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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 119360 

Titlul: Modernizarea și pietonizarea zonei centrale 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 6,8 % 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 224.7% 
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 2.369,27 mp 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 12% a numărului de utilizatori. 
4. Creșterea gradului de siguranță si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2024 prin modernizarea a 25.242,04 
mp de spațiu pietonal (trotuare), prevăzuți cu sisteme de siguranță care sa împiedice accesul auto pe trotuar si 
prin reconversia suprafețelor rutiere a 8.215,75 mp in zone pietonale, estimându-se o creștere a numărului de 
persoane care utilizează traseele pietonale cu 7.8%. 
5. Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea de spații verzi in aliniament si plantarea de 19.541,04 mp 
arbori/arbuști până în anul 2024. 
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6. Reducerea până în anul 2024 a nivelului de poluare fonică cu 40% datorită achiziționării, prin intermediul 
proiectului, a 1 autobuz electric, ce emite 50 de decibeli față de autobuzele din dotarea prezentă ce emit 80 decibeli. 
 

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 995,1 tone echivalent CO2. 
- Valoarea estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) in scenariul fără 
proiect este de 1.128,20 tone echivalent CO2, iar in scenariul cu proiect este de 1.051,40 tone echivalent CO2. 
- Valoarea estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) in 
scenariul fără proiect este de 1.130,20 tone echivalent CO2, iar in scenariul cu proiect este de 1.045,70 tone 
echivalent CO2. 
- Reducerea cantității de emisii GES (echivalent CO2) cu 76.8 tone (6.8 %) la nivelul primului an de după 
finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 84.5 tone (7.5 %) 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 250/zi. Valoarea anuală este de 91.250 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 277/zi, iar in scenariul cu proiect este de 900/zi. Valoarea anuala este de 101.105 pasageri in 
scenariul fără proiect si 328.500 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 de 286/zi, iar in scenariul cu proiect este de 1071/zi. Valoare anuală este 104.390 
pasageri in scenariul fără proiect si 390.915 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 227.395 pasageri (224.7 %) la nivelul primului an de după finalizarea 
implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 286.525 pasageri (274.2 %) 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 25/ora de vârf, estimați ca 10% din nr. bicicliști/zi. Valoare anuala este de 91.250 bicicliști. 
- 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 25/ora de vârf iar in scenariul cu proiect este de 28/ora de vârf, estimați ca 10% din nr. bicicliști/zi. 
Valoarea anuala este de 91.250 bicicliști in scenariul fără proiect si de 102.200 bicicliști 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 25/ora de vârf, iar in scenariul cu proiect este de 29/ora de vârf, estimați ca 10% din 

http://www.adrcentru.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Investim în viitorul tău!  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
 

ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România  

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613  

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro 

 

nr. de bicicliști/zi. Valoare anuala este de 91.250 bicicliști in scenariul fără proiect si de 105.850 bicicliști in 
scenariul cu proiect. 
- Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete 
construite/modernizate/extinse cu 10.950 bicicliști (12%) la nivelul primului an de după finalizarea implementării 
proiectului (2024), respectiv cu 14.600 (16%) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de 
finanțare (2028). 
 

4. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei investiții (cereri de finanțare) 
- Valoarea estimată a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale 
construite/modernizate/extinse, pentru anul de baza al proiectului atât in scenariul cu proiect cat si in scenariul 
fără proiect, este de 204/ora de vârf, estimați ca 10% din nr. pietoni/zi. Valoarea anuală este de 744.600 pietoni. 
- Valoarea estimată a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale 
construite/modernizate/extinse, pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului in scenariul fără 
proiect este de 204/ora de vârf, estimați ca 10% din nr. pietoni/zi iar in scenariul cu proiect este de 220 /ora de 
vârf, estimați ca 10% din nr. pietoni/zi. Valoarea anuala este de 744.600 pietoni in scenariul fără proiect si de 
803.000 pietoni in scenariul cu proiect. 
- Valoarea estimată a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale 
construite/modernizate/extinse pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare in 
scenariul fără proiect este de 204/ora de vârf, estimați ca 10% din nr. pietoni/zi iar in scenariul cu proiect este de 
225/ora de vârf, estimați ca 10% din nr. pietoni/zi. Valoarea anuală este de 744.600 pietoni in scenariul fără 
proiect si de 821.250 in scenariul cu proiect. 
- Creșterea anuală estimata a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale 
construite/modernizate/extinse cu 58.400 pietoni (7.8%) la nivelul primului an de după finalizarea implementării 
proiectului (2024), respectiv cu 76.650 pietoni (10.30 %) 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 – 1 
6. Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.) 
- Valoare la începutul implementării proiectului - 0 
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 5 
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 -6.438,04 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; 
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- 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 - 14.245,59 mp 
12. Aliniamente de arbori si arbuști plantați (mp) 
- Valoare la începutul implementării proiectului - 0 
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 19.541,04 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 - 33.457,79 mp 
14. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (mp) 
- Valoare la începutul implementării proiectului – 0 
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului -2.369,27 mp 
15. Stații de închiriere biciclete (buc) 
- Valoare la începutul implementării proiectului - 0 
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 5 
16. Biciclete (sistem bike-sharing) 
- Valoare la începutul implementării proiectului - 0 
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 115 (95 de biciclete mecanice, 10 biciclete electrice, 
10 vending carts) 
 

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 
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- 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. 
 

Descrierea investiției:  
La nivelul studiului prezent se propune modernizarea infrastructurii pietonale, velo si rutiere pe strazi din 
Municipiul Fagaras. Străzile propuse pentru modernizare sunt strazi de categoria II, III si IV, deservite de 
transportul public, având mai multe stații de autobuz. 
Pe străzile de categoria II se va realiza banda dedicata pentru transportul public având in vedere faptul ca 
infrastructura existenta permite acest lucru. 
 

Investițiile prevăzute prin proiect sunt următoarele: 
 

Str. Tăbăcari - categ III (nr. cadastral 105524, suprafața 9.728 mp): 
- reabilitare infrastructura rutiera (Activ. C2)- 837.83 mp 
- modernizare trotuare (Activ. B4) - 325.67 mp 
 

Str. Republicii - categ. IV (Nr. cadastrale 105560, suprafața 8.087 mp; 105561, suprafața 4.998 mp): 
- reabilitare infrastructura rutiera (Activ. C2) - 1.876,34 mp (neeligibila) 
- reabilitare spatii de parcare (Activ. C2) - 1.089,79 mp (neeligibila) 
- modernizare trotuare (Activ. B4) - 4.200,26 mp 
- amenajare spațiu verde (Activ. C3) - 2.054, 13 mp 
- amenajare zona pietonala (Activ. B4) - 3.548,90 mp 
- modernizare stație de transport public (Activ. A7) - 1 statie 
- instalare stație de bike - sharing (Activ. B3) - 1 statie 
 

Str. Constantin Popp - categ. IV (nr. cadastral 105525, suprafata 500 mp): 
- reabilitare carosabil (Activ. C2) - 283.33 mp (neeligibila) 
- modernizare trotuare (Activ. B4) - 216.65 mp 
 

Bulevardul Unirii - categ. II (nr. cadastrale 105295 suprafața 49.455 mp; 105536, suprafața 2.493 mp; 106113, 
suprafața 6.662 mp; 105677, suprafața 1.662; 10611, suprafața 3.079 mp; 106114, suprafața 235 mp 
- amenajare bandă dedicată (Activ. A10) - 2.717,17 mp 
- reabilitare benzi carosabile (Activ. A10) - 3,720.87 mp 
- amenajare accese rutiere/racord străzi laterale (Activ. C2) - 313,78 mp 
- amenjare sens giratoriu (Activ. C2) - 1,433.73 mp 
-- modernizare trotuare (Activ. B4) - 6.797,32 mp 
- reabilitare spatii de parcare (Activ. C2) - 1.127,46 mp (neeligibila) 
- amenajare spatiu verde (Activ. C3) - 6.587,28 mp 
- amenajare piste de biciclete (Activ B2) - 826,30 mp 
- modernizare statii de bus (Activ. A7) - 2 stații 
- instalare statii de bike - sharing (Activ. B3) - 1 stație 
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Banda dedicata va fi separata de restul infrastructurii de transport printr-un sistem fizic de delimitare precum 
bolarzi, stalpisori, bordura. 
 

Str. Mihai Viteazul - categ. III (nr. cadastrale 105523, suprafața 10.990 mp; 105663, suprafața 6.963 mp; 105526, 
suprafața 1.577 mp) 
- reabilitare carosabil (Activ C2) - 6.467, 38 mp 
- amenajare piste de biciclete (Activ B2) - 30,23 mp 
- modernizare trotuare (Activ. B4) - 5.916,05 mp 
- amenajare spatii verzi (Activ C3) - 1.910,05 mp 
- reabilitare spatii de parcare (Activ C2) - 1.018, 82 mp (neeligibila) 
- amenajare zona pietonala (Activ B4) - 2.883,41 mp 
- modernizare statii de bus (Activ A7) - 2 statii 
 

Teren Parc Cetate (nr. cadastral 105527, suprafața 18.015 mp): 
- amenajare piste de biciclete (Activ B2) - 1.189,79 mp 
- modernizare trotuare (Activ B4) - 4.562,84 mp 
- amenajare spatii verzi (Activ C3) - 5.886,45 mp 
- reabilitare spatii de parcare (Activ C2) - 257,64 (neeligibila) 
- amenajare zona pietonala (Activ B4) - 1.783,44 mp 
- instalare statii de bike -sharing (Activ B3) - 1 stație 
 

Teren Casa de Cultura (nr. cadastral 106116, suprafața 4.782 mp): 
- reabilitare carosabil (Activ C2) - 530,24 mp 
- modernizare trotuare (Activ B4) -1.023,70 mp 
- amenajare spatii verzi (Activ C3) - 2.149,82 mp 
- instalare statii de bike -sharing (Activ B3) - 1 stație 
 

Str. Nicolae Bălcescu -categ. III (nr. cadastrale 105537, suprafața 3.732 mp; 105976, suprafața 8.741 mp): 
- reabilitare carosabil (Activ C2) - 1.651,27 mp 
- amenajare piste de biciclete (Activ B2) - 295,74 mp 
- modernizare trotuare (Activ B4) - 1.577,95 mp 
- amenajare spatii verzi (Ativ C3) - 856,68 mp 
- reabilitare spatii de parcare (Activ C2) - 585,04 mp (neeligibila) 
- instalare statii de bike-sharing (Activ B3) - 1 statie 
 

Str. Mihai Eminescu - categ. III (nr. cadastral 105528, suprafața 1.710 mp): 
- reabilitare carosabil (Activ C2) - 851.69 mp 
- amenajare piste de biciclete (Activ B2) - 27.21 mp 
- modernizare trotuare (Activ B4) - 621.6 mp 
- amenajare spatii verzi (Ativ C3) - 96.63 mp 
- reabilitare spatii de parcare (Activ C2) - 94.15 mp (neeligibila) 
 

Reabilitarea Pasajului subteran pietonal pe Bulevardul Unirii (Activ B4): Demolarea construcțiilor improvizate ce 
blochează scările de acces; Lucrări de reabilitare; Pentru accesul persoanelor cu dizabilități vor fi prevăzute 
platforme mobile; Scările de acces in pasaj de la ambele capete ale acestuia vor fi protejate cu copertina de 
protecție din sticla securizata pe structura metalica. 
Lucrările de demolare la pasajul pietonal vor fi realizate din surse proprii ale UAT-ului. 

http://www.adrcentru.ro/
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Iluminat stradal si pietonal (Activ. B4):  
- Înlocuirea stâlpilor de iluminat de pe Bd. Unirii, Republicii, Mihai Viteazul 
- Relocarea stâlpilor de iluminat de pe Bd. Unirii, Mihai Eminescu, Tăbăcari, Republicii, Mihai Viteazul. 
- Se propun stâlpi noi de iluminat pe Bd. Unirii, Tăbăcari, Republicii, Mihai Viteazul 
 

Implementare SMT (Activ. C1): 
Intersecțiile/punctele ce vor fi incluse in sistemul de management al traficului sunt: 
1. trecerile de pietoni de la Unirii - Doamna Stanca - O. Paler - Titu Pertia 
2. trecere de pietoni de pe Unirii (intre O. Paler - Mihai Eminescu) 
3. trecere pietoni Doamna Stanca 
4. trecere de pietoni Libertății (intersecția cu Eminescu) 
5. trecere de pietoni giratoriu Unirii - Alecsandri - Tăbăcari 
6. trecere de pietoni Tăbăcari 1 
7. trecere de pietoni Tăbăcari 2 
8. Tudor Vladimirescu - Câmpului Nou (treceri de pietoni in intersecție) 
9. intersecție Unirii - Eminescu 
10. trecere de pietoni Mihai Viteazu - Tăbăcarilor (la catedrala) 
11. trecere de pietoni Unirii (km 0+400) 
12. Mihai Viteazu - trecere de pietoni. 
 

Stațiile de încărcare pentru autobuzele electrice se vor achiziționa prin proiectul cod SMIS 119359 - Modernizarea 
coridorului de mobilitate urbană integrata în zona centrala a municipiului Fagaras si se vor instala in autobaza ce 
se construiește prin proiectul respectiv, ele deservind autobuzele achiziționate la nivelul celor 3 proiecte de 
mobilitate urbana depuse de UAT Făgăraș (SMIS 119368, 119359, 119360). 
 

Autobuzul electric achiziționat prin prezentul proiect va circula pe toate traseele cuprinse in programul de 
transport public, trasee care utilizează inclusiv infrastructura rutiera pe care se intervine prin prezentul proiect. 
Starea infrastructurii este in general medie/bună, străzile care se află în condiții tehnice inferioare fiind propuse 
spre reabilitare prin proiectele complementare acestuia. Măsurile de prioritizare propuse prin prezentul proiect se 
referă la realizarea de benzi dedicate pe segmentele de străzi de categoria II, precum și prioritizarea prin 
semaforizare inteligentă a intersecțiilor. Toate străzile reabilitate prin proiect deservesc linii de transport public pe 
care se utilizează inclusiv autobuze achiziționate prin proiectele complementare. Autobuzele achiziționate prin 
proiectele complementare vor circula pe străzile care susțin trasee de transport public si care vor fi modernizate 
prin prezentul proiect, inclusiv strada Bd. Unirii, unde se va amenaja o bandă dedicată. 
 

Pistele de biciclete ce se vor amenaja prin prezentul proiect, integrate cu pistele de biciclete ce se vor realiza prin 
proiectele complementare „Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a 
municipiului Făgăraș”, cod SMIS 119358 si „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrata în zona 
centrala a municipiului Fagaras”, cod SMIS 119359, vor asigura o rețea continuă între principalele puncte de 
interes de la nivel local. Amplasarea pistelor de biciclete se va face separat de fluxul pietonal și cel rutier prin 
sisteme de siguranță sau aliniamente de spațiu verde. Pistele de bicicleta vor fi amplasate pe tronsoanele unde 
lățimea 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, diferențe de nivel, separatoare fizice (stâlpi, 
garduri, stâlpișori, bolarzi, etc.) sau aliniamente de spațiu verde. 

http://www.adrcentru.ro/
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Componentele sistemului e-ticketing se vor instala in autobuzul ce se va achiziționa in cadrul prezentului proiect 
(computer de bord, validator dual, sistem informare calatori audio – video, sistem numărare calatori in bus, LCD 
+pc industrial, monitorizare video interior bus, switch pentru echipamentele din vehicul), in stațiile de autobuz ce 
se vor moderniza in cadrul proiectului (echipamente vânzare bilete, inclusiv PC/UPS/IMPRIMANTA Carduri, switch 
stație, cutie echipamente stație) si se vor da controlorilor ce vor opera pe traseele de autobuz (terminal 
controlori). Dispeceratul pentru sistemul e-ticketing, sistemul de management al traficului si sistemul de 
bikesharing se va amplasa in autobaza ce se va construi prin proiectul complementar si integrat SMIS 119359 - 
Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrata în zona centrala a municipiului Fagaras. 
Componentele dispeceratului pentru sistemul e-ticketing se vor achiziționa prin proiectul complementar si 
integrat SMIS 119358 - Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a municipiului 
Fagaras (Licenta sistem informare publica, Licenta sistem management transport public, Licenta e-ticketing – 
emitere carduri – reincarcare carduri, Aplicatie mobilitate cetateni – aplicatie informare calatori pe SMARTPHONE) 
si prin proiectul complementar si integrat SMIS 119359 - Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrata 
în zona centrala a municipiului Fagaras (servere, stații de lucru dispecerat). 
Componentele dispeceratului pentru sistemul de management al traficului se vor achiziționa prin prezentul 
proiect, iar componentele dispeceratului pentru sistemul de bike-sharing se vor achiziționa prin proiectul 
complementar și integrat SMIS 119359 - Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrata în zona centrala 
a municipiului Făgăraș. 
 
Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală eligibilă  

Valoarea 
eligibilă 

nerambursa-
bilă din FEDR 

Valoare 
eligibilă 

nerambursa-
bilă din 
buget 

naţional 

Valoarea 
cofinanţării 

eligibile  
Beneficiar 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 
aferentă 

cheltuielilor 
neeligibile 

Valoare TVA 
neeligibilă 
aferentă 

cheltuielilor 
eligibile 

 

45.737.226,73 42.978.766,13 36.531.951,26 5.587.239,55 859.575,32 2.349.966,68 408.493,92 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 42.119.190,81 lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 9.207.588 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/

