
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Investim in viitorul tau!  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Conținutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. 
 

ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, Romania  

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613  

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro 

 

FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL SIBIU 
 
 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL 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 

OBIECTIVUL SPECIFIC 4.1 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ 
PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ 
 

Titlul: Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin 
Solicitant – UAT MUNICIPIUL SIBIU 
Localizare proiect – Municipiul Sibiu, județul Sibiu, regiunea Centru. 
 
Durata de implementare: 50 luni, respectiv între data 11.06.2018 și data 31.07.2022, 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 îl constituie îmbunătățirea mobilității urbane alternative în Municipiul 

Sibiu. 

Proiectul va contribui de asemenea la reducerea emisiilor GES și promovarea mobilității urbane durabile 

prin creșterea atractivității și accesibilității deplasărilor nemotorizate în condiții de siguranță. Traseul 

propus asigură de asemenea conectarea tronsoanelor propuse cu infrastructura existentă și infrastructura 

proiectată de piste de biciclete. 

 
Obiectivele specifice al proiectului:  

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

finalizarea implementării proiectului). 

2. 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 6,8% a 

procentului de utilizare a deplasărilor cu bicicleta la nivelul zonei de intervenție în anul 2022 

(primul an după finalizarea implementării proiectului), față de scenariul „fără proiect”. 

3. Interconectarea cartierelor Gușterița, Reșita, Terezian, Ștrand si Centru prin crearea unei piste de 

biciclete de-a lungul râului Cibin în lungime de 3,674 km. 

4. Reducerea barierelor naturale prin crearea de 3 pasarele pietonale și velo de-a lungul râului Cibin. 

http://www.adrcentru.ro/
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Beneficiari direcți: 
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt locuitorii Municipiului Sibiu. La nivelul anului 2018, potrivit 

Institutului Național de Statistică, Sibiul număra 169.056 locuitori.  

 
Beneficiari indirecți: 
  
Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt Turiștii aflați în tranzit prin oraș. Asigurarea unui climat de 

siguranță și confort la nivelul traficului din zona de intervenție a proiectului prin facilitarea schimbului 

intermodal spre deplasările cu bicicleta și cele pietonale sau cu transportul public. Prin integrarea și 

complementaritatea cu celelalte proiecte prioritare din PMUD, proiectul va contribui de asemenea la 

scăderea emisiilor de CO2 la nivelul Municipiului, sprijinind în același timp și creșterea calității vieții în 

mediul urban și revitalizarea mediului urban. 

 
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 56.459.580,97 56.429.470,28 56.429.470,28 47.965.049,76 
 

85,00 7.335.831,11 13,00 1.128.589,41 2,00 30.110,69 0.00 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MLPDA - AM POR: 55.300.880,87  lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului), aproximativ 11.620.029,18 Euro (cursul inforeuro din luna aprilie 2019: 1 
euro=4,7591 lei, conform Instrucțiunii AM POR nr. 115/2019). 
 
 

http://www.adrcentru.ro/

