
 
 

 
 
 
Data: 09.10.2019 

Comunicat de presă 
privind demararea proiectului de investiții  

” REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON in Orasul Valea lui Mihai, judetul Bihor” 
 

 
Beneficiarul UAT  VALEA LUI MIHAI, cu sediul în Oraş Valea Lui Mihai , Calea Revoluţiei nr. 2, judetul Bihor, a 

semnat la data de 19.06.2019 contractul de finanțare nr. 4441, cu MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE ȘI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE în calitate de Autoritate de Management și AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST, în 
calitate de Organism Intermediar. Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, 
pentru implementarea Proiectului, cod SMIS 121637,  intitulat REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON in Orasul Valea lui Mihai, 
judetul Bihor. Valoarea totală a proiectului este de 25.265.772,36 lei din care valoarea maximă a finanțării nerambursabile 
fiind 22.414.552,87 lei. 

Proiectul a primit finanțare în cadrul REGIO Programul Operațional 2014-2020, Axa Prioritara 3: “Sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea 
mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”. 

Proiectul este implementat în perioada 07.08.2017 – 30.06.2022 în oraşul Valea lui Mihai.   
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de carbon bazată pe planul de mobilitate urbană 

durabilă în Orașul Valea lui Mihai. Pentru reducerea emisiilor de CO2 provenite din transport in Orasul Valea lui Mihai s-a 
realizat o abordare integrată.  

Obiectivele specifice ale proiectului reprezintă crearea cadrului necesar pentru înființarea transportului public de 
călători și pentru deplasări nemotorizate, respectiv rețele de piste pentru biciclete în Orașul Valea lui Mihai și asigurarea 
abordării integrate prin utilizarea altor investiții destinate reducerii emisiilor de CO2. 

 Prin implementarea proiectului se urmărește: construirea infrastructurii rutiere pe străzile urbane ce vor fi 
deservite de transportul public de călători,  înființarea transportului public de călători în Orașul Valea lui Mihai, realizarea 
unor rețele de piste pentru biciclete și crearea sistemului de management al traficului. 
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