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Al 3lea Apel Deschis  - Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-390 

Titlu proiect TRANSBORDER 

Îmbunătățirea serviciului de transport public la nivelul centrelor urbane 

transfrontaliere Oradea și Debrecen 

 Axă prioritară 2- Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea 

blocajelor (Cooperarea în materie de accesibilitate) 

 Prioritatea 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 

Perioada de 

implementare 
35 luni (1 Februarie 2019 – 31 Decembrie 2021) 

Obiectiv 
Obiectivul principal este îmbunătățirea calității serviciului de transport 

public în zona transfrontalieră reprezentată de centrele urbane Oradea și 

Debrecen. 

 

Parteneriat 

Beneficiar principal: S.C. Oradea Transport Local S.A. (România) 

Parteneri de proiect:  

PP2: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio (România) 

PP3: Compania de Transport Debrecen (Ungaria) 

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

 

 

 

 

 

Sumar 

 

Proiectul ROHU-390 își propune să analizeze și să planifice cadrul privind 

modernizarea rețelelor de transport public la nivelul polilor urbanI 

transfrontalieri Oradea și Debrecen și de asemenea, să modernizeze 

serviciile de transport public la nivelul orașelortransfrontaliere Oradea și 

Debrecen.  

 

Principalele activități sunt: 

• Achiziționarea a 7 autobuze noi cu un nivel redus de emisii de CO2 (6 

autobuze Euro 6 și 1 autobuz hibrid care vor fi utilizate de către 

Compania de Transport Public Local Oradea pe 7 linii de autobuz 

Achiziționarea a 2 autobuze midi și 2 autobuze suburbane Euro 6 care 

vor fi utilizate de compania de transport Debrecen pe 4 linii de autobuz 

• Dezvoltarea unui sistem automat de localizare a vehiculelor și de 

informare a pasagerilor la nivelul orașului Oradea; 

• Modernizarea a 3 stații de transport public din orașul Debrecen prin 

achiziționarea de panouri informative în timp real, distribuitoare 

automate de bilete; 

• Dezvoltarea unui planificator de rute de transport public 

transfrontalier (aplicație mobilă) de către partenerul Transregio; 
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• Elaborarea unui Studiu al fluxului de trafic de pasageri asupra rețelei 

de transport public și stabilirea unui Sondaj de origine-destinație la 

nivelul orașului Oradea; 

• Elaborarea unui Plan de dezvoltare a transportului public la nivelul 

rețelei de transport public operat de OTL; 

• Elaborarea unui Studiu tehnic pentru îmbunătățirea sistemului de e-

ticketing pentru rețeaua de transport public Debrecen; 

• Vor fi organizate 2 evenimente - campania Săptămânii Europene a 

Mobilității în Oradea si Debrecen. 

 

Indicatorul de realizare (output) al programului este „7/c 1 Număr de servicii 

de transport public transfrontalier dezvoltate / îmbunătățite”. Prin proiectul 

ROHU-390, un număr de 15 servicii de transport public au fost dezvoltate. 

Rezultate 

principale 

 

În cadrul proiectului ROHU – 390, partenerii au stabilit o abordare 

transfrontalieră integrată care combină măsuri politice specifice și 

investiții, cum ar fi elaborarea de studii și planuri; achiziționarea de noi 

autobuze cu emisii reduse de carbon, facilitând accesul beneficiarilor de 

transport public la aceste servicii prin extinderea sistemelor inteligente de 

transport, contribuind astfel la reducerea congestiei și a accidentelor pe 

coridoarele de transport urbane și metropolitane.  

 


