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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT ORAȘUL CUGIR 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 
Prioritatea de investiții: 4.e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare 
Obiectivul Specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate 
urbană durabilă 
 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 121438 
Titlul: „Reducerea emisiilor de carbon in orașul Cugir bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila " 
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORASUL CUGIR 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Alba, Orașul Cugir 
 
Durata de implementare: 79 luni, respectiv între 08.10.2015 și 30.04.2022, aceasta cuprinzând, dacă 
este cazul, şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de 
finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 
Obiectivul general al proiectului Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon in 
orasul Cugir bazata pe directiile de actiune identificate in Planul de mobilitate urbana durabila – Cugir 
iunie 2017. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  

 Cresterea mobilitatii si accesibilitatii echitabile in orasul Cugir prin dezvoltarea unui sistem de transport 
public de calatori atractiv si eficient. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei - panouri 
fotovoltaice. 

 Reducerea timpului de calatorie si a timpului de interventie in caz de accident, prin dezvoltarea si 
implementarea unui sistem modern de management al traficului pentru transportul public de calatori 
Modernizarea instalaţiei de iluminat integrat a clădirii prin schimbarea corpurilor de iluminat existene la 
unele cu o performanţă superioară din punct de vedere luminotehnic, şi un consum de energie mai 
scăzut. 

 Asigurarea unui control complet si complex asupra achizitiei si utilizarii de bilete si abonamente pentru 
mijloacele de transport persoane in UAT Cugir, prin crearea unui sistem integrat de tip „e-ticketing”. 

 Cresterea accesibilitatii utilizatorilor de biciclete la functiile orasului Cugir si imbunatatirea securitatii si a 
perceptiei securitatii in deplasarea pe bicicleta, prin crearea unei retele coerente de piste si trasee pentru 
biciclete si crearea unui sistem de tip „bike-sharing”. 

 Cresterea accesibilitatii pietonilor prin reabilitarea si extinderea de trotuare. 
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Beneficiarii direcți ai proiectului: toti locuitorii orasului Cugir care pot utiliza fie mijloacele de transport in 
comun, fie mijloacele de transport alternative (bicicleta, mersul pe jos). 
-  aproximativ 50% din  totalul numarului de locuitori ai orasului Cugir vor utiliza serviciul de transport 
public dupa finalizarea implementarii proiectului, adica aproximativ 10.600 pasageri potentiali 
 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului: toti locuitorii orasului Cugir si ai localitatilor componente a caror 
calitate a vieții se va îmbunătății. 
Transportul rutier este unul din principalii poluanți atmosferici, generând: 
• poluarea chimica a aerului cu emisii de gaze nocive degajate de motoarele cu ardere interna, cu efecte 
nocive asupra mediului 
si asupra sănătății; 
• poluarea sonora cu efecte majore îndeosebi în mediul urban. 
 
Bugetul proiectului: 
 

Valoare totală a 
proiectului 

(RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

din care: 

FEDR 
Buget 

național 
Contribuție 
beneficiar 

57.217.241,47 44.488.038,57 37.814.832,80 5.783.444,99 889.760,78 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: lei    (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 9.725.436,90 euro, 1 euro = 4,5744 RON (cursul de schimb prevăzut în 
ghidul solicitantului). 
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