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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL BRAȘOV 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa prioritară: 4 SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE  
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; OBIECTIV SPECIFIC 4.1:  Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă 
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 126993 
Titlul: „Amenajare benzi dedicate transportului public în municipiul Brașov și trotuare adiacente” 
Solicitant – UAT MUNICIPIUL BRAȘOV 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Brașov, Municipiul Brașov. Terenul pe care se va realiza investitia se 
afla in proprietatea Municipiului Brasov, zona: Terminal Poienelor, Str. Poienelor, Calea Bucuresti, str. Toamnei, 
str. Mihail, Kogalniceanu, Bulevardul Victoriei, str. Iuliu Maniu, str. Nicolae Iorga, str. Lunga, Calea Fagarasului, 
Terminal Stadion Municipal, str. Lunga, Bdul. Eroilor, Bdul. 15 Noiembrie, Calea Bucuresti si Bdul. Victoriei, 
Terminal Gara Brasov. 
 

Durata de implementare: 34 luni, respectiv între data 01.06.2018 și data 31.03.2021, 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 constă în cresterea atractivitatii transportului public din Municipiul Brasov, prin 
amenajarea de benzi dedicate si trotuare adiacente, cu efect pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent 
CO2, generate de transportul rutier motorizat. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Cresterea numarului de pasageri cu 7% in ultimul an al perioadei de durabilitate a proiectului prin amenajarea 

de benzi dedicate transportului public 
2. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 5,71 % in cinci ani de la finalizarea proiectului 
3. Cresterea numarului de pietoni in aria de studiu a proiectului cu 5,17% in anul cinci de la finalizarea 

proiectului prin amenajarea trotuarelor adiacente benzilor dedicate 
4. Reducerea deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 

4,24% in cinci ani de la finalizarea proiectului. 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 
Benficiarii directi ai rezultatelor proiectului sunt: populatia Municipiului Brasov (289878 locuitori la 01.01.2018), populatia Zonei 
Metropolitane Brasov, mai putin Mun. Brasov (153911 locuitori conform INSSE la 01.01.2017) si turistii Mun. Brasov 565643 
persoane conform INSSE pentru anul 2016. Conform ultimelor date statistice, judeþul Brasov a atras, în 2017, un numar de 
1.275.299 de turisti, dintre care 16% îl reprezinta turistii straini. Alt beneficiar direct este Municipiul Brașov care prin 
implementarea prezentului proiect de finantare va realiza obiective importante ale strategiei sale de dezvoltare. 
 
Beneficiarii indirecti ai rezultatelor proiectului sunt agentii economici din Municipiul Brasov, care vor avea un plus de siguranta la 
nivelul orasului in care isi desfasoara activitatea economica si servicii de transport public civilizat si eficient pentru angajatii lor. 

http://www.adrcentru.ro/
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Descrierea investiției: 
Proiectul „Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare adiacente face parte dintr-o abordare 
complexa care vizeaza cresterea calitatii sistemului de transport public si incurajarea locuitorilor Municipiului Brasov de a utiliza 
transportul public in defavoarea transportului privat de vehicule personale. In aceasta abordare integrata sunt incluse 
urmatoarele proiecte: 
• Achizitia de mijloace de transport moderne 
• Infrastructura integrata pentru transportul public in Municipiul Brasov si functiuni complementare 
• Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare adiacente 
• Insfrastructura de garaj pentru transport public 
• Amenajare statii de calatori 
• Terminal transport urban Gara Brasov 
• Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in municipiul Brasov 
• Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public. 
 

Proiectul de incadreaza in actiunile sprijinite in cadrul Axei prioritare 4, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon 
in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, respectiv 
„Construirea/modernizarea/extinderea de benzi dedicate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de calatori” –
Codul 043, si vizeaza activitati din categoria A -Investitii destinate imbunatatirii transportului public urban de calatori. 
Investitia prevede reconfigurarea infrastructurii rutiere, pe traseele propuse (Terminal transport public Poienelor - Calea 
Bucuresti - Str. Toamnei - B- dul M. Kogalniceanu - Str. Iuliu Maniu - Str. N. Iorga - Str. Lunga - Calea Fagarasului - Terminalul de 
transport public Bartolomeu - Bd. Eroilor - Bd. 15 Noiembrie - Calea Bucuresti - B-dul Victoriei), deservite de transportul public de 
calatori, in vederea construirii benzilor prioritare dedicate serviciului de transport public de calatori.  
De asemenea, se vor reabilita trotuarele adiacente strazilor ce formeaza traseul studiat. Pentru realizarea investitiei s-a optat 
pentru sistematizarea traficului pe trama stradala actuala, fara a interveni asupra trotuarelor si fara a afecta spatiile verzi din 
cadrul zonelor traversate de traseul benzilor dedicate. Se vor monta, aditional semnelor de circulatie existente, 849 de 
indicatoare rutiere de avertizare si informare asupra dispunerii benzii dedicate transportului in comun in cadrul carosabilului, 
astfel incat vizibilitatea semnalizarii rutiere sa fie maxima pentru toti participantii la trafic. Se vor reabilita trotuarelor adiacente 
traseului benzilor dedicate pe o suprafata de 4700 metri patrati, in zonele afectate de fisuri, tasari, valuiri. 
Prin construirea de benzi dedicate pentru transportul public pe traseele studiate se urmareste cresterea vitezei medii de 
deplasare a vehiculelor de transport public de calatori si, implicit reducerea timpului petrecut de acestea in trafic. Astfel, 
transportul public poate deveni mai competitiv si mai rentabil, in comparatie cu utilizarea transportului privat. 
Infrastructura utilizata pentru prestarea serviciului de transport public de calatori va fi imbunatatita semnificativ prin masuri care 
sa reduca durata de deplasare cu mijloacele de transport in comun, permitand vehiculelor de transport public sa evite zonele cu 
blocaje din trafic. 
Lungimea traseului benzilor dedicate, cumulata pentru cele 3 trasee este de 16.260 m (16,26 km), iar suprafata de trotuar ce se 
reabiliteaza in cadrul prezentului proiectului este de 4.700 m. Amenajarea benzilor dedicate se va realiza pe carosabilul existent, prin 
frezarea pe o latime de 4 metri si o adancime de 6 cm a asfaltului existent si asternerea pe o suprafata de 23.400 metri patrati a unui 
covor asfaltic nou, colorat, pentru a fi usor de identificat de participantii la trafic. Marcajele rutiere se vor reface pe o lungime totala, 
cumulata, de 39 de km, cu vopsea reflectorizanta. Demarcarea se va realiza fizic si nu numai prin marcaj orizontal si vertical.  
 

Bugetul proiectului (lei): 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 16.303.221,55 lei (98,00% din valoarea eligibilă a 
proiectului) aproximativ: 3.564.013,11 Euro, 1 euro = 4,5744 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului). 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FEDR 

Valoare eligibilă nerambur-
sabilă din buget naţional 

Valoare cofinanţare 
eligibilă Beneficiar 

16.635.940,40 16.635.940,40 14.140.549,35 2.162.672,20 332.718,85 

http://www.adrcentru.ro/

