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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL BRAȘOV 
 

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 126998 

Titlul: Infrastructura de garaj pentru transport public  

Solicitant – UAT MUNICIPIUL BRAȘOV 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Brașov, Municipiul Brașov. partea de nord-est a 
Municipiului Brasov, pe strada Harmanului 49, cu o suprafața totala de 52.400 mp. 
 

Durata de implementare: 52 luni, respectiv între 01.07.2018 și 31.10.2022, 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 este de a creste atractivitatea sistemului de transport public din municipiu prin 
amenajarea unui terminal modern in zona garii Brasov care sa asigure un transfer intermodal eficient, rapid si 
confortabil și reducerea emisiilor GES in municipiul Brasov prin incurajarea schimbarii modale de la transportul 
auto privat la transportul public. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Reabilitarea, construcția si dotarea specifica a infrastructurii de garaj pentru transport public cu o suprafața 
totala construita la sol de 11.740 mp 
2. Cresterea numarului de pasageri în aria de studiu a proiectului cu 3.5% în 5 ani de la finalizarea proiectului 
3. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 3,56% în cinci ani de 
la finalizarea proiectului 
4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 3,65% în cinci ani de la finalizarea proiectului 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Operațiuni implementate destinate transportului public nemotorizat - 1 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 
Benficiarii directi ai rezultatelor proiectului sunt: populatia Municipiului Brasov (289878 locuitori la 01.01.2018), 
populatia Zonei Metropolitane Brasov, mai putin Mun. Brasov (1539111 locuitori conform INSSE la 01.01.2017) si 
turistii Mun. Brasov 565643 persoane conform INSSE pentru anul 2016. Conform ultimelor date statistice, județul 
Brasov a atras, în 2017, un numar de 1.275.299 de turisti, dintre care 16% îl reprezinta turistii straini. Alt beneficiar 
direct este Municipiul Brasov care prin implementarea prezentului proiect de finantare va realiza obiective 
importante ale strategiei sale de dezvoltare. 
Beneficiarii indirecti ai rezultatelor proiectului sunt agentii economici din Municipiul Brasov, care vor avea un plus 
de siguranta la nivelul orasului in care isi desfasoara activitatea economica si servicii de transport public civilizat si 
eficient pentru angajatii lor.  
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Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală eligibilă  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea 
cofinanţării 
eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 
aferentă 

cheltuielilor 
neeligibile 

76.440.247,46 72.772.830,49 61.856.905,94 9.460.467,93 1.455.456,62 3.667.416,97 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 71.317.373,87 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 15.590.541,68 Euro, 1 euro = 4,5744 RON (cursul de schimb prevăzut 
în Ghidul solicitantului). 
 
Descrierea investiției: 
Proiectul îsi propune reducerea emisiilor de carbon în municipiul Brasov prin cresterea atractivitații transportului public ca 
urmare a modernizarii infrastructurii necesare gararii si mentenanței flotei de vehicule în condiții optime. În vederea atingerii 
acestui obiectiv, proiectul vizeaza edificarea unui complex cu suprafața construita la sol de 11.740 mp, la care se va adauga 
platforma de garare a vehiculelor, care va oferi condiții adecvate pentru parcarea mijloacelor de transport public si 
executarea lucrarilor de întreținere si reparații a acestora. 
Pe amplasamentul vizat se vor executa urmatoarele intervenții: 
1. Demolarea construcțiilor si platformei existente din incinta, în vederea eliberarii terenului pentru construirea noilor spații, 
mai puțin a cladirii Anexa B a corpului C7, care va fi consolidata si reabilitata; 
2. Costruirea noilor spații: 
Construcție tip hala închisa, pe structura metalica, cu închideri din panouri termoizolante tip „sandwich” si panouri din 
policarbonat celular termoizolant, destinata platformei pentru parcarea flotei auto de transport public (autobuze standard, 
articulate, Midi si troleibuze) 
3. Spații tehnice si administrative specifice: 
-Spațiu de întreținere si reparații autovehicule, cu posturi de lucru dedicate, grupate pe tipo-dimensiuni vehicul si activitate, 
dispunând de anexe (birouri, vestiare, grupuri sanitare); 
- Spațiu verificari tehnice ulterioare reparațiilor si Inspecții Tehnice Periodice; 
- Spațiu întreținere (mecano-energetic, electronisti); 
-Spațiu depozitare (magazie) piese - materiale; 
- Spațiu de spalare - curațare autovehicule interior – exterior; 
- Spațiu pentru reparații/vopsitorie; 
- Spațiu alocat schimbului de anvelope (vulcanizare, echilibrare roți si spațiu de depozitare anvelope); 
-Stație de alimentare carburanți; 
- Spațiu destinat centralei termice / instalațiilor adiacente; 
-Cabine destinate pazei, controlului si verificarilor la intrare – iesire a mijloacelor de transport. 
Se vor executa lucrarile de dotare a noilor spații cu: instalații de alimentare cu apa rece si apa calda; instalații de canalizare; 
instalații termice;  electrice (instalații electrice de iluminat si prize, tablouri electrice, intalație de paratrasnet, panouri 
fotovoltaice); instalații de detectare, semnalizare si avertizare incendiu; instalație de stingere a incendiilor.  
Se vor crea spatii verzi si aliniamente de arbori, cu rol atât antipoluant, împotriva noxelor, zgomotului, cât si estetic. Spatiul 
verde va inconjura perimetral toata incinta ce se va amenaja, astfel incat sa se realizeze fenomenul de perdea de protectie 
impotriva noxelor si a zgomotului. 
 

Ca urmare a lucrarilor executate, vor rezulta urmatoarele spații: 
- Platforma parcare alocata pentru flota de transport public (autobuze si troleibuze): 25.000 mp; 
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- Hala de întreținere - reparații autovehicule cu posturi de lucru dedicate pe tipo-dimensiuni vehicul si activitate dispunând de 
anexe (birouri, vestiare, grupuri sanitare) în suprafața de 6.500 mp; 
- Hala verificari tehnice dupa reparații si Inspecții Tehnice Periodice - 300 mp; 
- Hala întreținere( mecano-energetic, electronisti): 1.200 mp; 
- Magazii piese – materiale: 1.200 mp; 
- Stație spalare - curațare autovehicule interior - exterior: 1.400 mp; 
- Stație de vopsire: 350 mp; 
- Spațiu alocat schimbului de anvelope (vulcanizare, echilibrare roți si spațiu de depozitare anvelope): 250 mp; 
- Stație de alimentare carburanți: 40 mp; 
- Centrala termica: 200 mp; 
- Cladiri porți - acces destinate pazei, controlului si verificarii la iesire - intrare a mijloacelor de transport: 300 mp; 
- Spații verzi - 10.016,28 mp 
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