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Comunicat de presă 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 
 
COMUNA HĂRMĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI în calitate de beneficiar, implementează proiectul ” 
CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE  ÎN COMUNA HĂRMĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, 
PNRR/2022/C10/I.3, PNRR/2022/C10/I.4 proiect finanţat prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și 
Reziliență, Componenta 10-Fondul Local. 
 

Obiectivul general al proiectului ” CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA 
HĂRMĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI” constă în realizarea infrastructurii de rulare pentru biciclete în  
intravilanul satelor Hărmăneștii Vechi și Boldești. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt realizarea a două tronsoane de  piste de biciclete astfel: 

Tronsonul 1- în intravilan sat Hărmăneștii Vechi, cu o lungime de 800 ml, și o lățime a pistei de minim 

2,0 m amenajată în două piste de lățime minim 1 metru, câte una pentru fiecare sens de circulație 

care este continuu pe toată lungimea și asigură conexiunea între puncte de interes local.  

Tronsonul 2- în intravilan sat Boldești cu lungime de 1200 ml  și o lățime a pistei de minim 2,0 m, 

amenajată în două piste de lățime minim 1 metru care este continuu pe toată lungimea și asigură 

conexiunea către puncte de interes local.  

 

Rezultatele proiectului: 
 micșorarea timpului de parcurs pentru bicicliști; 

 reducerea consumului de carburanți, lubrifianți și piese de schimb și, de asemenea, 

prelungirea duratei de viață a autovehiculelor prin transportul alternativ cu biciclete; 

 reducerea ratei accidentelor cu bicicliști, prin separarea de traficul rutier și măsurile de 

siguranță a circulației; 

 asigurarea măsurilor de protecție a mediului și sănătate a populației prin reducerea prafului, 

a zgomotului, a emisiilor de noxe, prin încurajarea unui transport ecologic, alternativ, cu 

biciclete; 

 
Alte informații despre proiect 

• Valoarea totală a proiectului: 1.464.503,25 lei 
Componentă asistență tehnică financiară nerambursabilă PNRR (investiția C10-I1.4)-1.171.602,60 lei 
Componentă asistență tehnică financiară nerambursabilă PNRR (investiția C10-I1.3)-292.900,65 lei 
 

Cod proiect  C10-I1.4.-152 

 
Data începerii proiectului:  13-12-2022. 
Data finalizării proiectului: 13-12-2025. 

Datele de contact ale beneficiarului: 
COMUNA HARMANESTI, JUDETUL IASI 
Sat Harmanestii Vechi, comuna Hărmănesti, județul IASI, cod poștal 707509 
Telefon: 0232/722.000 
Adresa e-mail: harmanesti@is.e-adm.ro   
Persoană de contact: SECRIERU  IOAN – 
Primar/Reprezentant legal 
 Telefon: 0766574356 
Adresa e-mail: harmanesti@is.e-adm.ro   

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

Guvernului României” 


