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Cod proiect ROHU-390 

Titlu proiect Îmbunătățirea serviciului de transport public la nivelul centrelor urbane 

transfrontaliere Oradea și Debrecen 

Axă prioritară 2 - Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor 

(Cooperarea privind accesibilitatea) 

Prioritate de 

investiție 

7/c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu 

un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile 

fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura 

aeroportuară, pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile 

Obiectiv Proiectul urmărește îmbunătățirea calității  serviciului de transport public în 

zona transfrontalieră reprezentată de centrele urbane  Oradea și Debrecen 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Compania de Transport Public Oradea (România) 

Beneficiari: 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio (România) 

Compania de Transport Debrecen (Ungaria) 

Buget total 2.930.600,00 Euro, din care FEDR, 2.491.010,00 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului următoarele 

activități: 

- elaborarea de studii și planuri; organizarea unei campanii 

- creșterea rolului transportului public în cooperarea transfrontalieră 

- OTL, TRANSREGIO și DKV vor implementa o soluție transfrontalieră 

integrată care combină măsuri specifice de politică și instrumente de 

investiție (elaborarea unor studii și planuri, achiziția unor autobuze noi 

cu emisii scăzute de CO2, facilitarea accesului beneficiarilor 

transportului public la serviciile de transport public prin extinderea unor 

sisteme inteligente de transport) 

- diminuarea aglomerațiilor și accidentelor pe coridoarele de transport 

urban și metropolitan 

 

Rezultatele proiectului: 

- Studii și Planuri de îmbunătățire a serviciului de transport public (LP): 

 Studiul fluxului de trafic pe rețeaua de transport public gestionată de 

Transregio 

 Sondaj privind traseele la nivelul orașului Oradea 

 Planul de dezvoltare a transportului public la nivelul rețelei de 

transport public Oradea 

- configurarea Planificatorului Rutelor Transportului Public (LP) 
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- Studiu tehnic pentru îmbunătățirea sistemului de e-ticketing (PP2) 

- achiziția a 6 autobuze noi Euro 6 și 1 autobuz hybrid (LP) 

- dezvoltarea unor sisteme de informare a pasagerilor 

- organizarea campaniei săptămânii europene pentru mobilitate in 

Oradea si Debrecen 

- modernizarea sistemului automat de locație si a sistemului de informare 

al pasagerilor (LP) 

- achiziția a 2 midi-autobuse si 2  autobuse noi cu Euro 6 (PP2) 

- extinderea sistemelor de transport inteligente la nivelul a 3 stații PT 

(PP2) 

- 15 servicii de transport public transfrontalier create sau îmbunătățite 

 


