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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL BRAȘOV 
 
 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 
AXA PRIORITARĂ 4: SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE, OBIECTIVUL 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 126996 
Titlul: Achiziția de mijloace de transport moderne 
Solicitant – UAT MUNICIPIUL BRAȘOV 
Localizare proiect – Municipiul Brașov, județul Brașov, Regiunea Centru. 
 
Durata de implementare: 37 luni, respectiv între data 01/06/2018 și data 30/06/2021, aceasta 
cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de 
finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 
Obiectivul general - Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în municipiul 
Brașov prin creșterea atractivității transportului public ca urmare a modernizării flotei de vehicule. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  

1. Creșterea numărului de pasageri pe liniile vizate de proiect cu 34,72% ca urmare a 
achiziționării a 25 de troleibuze si 10 autobuze hibrid. 

2. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 15,08 % în cinci ani de la finalizarea proiectului. 
3. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 

19,84% în cinci ani de la finalizarea proiectului. 
 
Rezultate așteptate:  

1. Troleibuze achiziționate (buc): 25 
2. Autobuze hybrid achiziționate (buc): 10 
- Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an).  
- Valoare estimata pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2021) – 

2.062 tone echivalent CO2/an (de la 17.723 tone echivalent CO2/an în scenariul fără proiect la 
15.661 tone echivalent CO2/an în scenariul cu proiect) 

- Valoarea estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare 
(2025) - 2771 tone echivalent CO2/an (de la 18.368 tone echivalent CO2/an în scenariul fără 
proiect la 15.597 tone echivalent CO2/an în scenariul cu proiect) 

3. Creșterea anuală estimata a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de 
transport public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri) 
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- Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2021) – 
3.640.510 pasageri (de la 8.268.345 pasageri în scenariul fără proiect la 11.908.855 pasageri în 
scenariul cu proiect) 

- Valoarea estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare 
(2025) – 3.697.085 pasageri (de la 10.647.050 pasageri în scenariul fără proiect la 14.344.135 
pasageri în scenariul cu proiect) 

 
Grup țintă 

- Locuitorii municipiului Brasov: 289.878 persoane (conform INSSE, 1.01.2018) 
- Locuitorii zonei metropolitane Brașov (mai puțin Municipiul Brașov): 183.757 (conform INSSE, 

1.01.2018) 
- turiștii care vizitează municipiul Brașov: 607.135 persoane (în anul 2017 conform INSSE) 
- S.C. RATBV S.A. - operatorul de transport public local 
- Primăria municipiului Brașov în calitate de for reprezentativ al populației municipiului Brașov 

 
Bugetul proiectului: 

 
Valoarea 

totală 
Valoarea totală 

eligibilă  

Valoare totala 
contributie publica  

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 

 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (lei) 
Leader
/total 

91.271.190,00 76.741.778,23 76.741.778,23 65.230.511,49 85,00 9.976.431,18 13,00 1.534.835,56 2,00 0,00 14.529.411,77 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 75.206.942,67 lei (98,00% 
din valoarea eligibilă a proiectului), aproximativ 15.802.766 Euro (cursul inforeuro din luna aprilie 
2019:  1 euro=4,7591 lei, conform Instrucțiunii AM POR nr. 115/2019).  
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	Localizare proiect – Municipiul Brașov, județul Brașov, Regiunea Centru.

