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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 

 

Titlul: Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrală și parcul 
Sub Arini 
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL SIBIU 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Sibiu, Municipiul Sibiu.  
 

Durata de implementare: 40 luni, respectiv între data 01.06.2018 și data 30.09.2021, 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  

 Obiectivul general al proiectului este reprezentat de extinderea rețelei existente de piste de biciclete 

prin crearea unui coridor favorabil călătoriilor cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu 

zona Centrală și Parcul Sub Arini. 

 

Obiectivele specifice al proiectului:  

 Creșterea atractivității și accesibilității deplasărilor cu bicicleta, cu efect asupra creșterii numărului de 

deplasări prin utilizarea acestui mod nepoluant. Efectul estimat este de creștere cu 25% a procentului 

de utilizare a deplasărilor cu bicicleta și pietonale în anul 2022 (primul an după finalizarea 

implementării proiectului), fața de scenariul „fără proiect”. 

Atingerea obiectivului este asigurată atât prin crearea unui coridor de deplasare cu bicicleta pentru 

conectarea cartierului Ștrand cu zona Centrala și Parcul Sub Arini în lungime totală de 1,69 km cât și 

prin facilitarea deplasărilor pietonale la nivelul zonei de intervenție prin crearea a 1,815 km de zone 

pietonale si semi-pietonale. 

 Reducerea emisiilor GES cu 1,1% la nivelul zonei de intervenție în anul 2022 (primul an după 

finalizarea implementării proiectului), față de scenariul „fără proiect”. Atingerea obiectivului este 
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asigurată atât prin crearea unui coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand 

cu zona Centrala și Parcul Sub Arini în lungime totală de 1,69 km cât și prin facilitarea deplasărilor 

pietonale la nivelul zonei de intervenție prin crearea a 1,815 km de zone pietonale si semi-pietonale. 

 

 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 
 Cetățenii Municipiului Sibiu din zona de intervenție a proiectului. Principalii beneficiari ai proiectului 

sunt locuitorii Cartierului Ștrand care cumulează aproximativ 12.500 de locuitori, cartierul având un 

grad ridicat de urbanizare. Implementarea proiectului va conduce la creșterea accesibilității și 

atractivității deplasărilor cu bicicleta, contribuind la creșterea calității vieții cetățenilor, având efecte 

benefice inclusiv asupra stării de sănătate, atât datorită utilizării unui mod de deplasare nepoluant și 

sănătos, cât și datorită reducerii deplasărilor cu autovehiculul și a efectelor nocive ale acestuia (emisii 

CO2, poluare sonora etc). 

 
Bugetul proiectului: 
 

 
Valoarea 

totală 

Valoarea 

totală 

eligibilă  

 

 

Valoare 

totala 

contribuție 

publica  

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

bugetul național 

Valoarea 

cofinanțării 

eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 

neeligibilă 

inclusiv 

TVA 

aferentă 

cheltuielilo

r neeligibile 

Valoare 

TVA 

neeligibil

ă 

aferentă 

cheltuiel

ilor 

eligibile 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (lei) 

Total 
3.912.127,48 

3.206.422,56 
3.206.422,5

6 
2.725.459,17 85,00 416.834,95 13,00 64.128,44 2,00 705.704,92 

0,00 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 3.142.294,12 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 686.930,33 euro, 1 euro = 4,5744 RON (cursul de schimb 
prevăzut în ghidul solicitantului). 
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