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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL SIBIU 
 

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 127502 

Titlul: „Linia verde de transport public a Municipiului Sibiu” 

Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL SIBIU 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Sibiu, Municipiul Sibiu.  
 
Durata de implementare: 44 luni, respectiv între data 01.11.2017 și data 30.06.2021, 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 reducerea emisiilor de carbon la nivelul Municipiului Sibiu prin  
investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila – 2016-2030 pentru Municipiul Sibiu.  
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Cresterea accesibilitatii transportului public in zona centrala a municipiului prin introducerea unei 
linii dedicate ecologice de transport public. 
2. Reducerea poluarii aerului si a poluarii fonice prin reducerea traficului general cu autovehicule private 
in zona centrala a municipiului. 
3. Cresterea atractivitatii si calitatii mediului urban si a vietii in zona centrala a Municipiului Sibiu. 
 
Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Operațiuni implementate destinate transportului public nemotorizat - 1 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 
 Proiectul se adreseaza urmatoarelor categorii de grupuri tinta: pasageri, non – pasageri, pietoni, 
biciclisti, angajatii operatorului de transport, Municipalitatea. 
- Pentru grupul tinta format din pasageri (estimat conform Studiului de trafic la aproximativ 720.000 
pasageri pe an) beneficiul generat de proiect consta in furnizarea unui serviciu suplimentar de transport 
public in zona centrului istoric, printr-o solutie nepoluanta. 

http://www.adrcentru.ro/
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- Pentru grupul tinta format din non – pasageri si locuitorii zonei istorice, proiectul genereaza ca 
beneficiu reducerea congestiei in trafic prin scaderea numarului de vehicole particulare care circula si 
stationeaza in zona centrala. 
- Cu privire la Municipalitate, in calitate de autoritate publica locala responsabila cu furnizarea 
serviciului public de transport in comun, proiectul pune la dizpozitie un sistem eficient de moinitorizare si 
culegere de date care permite adoptarea de actiuni corective in functie de nevoile reale survenite si 
permite o mai buna gestionare a spatiilor de parcare in zona istorica. 
 
Descrierea investiției: 
Proiectul implica urmatoarele componente: 
A. Achizitionarea de minibuze electrice - 5 buc. 
B. Sistem de informare calatori in autobuze si in 6 statii 
C. Sistem de supraveghere video in autobuze 
D. Sistem de comunicatii, internet in autobuze 
E. Sistem de numarare calatori in autobuze 
F. Statii de incarcare a autobuzelor electrice. 
Investitia este complementara cu cea din proiectul de modernizare a transportului public la nivelul 
Municipiului Sibiu, urmand ca sistemul de e-ticketing si cel de management si monitorizare a flotei 
achizitionate prin respectivul proiect sa ruleze si pe minibuzele electrice. De asemenea, aplicatia de 
mobilitatea urbana va fi disponibila calatorilor de pe Linia Verde. Proiectul implica o serie de cheltuieli 
neeligibile legate de realizarea stațiilor de încarcare a minibuzelor electrice, inclusiv cheltuielile conform 
Devizului din Studiul de fezabilitate Stații de încarcare electrice, 1.036.243,71 lei fara TVA. 
 
Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală eligibilă  

Valoarea 
eligibilă 

nerambursa-
bilă 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 

11.450.943,18 9.018.727,16 7.665.918,09 1.172.434,53 180.374,54 1.232.808,34 1.199.407,68 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 8.838.352,62  lei (98,00% 
din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.857.147,91 Euro, 1 euro = 4,7591 RON (cursul de 
schimb prevăzut în ghidul solicitantului). 
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