja o parcare pentru autobuze, la 
nivelul carosabilului. Parcarea se va realiza pentru 16 autobuze electrice și stațiile de încarcare aferente. Pe 
timpul staționarii, autobzele se vor încarca de la stațiile de alimentare electrică. 
Obiectul 5: Amenajare exterioară

Drumurile zilnice ale tuturor autobuzelor care se află în operare pe o linie sunt: Intrare - Garare -Ieșire 

Drumuri periodice ale tuturor autobuzelor care se află în operare pe o linie sunt: Intrare – Service – Spălare 
- Garare – Ieșire.

Precizăm faptul că, prin realizarea acestei investiții, la nivelul municipiului Alexandria, se va 
contribui la: 
¸ reducerea emisiilor de carbon; 
¸ realizarea unor campanii de conștientizare a populației cu privire la efectul nociv generat de 

consumurile de carburanți; 
¸ realizarea unor campanii de conștientizare a populației cu privire la beneficiile mersului cu bicicleta; 
¸ adoptarea unui stil de viață sănătos pentru populația municipiului Alexandria;
¸ depoluare; 
¸ realizarea unui sistem de management al traficului și supraveghere video.

Întocmit,
Vîrban Liliana


