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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 127500 
Titlul: „Modernizarea transportului public din municipiul Sibiu” 
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL SIBIU 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Sibiu, Municipiul Sibiu.. 
 
Durata de implementare: 45 luni, respectiv între data 01.12.2017 și data 31.08.2021, 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 îl constituie reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sibiu prin investiții bazate 

pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă – 2016-2030 pentru Municipiul Sibiu. Proiectul contribuie în mod direct la 

atingerea Obiectivului specific 4.1 prin promovarea mobilității urbane durabile prin creșterea atractivității și 

accesibilității deplasărilor 

cu transportul public și modurile alternative de transport (bicicleta). 

 

Obiectivele specifice al proiectului:  

1. Creșterea calității și atractivității sistemului de transport public la nivelul Municipiului Sibiu. 

2. Creșterea frecvenței autobuzelor pe liniile definite ca prioritare. 

3. Optimizarea sistemului de vânzare a biletelor și gestiunea inteligentă a flotei de transport 

4. Optimizarea modului de furnizare a informațiilor despre sistemul public de transport în stații și în mijloacele de 

transport și dezvoltarea unei aplicații de mobilitate urbană care să permită planificarea inteligentă a călătoriilor. 

5. Modernizarea unui tronson al sistemului rutier care deservește traseele de transport public 2 și 10. 

6. Sprijinirea transportului nemotorizat prin extinderea rețelei de piste de biciclete existente. 

 

Indicatori prestabiliți de realizare:  

 Operațiuni implementate destinate transportului public nemotorizat - 1 
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Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 

Populația estimată în aria de implementare reprezentată de Municipiul Sibiu este de circa 169.000 de 

persoane la care se adaugă un număr de peste 320.000 turiști pe an conform datelor statistice furnizate de 

Institutul Național de Statistică.  

Proiectul se adresează următoarelor categorii de grupuri țintă: pasageri, non – pasageri, pietoni, bicicliști, 

angajații  

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) 

Total 98.091.230,74 85.254.868,12 85.254.868,12 72.466.637,93 
 

85,00 11.083.132,83 13,00 1.705.097,36 2,00 2.702.236,86 10.134.125,76 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 83.549.770,76  lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 18.264.640,34 Euro, 1 euro = 4,5744 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului). 
 
 

http://www.adrcentru.ro/

