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”Modernizarea stațiilor de așteptare pentru transport 
public (TP)”, Cod SMIS 126607 

 
În cadrul Contractului de finanțare nr.4798/01.10.2019 aferent proiectului „Modernizarea stațiilor de 

așteptare pentru transport public (TP)”- Cod SMIS 126607, Municipiul Piatra-Neamț a semnat astăzi, 25.02.2020, 
cu ASOCIEREA SC ELECTROGRUP SA - SC URBAN SCOPE SRL, contractul pentru realizarea Serviciilor de elaborare 
a documentațiilor tehnico-economice etapa proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC), proiect tehnic 
de execuție (PTE) si detalii de execuție (DE), asistență tehnică din partea proiectantului, precum si execuția 
lucrărilor, furnizarea, montajul, testarea si punerea in funcțiune a echipamentelor/bunurilor/dotărilor. 

Durata de valabilitate a contractului începe odată cu semnarea contractului de către părți și se va 
încheia la data admiterii recepției finale de către Autoritatea Contractantă (AC), iar, durata de prestare a 
serviciului, respectiv execuție lucrări, furnizare, montaj, testare, punere în funcțiune echipamente/bunuri/dotări 
începe din momentul emiterii Ordinului de începere a activităților contractului și se va încheia la data de 
31.03.2022. Valoarea acestui contract este de 17.786.154 lei fără TVA, respectiv 21.165.523,26 lei inclusiv TVA.  

Prin realizarea acestui contract se vor moderniza 80 de stații de așteptare pentru transportul public din 
Municipiul Piatra-Neamț. Se vor amplasa stații de așteptare moderne, cu o arhitectură prietenoasă, cu aspecte 
specifice municipiului, dotate cu panouri LED/LCD și panouri de afișaj informativ conectat la dispozitive montate 
pe mijloacele de transport în comun, pentru a putea prezenta timpul de sosire al mijlocului de transport, 
distanțe sau alte informații utile. De asemenea, stațiile vor fi echipate cu panouri fotovoltaice astfel încât să 
poată fi independente energetic, cu dispozitive de conectare wireless și camere de supraveghere. Pe lângă 
informațiile actualizate în timp real cu privire la situația mijloacelor de transport în comun, sistemele de afișaj 
electronic vor putea furniza și alte informații de interes public și turistic.  
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