
Anexa nr. 3.2 la Contract 

Programul de Investiții al Entității Contractante 

Denumire Proiect Descriere Proiect 

Durata finalizare/ 

Valoarea Respectivă 

 

Data 

Începere 

Data 

Finalizare 

Sursa de 

Finanţare 

1. Sistem 

 e-ticketing 

Se va asigura tiparirea si distributia titlurilor 

de călătorie forma materializată sau 

nematerializată prin puncte de lucru fixe, 

automate de bilete și dispozitive electronice. 

Sistemul va asigura controlul valabilității 

titlurilor de călătorie. Sistemul va asigura 

colectarea veniturilor pe tip de mijloc de 

transport traseu, mod de transport în orice 

moment al validării titlului de călătorie. 

Sistemul va asigura atât colectarea cât și 

distribuția veniturilor pentru stabilirea 

compensației de transport, a diferențelor de 

tarif și plata acestora către operatorii de 

transport . Sistemul va asigura generarea , 

modificarea sau ajustarea politicii tarifare. 

Sistemul va asigura rapoarte cu privire la 

indicatorii financiari contabili care definesc 

activitatea economică a serviciului de  

transport public. 

3.000.000 euro de la data 

de 

începere a 

CSP 

3 ani de la 

data începere 

CSP 

SMTT 

2. Sistem de 

monitorizare 

trafic 

Sistemul va asigura monitorizarea 

mijloacelor de transport  pentru traseele 

cuprinse în programul de transport. Sistemul 

va genera, modifica și ajusta programele de 

transport. 

Sistemul va asigura rapoarte cu privire la 

indicatorii de exploatare care definesc 

calitatea serviciului de transport public. 

3.000.000 euro de la data 

de începere 

a CSP 

3 ani de la 

data începere 

CSP 

SMTT 

3. Planificator 

local de călătorie 

Planificatorul va asigura clătorului 

informațiile și configurrea posibilelor  

destinații pe trasee, în aria de competență a 

SMTT.    Planificatorul va asigura, integrarea 

mecanismelor de coordonare și alinierea mai 

bună a operatorilor de transport și a 

operatorilor de informații de călătorie de la 

diferite niveluri în o modalitate tehnică și 

organizatorică pentru a dezvolta o retea de 

informații de călătorie multimodală 

transfrontalieră. Prin acest  proiect se va 

crea infrastructura digitală necesară, 

metode inovatoare ode și instrumente 

noi pentru a facilita o rețea operațională 

de servicii și - mai ales- creează în 

strategia și planurile de acțiune structura 

organizatorică pe termen lung pentru 

rețea. 

1.000.000 euro de la data 

de începere 

a CSP 

3 ani de la 

data începere 

CSP 

SMTT 

4. Achiziționare 

(construire) 

imobil sediu 

social 

Imobilul  constuit va asigura spațiu spațiile 

necesare organizării și funcționării activității 

aparatului tehnic al ADI corelat cu nivelul de 

dezvoltare al sistemului de transport public 

local în aria de competența a SMTT. 

3.900.000 euro de la data 

de începere 

a CSP 

10 ani de la 

data de 

începere a 

CSP 

SMTT 

 



Investitii Finanțare Europeană 

Nr. Crt Denumire Proiect Valoare Totală 

1 Innoirea flotei de tramvaie- Etapa I 81.223.027,55 lei 

2 Innoirea flotei de tramvaie- Etapa II 96.378.403,45 lei 

3 Innoirea flotei de tramvaie- Etapa III 96.378.403,45 lei 

4 Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea 

tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 

5, Calea Bogdăneștilor 

148.851.248,45 lei 

5 Achiziție mijloace de transport public- autobuze 

electrice 18m, Brașov- Timișoara 

178.407.663,64 lei 

 


