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Comunicat de presă  

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României 

Componenta C10 –Fondul local, Axa I.1.1-Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului 

public,Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.1 

 

Numele proiectului: ACHIZIȚIA A DOUĂ VEHICULE NEPOLUANTE DESTINATE TRANSPORTULUI 

PUBLIC PENTRU COMUNA CIOCĂNEȘTI ȘI COMUNA IACOBENI, JUDEȚUL SUCEAVA” 

Beneficiarul UAT COMUNA CIOCĂNEȘTI  a  semnat  contractul  de  finanțare 

nr.135200/28.11.2022  pentru  implementarea  proiectului, cod proiect C10-I1.1-90, depus în 

cadrul  PNRR/2022/C10/I1.1. 

Proiectul  este  finanțat  prin  Planul  Național  de  Redresare și  Reziliență (PNRR), 

Componenta  C10: Fondul Local,  în  cadrul  Investiției  I.1.1‐ Înnoirea parcului de vehicule 

destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) 

Valoare  totală  a  contractului  de  finanțare  este  de  3.514.807,80 lei, din care valoare 

nerambursabilă finanțată din PNRR este 2.953.620,00 lei.  

 Obiectivul general al proiectului  

‐ Achiziția a două vehicule nepoluante destinate transportului public pentru Comuna Ciocanesti 

și Comuna Iacobeni, Judetul Suceava 

 Obiectivele specifice ale investiției:  

- Îmbunătățirea  condițiilor de mobilitate rurală; 

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin introducerea microbuzelor electrice; 

- Sporirea siguranței  rutiere în zonele rurale Ciocănești și Iacobeni; 

- Asigurarea unui transport public în sistem integrat, eficient și accesibil, prin achiziția 

unor microbuze electrice noi, precum și instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcare 

electrice achiziționate. 

Beneficiarii investiției prin acest nou proiect sunt locuitorii Comunei Ciocănești și Iacobeni. 

Perioada de implementare a proiectului este de 12 de luni, realizându‐se în intervalul 28 

noiembrie 2022 -28 noiembrie 2023.  

Date de contact beneficiar: Comuna Ciocănești, sat Ciocănești, str. Principală, nr. 39, Judetul 

Suceava  

Telefon/Fax: 0230 578.135 

Email: p_ciocanesti@yahoo.com  

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a    

Uniunii Europene sau a Guvernului României”. 
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