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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 
 

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 119359 

Titlul: Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a 
municipiului Făgăraș  

Solicitant – UAT MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 
Localizare proiect – Municipiul Făgăraș, județul Brașov, regiunea Centru. 
 

Durata de implementare: 99 luni, respectiv între data 19/10/2015 și data 31/12/2023, 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 îmbunătățirea condițiilor 
pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul 
privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. 
Astfel, Municipiul Făgăraș urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate 
bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de 
deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel 
cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Reducerea până în anul 2024 emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investiției cu 6,4 % ca urmare a reducerii 
utilizării autoturismelor și introducerea în transportul în comun a unui autobuz electric de capacitate medie. 
2. Creșterea până în anul 2024 a numărului de utilizatori a transportului în comun în Municipiul Făgăraș cu 474% 
ca urmare a realizării unor măsuri destinate încurajării utilizării transportului alternativ (autobuze electrice, 
implementarea unui sistem de eticketing, modernizarea stațiilor de transport in comun, crearea unui sistem de 
management al traficului pana la finalizarea proiectului la nivelul Municipiului Făgăraș). 
3. Dezvoltarea până în anul 2024 a sistemului de transport velo prin realizarea a 2.553 km de piste de biciclete si 
dezvoltarea unui sistem de închiriere de biciclete până la finalizarea implementării proiectului la nivelul 
Municipiului Făgăraș, estimându-se o creștere cu 11,1% a numărului de utilizatori. 
4. Creșterea gradului de siguranță si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2024 prin modernizarea a 13720 mp de 
spațiu pietonal (trotuare), estimându-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 10,5%. 
5. Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea de spații verzi in aliniament si plantarea de 7460 mp 
arbori/arbuști până în anul 2024. 
6. Reducerea până în anul 2024 a nivelului de poluare fonică cu 40% datorită achiziționării, prin intermediul proiectului, 
a 3 autobuze electrice, ce emite 50 de decibeli față de autobuzele din dotarea prezentă care emit 80 de decibeli. 
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Rezultate așteptate:  
1. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei investiții (cereri de finanțare) 
- Valoarea estimată a emisiilor GES (echivalent CO2) pentru anul de baza (2017) al proiectului atât in scenariul 
cu proiect cat si in scenariul fără proiect este de 1.966,20 tone echivalent CO2. 
- Valoarea estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) in scenariul fără 
proiect este de 2.273,20 tone echivalent CO2 iar in scenariul cu proiect este de 2.196,60 tone echivalent CO2. 
Valoarea estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) in scenariul fără 
proiect este de 2.258,90 tone echivalent CO2 iar in scenariul cu proiect este de 2.176,60 tone echivalent CO2.  
- Reducerea cantității de emisii GES (echivalent CO2) cu 76.6 tone echivalent CO2 (3.4%) la nivelul primului an 
de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 82.3 tone echivalent CO2 (3.6 %) la nivelul 
ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028). 
2. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei investiții (cereri de finanțare) 
- Valoarea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de calatori 
construite/modernizate/extinse, pentru anul de bază al proiectului atât in scenariul cu proiect cat și in scenariul 
fără proiect, este de 550/zi. Valoare anuala este de 200.750 pasageri. 
- Valoarea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători 
construite/modernizate/extinse, pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului in scenariul fără 
proiect este de 610/zi iar in scenariul cu proiect este de 3500/zi. Valoarea anuala este de 222.650 pasageri in 
scenariul fara proiect si 1.277.500 pasageri in scenariul cu proiect. 
- Valoarea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători 
construite/modernizate/extinse pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare in 
scenariul fără proiect este 630/zi iar in scenariul cu proiect este de 4.134/zi. Valoare anuala este de 229.950 
pasageri in scenariul fara proiect si 1.508.910 pasageri in scenariul cu proiect. 
- Creșterea anuală estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de 
călători construite/modernizate/extinse cu 1.054.850 pasageri (474%) la nivelul primului an de după finalizarea 
implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 1.278.960 pasageri (556.2%) la nivelul ultimului an al 
perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028). 
3. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei investiții (cereri de finanțare) 
- Valoarea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete 
construite/modernizate/extinse, pentru anul de baza al proiectului atât in scenariul cu proiect cat si in scenariul 
fără proiect, este de ora de varf, estimati ca 10% din nr. biciclisti/zi. Valoare anuala este de 65.700 biciclisti.  
- Valoarea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete 
construite/modernizate/extinse, pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului in scenariul fără 
proiect este de 20/ora de varf, estimati ca 10% din nr. de biciclisti/zi. Valoare anuala este de 65.700 biciclisti in 
scenariul fara proiect si de 73.000 biciclisti in scenariul cu proiect. 
- Valoarea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete 
construite/modernizate/extinse pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare in scenariul 
fără proiect este de 18/ora de varf iar in scenariul cu proiect este de 21/ora de varf, estimat ca 10% din nr. biciclisti/zi. 
Valoare anuala este de 65.700 biciclisti in scenariul fara proiect si de 76.650 biciclisti in scenariul cu proiect.  
- Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete 
construite/modernizate/extinse cu 7.300 biciclisti (11.1%) după primul an de la finalizarea implementarii proiectului (în 2024), 
respectiv cu 10.950 biciclisti (16.7%) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028). 
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4. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei investiții (cereri de finanțare) 
- Valoarea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete 
construite/modernizate/extinse, pentru anul de baza al proiectului atat in scenariul cu proiect cat si in scenariul 
fara proiect, este de 18/ora de varf, estimati ca 10% din nr. biciclisti/zi. Valoare anuala este de 65.700 biciclisti. 
- Valoarea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete 
construite/modernizate/extinse,pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului in scenariul fara 
proiect este de 18/ora de varf iar in scenariul cu proiect este de 20/ora de varf, estimati ca 10% din nr. de biciclisti/zi. 
Valoare anuala este de 65.700 biciclisti in scenariul fara proiect si de 73.000 biciclisti in scenariul cu proiect. 
- Valoarea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete 
construite/modernizate/extinse pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare in scenariul 
fara proiect este de 18/ora de varf iar in scenariul cu proiect este de 21/ora de varf, estimat ca 10% din nr. biciclisti/zi. 
Valoare anuala este de 65.700 biciclisti in scenariul fara proiect si de 76.650 biciclisti in scenariul cu proiect. 
- Cresterea anuala estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete 
construite/modernizate/extinse cu 7.300 biciclisti (11.1%) la nivelul primului an de dupa finalizarea implementarii 
proiectului (2024), respectiv cu 10.950 biciclisti (16.7%) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a 
contractului de finanțare (2028). 
5. Numărul de autobuze achiziționate (nr.) - Autobuze electrice 
- Valoare la începutul implementării proiectului - 0 
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 3 
6. Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.) 
- Valoare la începutul implementării proiectului - 0 
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 6 
7. Sisteme de e-ticketing create/modernizate/extinse (nr.), după caz 
- Valoare la începutul implementării proiectului - 0 
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1 
8. Lungimea/Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) configurate/reconfigurate pe care se 
suprapun benzi separate ale transportului public de calatori construite/extinse/modernizate (mp), după caz 
- Valoare la începutul implementării proiectului- 0 
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 9.753,25 mp 
9. Sisteme de închiriere de biciclete („bike-sharing”/”bike rental”) create/modernizate/extinse (nr.), după caz; 
- Valoare la începutul implementării proiectul - 0 
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 1 
10. Sisteme de managementul traficului, precum si alte sisteme de transport inteligente 
create/modernizate/extinse (nr.), după caz; 
- Valoare la începutul implementării proiectului - 0 
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 1 
11. Lungimea/Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) utilizate prioritar de transportul 
public de calatori în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport 
construite/reabilitate/modernizate (mp), după caz; 
- Valoare la începutul implementării proiectului- 0 
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 18.870,69 mp 
12. Aliniamente de arbori si arbuști plantați (mp) 
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- Valoare la începutul implementării proiectului - 0 
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 6.855,99 mp 
13. Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (mp) 
- Valoare la începutul implementării proiectului - 0 
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 11.421,16 mp 
14. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (mp) 
- Valoare la începutul implementării proiectului – 0 
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 4.211,09 mp 
15. Stații de închiriere biciclete (buc) 
- Valoare la începutul implementării proiectului - 0 
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 7 
16. Biciclete (sistem bike-sharing) 
- Valoare la începutul implementării proiectului - 0 
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 105 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 
In categoria beneficiarilor direcți sunt incluși locuitorii din municipiul Făgăraș, administrația publică locală dorind 
să le asigure acestora un sistem de transport solid, ecologic si eficient, prietenos cu mediul, dar in același timp 
statornic si tradițional, asigurând un echilibru intre valorificarea modurilor si infrastructurii de transport 
tradiționale cu necesitatea de modernizare si asigurare a consumului eficient de resurse si promovarea modurilor 
de transport nepoluante. 
Astfel, cu precădere populația ce locuiește în zona de studiu, dar și întreaga populație a municipiului Făgăraș, vor 
beneficia de pe urma proiectului, dispunând de un sistem de transport accesibil pentru toate categoriile sociale, 
echitabil si eficient economic. 
Prin realizarea proiectului, un număr de circa 1.913 persoane - locuitori ai zonei de studiu si 39.478 de persoane 
per total (populația municipiului Făgăraș la 1 ianuarie 2017) vor beneficiar direct de rezultatele proiectului. 
Beneficiarii direcți pot fi împărțiți în: 
- Pasageri ai transportului in comun 
- Utilizatori ai transportului velo (bicicliști) 
- Pietoni 
- Utilizatori ai transportului auto personal 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
- Operatorul de transport cu care va fi încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public conform Regulamentului CE 1370/2007, care in urma realizării investiției va deține in parcul auto autobuze 
noi, electrice, cu un grad ridicat de eficienta 
- Operatorii economici care își au sediul/punctul de lucru in zona de studiu a proiectului, respectiv angajații 
acestora care vor beneficia mijloace de transport moderne si accesibile. 
- Întreprinderile din regiune care activează in domeniul construcțiilor si in domenii conexe/aferente 
implementării proiectului cu finanțare europeană - minim 1 firma de construcții, minim 1 firma de proiectare, 
minim 1 firma de supervizare lucrării, 1 firma de furnizare, 1 firma de management de proiect, 1 firma de 
informare si publicitate, 1 firma de auditare financiara. 
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Descrierea investiției:  
Investițiile prevăzute prin proiect sunt următoarele: 
 
Pe Strada Doamna Stanca  
-Reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public urban de calatori, in vederea reducerii 
emisiilor de echivalent CO2 din transportul rutier - 2.419,18 mp (Activitatea C2 din ghid) 
- Construirea traseelor pentru biciclete - 1.098,42 mp (Activitatea B2 din ghid) 
- Modernizarea/extinderea de zone si trasee pietonale - 3.000,16 mp (Activitatea B4 din ghid) 
- Plantarea de aliniamente de arbori si arbusti - 1.050,33 mp (Activitatea C3 din ghid) 
- Reabilitare locuri de parcare - 1.206,71 mp (cheltuiala neeligibila) (Activitatea C2 din ghid) 
- modernizarea statiilor de transport public de calatori (autobuz) - 1 statie (Activitatea A7 din ghid) 
- Instalare statie de bike-sharing - 1 statie (Activitatea B3 din ghid) 
 
Pe Bd. Unirii : 
- Reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public urban de calatori, in vederea reducerii 
emisiilor de echivalent CO2 din transportul rutier - 4.862,57 mp (Activitatea C2 din ghid, sub-categoria) 
- Amenajare banda dedicata pentru transportul public - 3.146,09 mp (Activitatea A10 din ghid) 
- Construirea traseelor pentru biciclete - 863.37 mp (Activitatea B2 din ghid) 
- Modernizarea/extinderea de zone si trasee pietonale -2.705,16 mp (Activitatea B4 din ghid) 
- Plantarea de aliniamente de arbori si arbusti - 2.261,68 mp (Activitatea C3 din ghid) 
- Reabilitare locuri de parcare - 243.65 mp (cheltuiala neeligibila) (Activitatea C2 din ghid, sub-catgoria 181) 
- modernizarea statiilor de transport public de calatori (autobuz) - 2 statii (Activitatea A7 din ghid) 
- instalare statie de bike -sharing - 1 statie (Activitatea B3 din ghid) 
 
Pe Str. Libertatii  
- Reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public urban de calatori, in vederea reducerii 
emisiilor de echivalent CO2 din transportul rutier - 3.354,42 mp (Activitatea C2 din ghid, sub-categoria 181) 
- Construirea traseelor pentru biciclete -955.88 mp (Activitatea B2 din ghid) 
- Modernizarea/extinderea de zone si trasee pietonale -2.183,07 mp (Activitatea B4 din ghid) 
- Plantarea de aliniamente de arbori si arbusti -1.478,66 mp (Activitatea C3 din ghid) 
- Reabilitare locuri de parcare - 542.27 mp (cheltuiala neeligibila) (Activitatea C2 din ghid, sub-categoria 181) 
- modernizarea statiilor de transport public de calatori (autobuz) - 1 statie (Activitatea A7 din ghid) 
- instalare statie de bike -sharing - 2 statii (Activitatea B3 din ghid) 
- Amenajare autobaza si terminal intermodal - autobaza - 6.664,81 mp si terminal intermodal - 2.878,69 mp 
(Activitatile A5 si A7). 
 
Str. Tabacarilor : 
- Reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public urban de calatori, in vederea reducerii 
emisiilor de echivalent CO2 din transportul rutier - 8.234,52 mp (Activitatea C2 din ghid, sub-categoria 181) 
- Amenajare banda dedicata pentru transportul public - 6.607,16 mp (Activitatea A10 din ghid) 
- Construirea traseelor pentru biciclete -1.293,42 mp (Activitatea B2 din ghid) 
- Modernizarea/extinderea de zone si trasee pietonale -3.532,77 mp (Activitatea B4 din ghid) 
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- Plantarea de aliniamente de arbori si arbusti -2.065,32 mp (Activitatea C3 din ghid) 
- Reabilitare locuri de parcare - 99.60 mp (cheltuiala neeligibila) (Activitatea C2 din ghid, sub-categoria 181) 
- modernizarea statiilor de transport public de calatori (autobuz) - 2 statii (Activitatea A7 din ghid) 
- instalare statie de bike -sharing - 3 statii (Activitatea B3 din ghid) 
Pentru imbunatatirea transportului public urban de calatori se vor achizitiona 3 autobuze electrice de capacitate 
medie (Activitatea A4 din ghid). De asemenea este prevazuta crearea sistemelor de bilete integrate pentru calatori 
- sistemul informatic de management a transportului (SIMT) – compus din sistem e-ticketing, managementul flotei 
si sistem informare dinamica a calatorilor in statii (Activitatea A8 din ghid). 
O parte din componentele sistemului se vor instala in autobuzele ce se vor achizitiona prin prezentul proiect si prin 
proiectele complementare SMIS 119358 si 119360 si o alta parte in statiile de transport public de pe strazile ce fac 
obiectul prezentei investitii, precum si al investitiilor complementare. 
Este prevazuta de asemenea implementarea sistemului de bike-sharing, urmand a se instala pe traseul ce face 
obiectul prezentului proiect 7 statii de bike-sharing cu 105 biciclete. 
Centrul de comanda si control pentru sistemul e-ticketing si de bike-sharing se va instala in autobaza construita 
prin prezentul proiect. Autobaza va fi dotata cu toate echipamentele si dotarile necesare operarii in conditii 
optime a serviciului de transport public de calatori. 
De asemenea, se vor achizitiona si instala in autobaza 10 statii de incarcare electrica pentru autobuzele 
achizitionate prin prezentul proiect cat si prin proiectele complementare SMIS 119358 si 119360 
Pentru cresterea sigurantei pietonilor trotuarele vor fi delimitate prin amplasarea de bolarzi, semnalizarea si 
relocarea trecerilor de pietoni, signalistica verticala si orizontala. 
In vederea realizarii lucrarilor de amenajare trotuare si piste de biciclete s-a analizat oportunitatea relocarii unor 
utilitati, respectiv a unor stalpi de electricitate de pe strazile doamna Stanca si Libertatii, urmand ca prin studiul de 
cooexistanta elaborat la PT sa se definitiveze solutia tehnica pentru relocare. 
 
 
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 

45.743.990,64 43.572.442,31 37.036.575,98 5.664.417,48 871.448,85 946.066,58 1.225.481,75 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 42.700.993,46 (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 9.334.774,72 Euro (la cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului, 
respectiv cursul inforeuro din luna iulie 2017:  1 euro=4,5744 lei lei). 

http://www.adrcentru.ro/

