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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL FĂGĂRAȘC 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 
Prioritatea de investiții 4e - 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 119358 

Titlul: MODERNIZAREA CORIDORULUI DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ÎN ZONA 
INDUSTRIALĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ 
Solicitant – UAT MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 
Localizare proiect – Municipiul Făgăraș, județul Brașov, regiunea Centru. 
 

Durata de implementare: 81 luni, respectiv între data 19.10.2015 și 30.06.2022, aceasta cuprinzând și perioada de 
desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de 
eligibilitate a cheltuielilor. 
 

Obiectivul general : Asigurarea unui serviciu eficient de transport public de calatori si îmbunatațirea condițiilor 
pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numarului de deplasari cu transportul 
privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. 
Astfel, Municipiul Fagaras urmareste dezvoltarea mobilitatii urbane prin shimbarea accentului de la o mobilitate 
bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de 
deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizarii autoturismelor in paralel 
cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investitiei cu 4.1 % ca urmare a reducerii utilizarii 
autoturismelor si introducerea in transportul in comun a 6 Autobuze electrice de capacitate medie. 
2.  Cresterea pana in anul 2022 a numarului de utilizatori a transportului in comun in Municipiul Fagaras cu 360.7 % ca 
urmare a realizarii unor masuri destinate incurajarii utilizarii transportului alternativ (autobuze electrice, implementarea unui 
sistem de eticketing, modernizarea statiilor de transport in comun, crearea unui sistem de management al traficului pana la 
finalizarea proiectului, la nivelul Municipiului Fagaras). 
3. Cresterea numarului de biciclisti pana in anul 2022 care utilizeaza sistemului de transport velo prin dezvoltarea a unui 
sistem de inchiriere de biciclete pana la finalizarea implementarii proiectului la nivelul Municipiului Fagaras, estimandu-se o 
crestere cu 14.3% a numarului de utilizatori. 
4.  Cresterea gradului de siguranta si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2022 prin modernizarea a 14.419,15 mp de 
spatiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranta care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o crestere a 
numarului de persoane care utilizeaza traseele pietonale cu 18.2%. 
5. Imbunatatirea spatiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 2.244,44 mp arbori/arbusti 
pana in anul 2022.  
6.  Reducerea pana in anul 2024 a nivelului de poluare fonica cu 40% datorita achizitionarii a 6 autobuze electrice, ce emit 
50 de decibeli fata de autobuzele din dotarea prezenta care emit 80 de decibeli. 
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Rezultate așteptate:  
1. Reducerea cantitații de emisii GES (echivalent CO2) cu 4,1% la nivelul primului an de dupa finalizarea implementarii proiectului 
(2022), respectiv cu 3,8% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026) 
2. Cresterea anuala estimata a numarului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de calatori 
construite/modernizate/extinse cu 360,7% la nivelul primului an de dupa finalizarea implementarii proiectului (estimat 2022), 
respectiv cu 402,6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026) 
3. Cresterea anuala estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete 
construite/modernizate/extinse cu 14,3% la nivelul primului an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2022), respectiv 
cu 21,4% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) 
4. Cresterea anuala estimata a numarului de persoane care utilizeaza traseele/zonele pietonale/semi-pietonale 
construite/modernizate/extinse cu 18,2% la nivelul primului an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2022), respectiv 
cu 27.3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) 
5. Numar de autobuze achiziționate - 6 
6. Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.)- 10 
7. Sisteme de e-ticketing create/modernizate/extinse (nr.) -1 
8. Sisteme de închiriere de biciclete („bike-sharing”/”bike rental”) create/modernizate/extinse (nr.) -1 
9. Suprafața infrastructurii rutiere (strazi urbane) utilizate prioritar de transportul public de calatori în vederea reducerii emisiilor de 
echivalent CO2 din transport construite/reabilitate/modernizate: - 4868.51 mp 
10. Aliniamente de arbori si arbusti plantați (mp) 2.244,44 mp 
11. Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse - 14.419,15 mp 
12. Suprafata pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse - 10.050,26 mp 
13. Statii de inchiriere biciclete - 7 
14. Biciclete (sistem bike-sharing) – 75. 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 
- Pasageri ai transportului in comun 
- Utilizatori ai transportului velo (biciclisti) 
- Pietoni 
- Utilizatori ai transportului auto personal 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
- Operatorul de transport cu care se va încheia contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public, care in urma 
realizării investiției va detine in parcul auto autobuze noi, electrice, cu un grad ridicat de eficienta 
- Operatorii economici care isi au sediul/punctul de lucru in zona de studiu a proiectului, respectiv angajatii acestora care vor 
beneficia de o infrastructura rutiera modernizata pentru deplasarea in conditii optime la locul de munca, precum si de mijloace 
de transport moderne si accesibile. 
- întreprinderile din regiune care activează in domeniul construcțiilor si in domenii conexe/aferente implementării proiectului 
cu finanțare europeana . 
 

Descrierea investiției:  
Investiția propusă urmărește următoarele lucrări: 
1.  Modernizarea trotuarelor din zona industriala a Municipiului Fagaras  
2. PODURI: pentru Pod paraul Berivoi: vor fi necesare lucrari de reparatii cu pastrarea clasei de incarcare si continuizarea 
suprastructurii. 
Pentru Pod paraul Racovita se propune inlocuirea cu unul nou, realizat in conformitate cu normele europene. 
3. PISTE DE BICICLETE: Amenajarea pistelor pentru biciclete  
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Amplasarea pistelor de biciclete avand latimea de 1,00m pentru o banda si un sens de circulatie, de 1.50 m pentru doua benzi 
si un sens de circulatie si 2,00 m pentru doua benzi in ambele sensuri de circulatie, se va face separat de fluxul pietonal si cel 
rutier prin sisteme de siguranta sau aliniamente de spatiu verde. Pistele de bicicleta vor fi amplasate pe tronsoanele unde 
latimea drumului o permite. Pistele de biciclete si trotuarele vor fi delimitate fizic intre ele si fata de celelalte elemente de 
infrastructura, prin aliniamente de borduri, marcaj, diferente de nivel, separatoare fizice (stalpi, garduri, stalpisori, bolarzi, etc.) 
sau aliniamente de spatiu verde. 
4. STATII DE TRANSPORT IN COMUN: Statiile de transport in comun sunt amplasate in alveole, sau uneori direct pe partea 
carosabila. Statiile existente trebuise refacute pentru ca au degradari. Acolo unde exista spatiu, se recomanda proiectantului sa 
amenajeze si statii de transport in comun noi. 
5. Pentru stimularea folosirii mijloacelor alternative de transport se vor proiecta statii de inchiriere biciclete, de tip Bike Sharing 
cu toate dotarile necesare. 
6. Alte măsuri propuse: 
- informare prin panouri digitale asupra traseelor de transport public, orar de deplasare, harta activa privind configurarea 
traseului optim pana la o destinatie introdusa de utilizator, duratele de asteptare pentru autobuzele diferitelor trasee din 
locatia respectiva, configurator de trasee. 
- Statia va avea un design armonios, dinamic, atractiv, dar in acelasi timp se va integra in spatiul urban si la specificul 
arhitectural al orasului / zonei 
- Iluminatul in statie va fi ecologic si se va adapta in functie de prezenta pasagerilor in statie (cand nu sunt pasageri, volumul de 
lumina va fi scazut); se va analiza oportunitatea luminarii statiei intr-un mod atractiv pentru locuitori si pasageri, precum si 
solutii adaptative pentru persoanele cu dizabilitati (de ex. pentru persoanele cu cecitate cromatica, pentru hipoacuzici, pentru 
nevazatori etc.) 
- Sistem automat de achizitie bilete/carduri de calatorie si de validare a acestora; 
- Statiile de transport in comun vor fi combinate cu statii automate de inchiriere biciclete, acolo unde spatial este posibil. 
6. ZONE VERZI: Amenajarea spatiilor verzi cu gazon rulouri. Plantare de arbori maturi cu grad ridicat de aclimatizare si retentie de CO2. 

 
Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală eligibilă  

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 

43.857.976,90    41.318.338,15 35.120.587,45 5.371.383,93 826,366.77 2.450.963,52  88.675,23 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 40.491.971,38 lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 8.851.865,03 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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