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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL MEDIAȘ 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul Specific 
3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă  
 
Titlul: Modernizarea, reabilitarea si extinderea traseelor de transport public electric 
Solictant – Unitatea Administrativ Teritoriala MUNICIPIUL MEDIAȘ  
Localizare proiect – Municipiul Mediaș, județul Sibiu, regiunea Centru. 
 
Durata de implementare: 89 luni, respectiv între data 01.01.2015 și 31.05.2022, aceasta cuprinzând și perioada 
de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de 
eligibilitate a cheltuielilor. 
 
Obiectivul general: Promovarea mobilitații urbane durabile prin modernizarea, reabilitarea si extinderea traseelor 
de transport public electric si implementarea unui sistem integrat de trafic management, bazat pe soluții inovative 
de eficientizare a transportului public in vederea cresterii atractivitatii acestuia in detrimentul autoturismelor 
personale, fapt ce va conduce implicit la reducerea poluarii în Municipiul Medias. 
 
Rezultate așteptate:  
- Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 7,4%, respectiv cu 5 tCO2e/zi, la nivelul primului an de 
operare a investitiei.  Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 16,3%, respectiv cu 11,8 tCO2e/zi, 
la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare. 
relare cu activitatile proiectului. 

- Creșterea numarului de pasageri transportati în cadrul sistemelor de transport public de calatori 
construite/modernizate/extinse, pentru anul de baza al proiectului ( anul 2017) atat in scenariul cu proiect cat si 
in scenariul fara proiect, este de 38.069 pasageri cu 2.250 pasageri respectiv cu 4,9%, in primul an de operare 
a investitiei.și cu 11.920 pasageri respectiv cu 24,9%,la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a 
contractului de finantare 

-  3 Troleibuze noi achizitionate, 
- 18,95 km lungime retea de contact troleibuz existenta modernizata  
-  14,3 km cale simpla Lungime retea de contact troleibuz extinsa,inclusiv 2 Statii de redresare mobile 
- 3 statii de transport public modernizate  
- 1 Sistem de e-ticketing modernizate si extinse (numar) 
- 1 Sistem de management a traficului (numar) 
- 1 Pasaj peste CF reabilitat in suprafata de 830 mp 
- 3 Poduri reabilitate in suprafata totala de 798 mp 
- 2 Platforme de intoarcere supraf. 4.200 mp 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului: Pasageri ai transportului in comun și pietoni 
Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
- Operatorul de transport care va gestiona serviciul de transport public, care in urma realizării investiției va detine 
in parcul auto autobuze noi, electrice, cu un grad ridicat de eficienta 
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-  Poliția Rutiera. 
- Cetațenii si turistii aflați în tranzit prin oras: 
 
Bugetul proiectului: 

 
Valoarea 

totală 

Valoarea totală 

eligibilă  

Valoare totala 

contributie 

publica  
Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea cofinanţării 

eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 

neeligibilă 

inclusiv TVA 

aferentă 

cheltuielilor 

neeligibile 

Valoare TVA 

neeligibilă 

aferentă 

cheltuielilor 

eligibile 

 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (lei) 

Total  

Leader 

57.178.530,02 
45.719.495,67 45.719.495,66 38.861.571,32 85 5.943.534,43 13 914.389,92 2 10.319.034,35 

1.140.000 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 44.805.105,74 (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 9.794.750,29 Euro (la cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului, 
respectiv cursul inforeuro din luna iulie 2017: 1 euro=4,5744 lei lei). 
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