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Axa 3 – Prioritatea de investitii 4.e  Promovarea 
mobilității urbane multimodale durabile  

 • Alocare apel pentru regiunea BI 136.647.706 EURO  

 ( FEDR + BS)  

 

Depunerea dosarului se va face electronic in 

My SMIS - http://www.fonduri–ue.ro/mysmis 

Titlu apel: POR/2017/3/3.2/1/BI 

• Data şi ora începere depunere de proiecte: 
20.09.2017, ora 12 

• Data și ora închidere depunere de proiecte: 
20.03.2018, ora 12 
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Axa 3 – Prioritatea de investitii 4.e  Promovarea 
mobilității urbane multimodale durabile 

• Anexele la formularul cererii de finanțare - toate 
aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, sub 
semnatura electronica 

 

• Celelalte documente (ex. documente statutare, 
documente cadastrale, documentația 
tehnică/tehnico-economică) vor fi scanate, salvate în 
format PDF  și încărcate în MySMIS sub semnatura 
electronica 
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Axa 3 – Prioritatea de investitii 4.e  Promovarea 
mobilității urbane multimodale durabile 

Principalele documente pe baza carora se elaboreaza  
Cererea  de Finantare : 

• Ghidul Solicitantului POR 2014- 2020  – Conditii 
Generale (GS-CG) 

• Ghidul Solicitantului POR 2014 -2020 – Conditii 
Specifice P.I. 4.e (GS-CS) 

• Legislatia in vigoare – Regulamente europene privind 
transportul public etc 
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Axa 3 – Prioritatea de investitii 4.e  Promovarea 
mobilității urbane multimodale durabile 

Valoarea minimă eligibilă: 500.000 euro*;  

Valoarea maximă eligibilă este de: 

• 5 milioane euro pentru orașele/municipiile cu o 
populație sub 20.000 de locuitori; 

• 10 milioane euro pentru orașe/municipiile cu o 
populație de peste 20.000 de locuitori; 

• 40 milioane euro pentru Municipiul București (ca 
exceptie); 
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Axa 3 – Prioritatea de investitii 4.e  Promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile 

Solicitanti eligibili (1): 

• Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, 
definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare 

• Parteneriatele dintre unitățile administrativ-
teritoriale orașe/municipii cu conditia ca UAT-urile 
sa se invecineze si sa dețină un P.M.U.D. comun (la 
nivel de arie de studiu).  
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Axa 3 – Prioritatea de investitii 4.e  Promovarea 
mobilității urbane multimodale durabile 

Solicitanti eligibili (2): 

• Parteneriatele dintre unitățile administrativ-
teritoriale orașe/municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2 
cu UAT comune din zona funcţională a acestor 
oraşe/municipii și care îndeplinesc condiția cu privire 
la vecinătatea teritorială față de aceste 
orașe/municipii eligibile și/sau cu Sectoarele  
Municipiului București (pentru apelul de proiecte nr. 
POR/2017/3/3.2/1/BI) 

• In cazul regiunii Bucuresti-Ilfov,  Liderul de 
parteneriat va fi reprezentat Municipiul Bucuresti 
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Axa 3 – Prioritatea de investitii 4.e  Promovarea 
mobilității urbane multimodale durabile 

• In cazul parteneriatelor intre UAT-uri  trebuie aprobata 
existenta Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
avand drept scop serviciul de transport public de calatori 
(constituita conf HG 855/2008) la data depunerii CF sau 
in precontractare. 

 

COFINANTARE 

• Rata de cofinantare din partea beneficiarului – 2% din 
cheltuielile eligibile plus toate cheltuielile neeligibile 
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Dreptul de proprietate al solicitantului /partenerilor 
(1) 

1. Ptr. proiecte care implica lucrari de constructie  
(numai cu autorizatie de construire): 

•          drept de proprietate publica/privata imobil 

•          drept de administrare imobil 

 

2. Ptr. proiecte care vizeaza mijloace de transport 

•         drept de proprietate publica/privata asupra 
mijloacelor de transport 
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Dreptul de proprietate al solicitantului /partenerilor 
(2) 

3. Ptr. proiecte care vizeaza eticketing, managementul 
traficului, sisteme inteligente de transport : 

•     in cazul in care operatorul  de transport este 
proprietarul acestora -  drept de folosinta ca drept 
real sau de creanta transmis prin orice tip de 
operatiune juridica catre operatorul de transport 
public 
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Axa 3 – Prioritatea de investitii 4.e  Promovarea 
mobilității urbane multimodale durabile 

Eligibilitatea activitatilor (Operatiuni): 

• A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului 
public urban (11 tipuri de activitati) 

 

• B. Investiții destinate transportului electric și 
nemotorizat (3 tipuri de activitati) 

 

• C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 
în zona urbană (5 tipuri de activitati) 
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Axa 3 – Prioritatea de investitii 4.e  Promovarea 
mobilității urbane multimodale durabile 

Tipuri de investitii 

• A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului 
public urban (11 tipuri de activitati) 

 

• B. Investiții destinate transportului electric și 
nemotorizat (3 tipuri de activitati) 

 

• C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 
în zona urbană (5 tipuri de activitati) 
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A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului 
public urban (1) 

 
1. Achiziționarea de material rulant (tramvaie) 

2. Modernizarea materialului rulant existent 
(tramvaie) 

3. Achiziționarea de troleibuze  

4. Achiziționarea de autobuze, de tip electric și electric 
hibrid 

Toate vehiculele de transport public achiziţionate/ 

modernizate (tramvaie, troleibuze, autobuze) trebuie sa 
indeplineasca  cerinţele legate de accesibilitate pentru 
persoanele cu mobilitate redusă 
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A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului 

public urban (2) 

 
Este eligibilă achiziţionarea următoarele tipuri de autobuze:  
• Autobuze alimentate cu gaz natural comprimat (CNG); 
• Autobuze alimentate cu gaz natural lichefiat (LNG); 
• Autobuze alimentate cu esteri metilici ai acizilor grași 

(FAME); 
• Autobuze alimentate cu ulei vegetal hidrotratat (HVO); 
• Autobuze alimentate cu bioetanol; 
• Autobuze electrice; 
• Autobuze hibride de tip diesel/electric; 
• Autobuze hibride cu celule de combustibil pe bază de 

hidrogen/electricitate. 
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A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului 
public urban (3) 

 5. Construirea/modernizarea /reabilitarea /extinderea 
traseelor de transport public electric  

• Modernizarea/reabilitarea/extinderea căii de rulare 
a tramvaielor (cu toate elementele componente 
necesare funcționării acesteia: infrastructură, 
suprastructură, aparate de cale, linii de depouri, 
rețea fir, substații de redresare etc.) 

• Modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelei de 
troleibuz (cu toatele elementele componente 
necesare funcționarii acesteia: linii de contact, stâlpi, 
trolee etc. 
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A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului 
public urban (4) 

•  Construirea/modernizarea/extinderea stațiilor de 
alimentare a autobuzelor alimentate electric (în 
situația în care acestea sunt amplasate în afara 
depourilor, pe traseele autobuzelor). 

Atenție!  

• De regulă, calea de rulare a tramvaiului trebuie 
separată fizic de traficul auto (de exemplu printr-o 
diferenţă de nivel), cu excepţia unor zone izolate 
unde traseul poate fi folosit în comun cu traficul auto 
din motive operaţionale clare  
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A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului 
public urban (5) 

6.  Construirea/modernizarea/reabilitarea depourilor 
aferente transportului public urban de călători, 
inclusiv infrastructura tehnică aferentă (1) 

• Construirea/modernizarea/reabilitarea clădirilor 
depoului, inclusiv clădirile cu funcție administrativă; 

• Construirea/reabilitarea/modernizarea spațiilor de 
garare/parcare a mijloacelor de transport din incinta 
depoului, inclusiv parcări, macaze, rețea de contact 
pentru troleibuz/tramvai etc; 
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A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului 
public urban (6) 

6.  Construirea/modernizarea/reabilitarea depourilor 
aferente transportului public urban de călători, 
inclusiv infrastructura tehnică aferentă (2) 

• Crearea de stații electrice de alimentare pentru 
autobuzele eligibile prin O.S. 3.2; 

• Achiziționarea/montajul de mașini-unelte și 
echipamente de diagnostic pentru atelierele interne 
de reparații; 

• Crearea/modernizarea/reabilitarea instalațiilor 
automatizate de spălat vehicule de transport public; 
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A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului 
public urban (7) 

7. Construirea și modernizarea stațiilor de transport 
public urban de călători (tramvai, troleibuz, autobuz 
urban)  

8. Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de 
bilete integrate pentru călători („e-bilete”  sau „e-
ticketing”)  

9. Construirea/modernizarea/extindererea de trasee 
separate, folosite exclusiv pentru vehiculele de 
transport public  
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A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului 
public urban (8) 

10. Construirea/modernizarea/reabilitarea/ 
reamenajarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele 
deservite de transport public) pentru creșterea 
nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie şi 
exploatare al rețelei de transport (cu asigurarea 
construirii/modernizării traseelor pentru pietoni și 
bicicliști, acolo unde este posibil) 
 
11. Construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor 
şi pasajelor supra şi subterane cu coridoare dedicate 
transportului public urban de călători 
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B. Investitii destinate transportului electric si 
nemotorizat (1) 

1. Achiziționarea și instalarea punctelor de 
reîncărcare a autovehiculelor electrice și electrice 
hibride:  

1.1.„Punct de reîncărcare cu putere normală”- la o 
putere mai mică sau egală cu 22 kW 

1.2.„Punct de reîncărcare cu putere inalta”- la o putere 
mai mare de 22 kW 
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B. Investitii destinate transportului electric si 
nemotorizat (2) 

2. Construirea/ modernizarea/extinderea pistelor/ 
traseelor pentru bicicliști  

 

3. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de 
închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”)  

 

4. Construirea/modernizarea/extinderea de zone și 
trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a 
traficului auto în anumite zone 
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C. Alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO2  
(1) 

1.  Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de 
management al traficului, inclusiv a sistemului de 
monitorizare video, precum și a altor sisteme 
inteligente de transport (SIT) 

 

2. Construirea/modernizarea/reabilitarea 
infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul 
public urban de călători, în vederea reducerii emisiilor 
de echivalent CO2 din transportul rutier 
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C. Alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO2 

(2) 

3. Construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor şi 
pasajelor supra şi subterane utilizate prioritar de 
transportul public urban de călători  

 

4. Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști  

 

5. Realizarea parcărilor de tip „park and ride” – 
„parchează și călătorește cu transportul în 
comun/moduri nemotorizate de transport”   
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Axa 3 – Prioritatea de investitii 4.e  Promovarea 
mobilității urbane multimodale durabile 

Activităţile enumerate mai sus nu sunt limitative, alte 
activităţi de tipul celor de mai sus pot fi considerate 
eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării 
lor în scopul implementării în condiţii optime a 

proiectului. 

25 



Axa 3 – Prioritatea de investitii 4.e  Promovarea 
mobilității urbane multimodale durabile 

Sunt eligibile (in anumite conditii GS pag 47) 

 

• Proiecte cu lucrari incepute ( ordinul de inceput 
lucrari dupa 1 ianuarie 2014) 

 

• Proiecte fara lucrari incepute 
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Tipuri de cheltuieli eligibile My SMIS (1) 

Categorie cheltuieli Descriere 

3 Cheltuieli cu achizitia imobilelor deja 

construite 

6 cheltuieli cu achiziţia de mijloace de 

transport 

7 cheltuieli cu auditul achiziționat de 

beneficiar pentru proiect 

8 cheltuieli de informare, comunicare 

și publicitate 

12 cheltuieli pentru obținerea și 

amenajarea  terenului 
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Tipuri de cheltuieli eligibile My SMIS (2) 
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Categorie cheltuieli Descriere 

13 cheltuieli pentru asigurarea 

utilităţilor necesare obiectivului 

14 cheltuieli pentru proiectare și 

asistență tehnică (inclusiv cheltuieli 

pentru consultanță în elaborarea 

Planului de Mobilitate Urbană 

Durabilă) 

15 cheltuieli pentru investiția de bază 

16 cheltuieli cu organizarea de șantier 



Tipuri de cheltuieli eligibile My SMIS (3) 

 

 

 

 

 

 

29 

Categorie cheltuieli Descriere 

17 cheltuieli pentru comisioane, cote, 

taxe, costul creditului 

18 cheltuieli diverse și neprevăzute 

29 Cheltuieli cu servicii (pentru 

consultanta si expertiza , inclusiv 

pentru elaborare PMUD 



Documente  obligatorii anterioare depunerii CF 
PMUD (1) 

Ce este PMUD ? 
• P.M.U.D. este documentul de planificare strategică şi 

de modelare a mobilităţii şi a nevoilor de transport 
ale persoanelor şi mărfurilor, complementar 
Strategiei de dezvoltare teritorială şi a Planului 
urbanistic general (P.U.G.).  
 

PMUD si lista proiectelor pentru regiunea Bucuresti –Ilfov:  
• http://www.adrbi.ro/despre-noi/consiliul-pentru-

dezvoltare-regionala-bucuresti-ilfov/sedinte/sedinta-
consiliului-pentru-dezvoltare-regionala-bucuresti-ilfov-
10-august-2017/ 
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Documente  obligatorii anterioare depunerii CF 
PMUD (2) 

• Pentru prima Cerere de Finantare depusa de un Solicitant 

 

• Planul de Mobilitate Urbana Durabilă, în al cărui scenariu 
optim se regăsește prioritizat proiectul, cu următoarele anexe; 

• Hotărârea de Consiliul Local de aprobare a Planului de 
Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.); 

• Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind 
Evaluarea Strategică de Mediu, conform H.G. nr. 
1076/2004; 

• Declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului în 
care se certifică şi se detaliază parcurgerea procesului 
de consultare publică a Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă; 

 
 

31 



 
Documente  obligatorii anterioare depunerii CF 

Studiu de trafic 

 
• Studiul de trafic/circulaţie pentru zona de impact a 

proiectului va avea ca punct de plecare  analizele/ 

prognozele/rezultatele/ datele de intrare şi ieşire 
relevante, după caz,   din P.M.U.D.  

• In studiul de trafic/studiul de circulație vor fi 
justificate toate măsurile prin care se estimează că se 
va ajunge la o reducere a fluxurilor de trafic rutier 
motorizat – pe baza lui se puncteaza anumite criterii 
din grila ETF 
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Documente  obligatorii anterioare depunerii CF 
Instrument ptr Calculul emisiilor GES 

• Anexa 3.2.4.a Instrument pentru calcularea emisiilor 
GES din sectorul transporturilor, pentru situația „fără 
proiect” („A face minimum”) și situația „cu 
proiect”(„A face ceva”). 

 

• Din document  trebuie să rezulte o reducere a 
emisiilor de echivalent CO2 în arealul de influență al 
proiectului începând cu primul an de după 
implementarea proiectului cu 1%, continuând pe 
toată perioada de durabilitate a proiectului 
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Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
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