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HOTĂRÂRE 

     privind aprobarea participării Comunei Ciugud in cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Apelul Proiect: I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan, 

în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile pentru obiectivul de investiție 

„DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE - PISTĂ PENTRU 

BICICLETE ÎN COMUNA CIUGUD” 

 

 Consiliul Local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în sedinţa extraordinară cu convocare de 

îndată în data de 12.10.2022; 

     Luând în dezbatare: 

- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Ciugud in 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Apelul Proiect: I.1.4 

- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice 

ușoare la nivel local/metropolitan: „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE 

- PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA CIUGUD”, inițiator primarul comunei Ciugud ; 

 - Raportul de specialitate elaborat de consilierul primarului, înregistrat sub nr. 7421/2022; 

 - Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, 

servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, amenajarea 

teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului înconjurător și turism, 

gospodărie comunală, servicii și comerț;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, 

cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement;  

 Având în vedere prevederile: 

- Ordinul pentru aprobarea „Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene 

aferente Planului National de Redresare si reziliență in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10 – 

Fondul local” nr.999/2022, așa cum a fost modificat prin Ordinul nr. 2615/2022;  

 - art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (14) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă participarea Comunei Ciugud in cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Apelul Proiect: I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan, în 

vederea solicitării unei finanțări nerambursabile pentru obiectivul de investiție „DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE - PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA 

CIUGUD”. 

mailto:office@primariaciugud.ro
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 Art.2. Se aprobă nota de fundamentare a investiției „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE 

TRANSPORT VERDE - PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA CIUGUD”, conform  anexei nr. 1, 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se  aprobă descrierea sumară a investiției „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE 

TRANSPORT VERDE - PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA CIUGUD”, conform  anexei nr.2 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4  Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 1.300.000 euro fără TVA, respectiv 

6.399.510,00 lei fără TVA, la care se adaugă valoarea TVA de 247.000 euro, respectiv 1.215.906,90 lei 

decontat de la Bugetul de Stat.  

 Art.5  Se aprobă suportarea din bugetul local al comunei Ciugud a eventualelor cheltuieli 

neeligibile și/sau conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE - PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA 

CIUGUD”. 

 Art.6  Se mandatează Primarul comunei Ciugud să reprezinte solicitantul Comuna Ciugud în 

relaţia cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pe durata de pregătire a proiectului 

și a contractării, respectiv implementării proiectului. 

Art.7  Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

Art.8  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Ciugud, prin 

intermediul compartimentelor de specialitate. 

 Art.9  Hotărârea  se comunică către: 

- Instituţia Prefectului-judeţul Alba; 

- Primarului comunei Ciugud; 

- Compartimentului Juridic; 

- Compartimentului Achiziții publice și Investiții; 

- 1 (un) exemplar la dosar. 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

Ciugud, 12.10.2022 

Nr.119 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care reprezintă 100 % din 

numărul consilierilor în funcţie 

 



Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta C10 – Fondul Local 
I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel 
local/metropolitan 

 

 
 

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.119/2022 

 

Descrierea sumară a investiției 

„DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE - PISTĂ 

PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA CIUGUD” 
 
 
 
 
 

1. Descrierea investiției 

 

Așezată în Podișul Transilvaniei, pe culoarul Alba Iulia – Turda – Cluj, Comuna Ciugud este 

locul în care tradiția se îmbina armonios cu modernismul. Ciugudul se învecinează la nord cu 

comunele Sântimbru și Berghin, la sud cu localitatea Oarda de Jos (municipiul Alba Iulia), la vest 

cu municipiul Alba Iulia, la est cu comuna Daia Romana. Ca unitate administrativ-teritorială Ciugud 

este o comună de gradul III, cu o populație calculată la ultimul recensământ ca fiind de 3048 de 

locuitori. Are în componență 6 sate: Ciugud, Limba, Șeușa, Drâmbar, Teleac și Hăpria. Satul de 

centru, Ciugud, este situat la o distanță de 9 kilometri față de municipiul Alba Iulia. 

Studiile europene arată că un număr foarte mic de cetățeni din spațiul european folosesc 

bicicleta ca mijloc de transport, deși este o soluție ieftină, prietenoasă cu mediul înconjurător și 

benefică pentru sănătate. Astfel, în medie peste 50% dintre europeni preferă utilizarea mașinii ca 

mijloc de transport, în timp ce mai puțin de 10 % preferă bicicleta  pentru a se deplasa la muncă sau 

în cadrul localității în care trăiesc. În România, statisticile arată un interes și mai mic pentru 

transportul pe două roți, astfel că doar 5% dintre români spun că folosesc bicicleta pentru transport 

(aproximativ 4% în mediul rural și peste 6% în urban). 

Principala problemă pe care o identifică utilizatorii de biciclete este lipsa infrastructurii speciale 

(a pistelor de biciclete) și a marcajelor rutiere corespunzătoare.  

Revenind la comuna Ciugud, menționăm că un studiu de opinie realizat în 2022 pe un eșantion 

de 200 de cetățeni cu vârste în 18 și 60 de ani, a reliefat faptul că 20% dintre aceștia folosesc 

ocazional bicicleta, 15% frecvent,  iar 65% dintre respondenți spun ar folosi bicicleta pentru 

transport sau relaxare, dacă ar avea o rețea de piste de biciclete între satele comunei. De asemenea, 

majoritatea utilizatorilor de biciclete din Ciugud spune că nu se simt în siguranță circulând pe 

drumurile principale din cauza traficului rutier.  

Un alt sondaj de opinie realizat la nivelul unui eșantion de părinți din cadrul Școlii Gimnaziale 

Ciugud, relevă faptul că 60% dintre aceștia și-ar lăsa copiii și i-ar încuraja să vină cu bicicleta la 

școală, dacă ar avea o infrastructură corespunzătoare pentru biciclete. În același eșantion, copiii 

părinților chestionați afirmă în proporție de 90% că și-ar dori să folosească bicicleta pentru 

transportul școală – locuință.  

Nu în ultimul rând, menționăm că la nivelul Comunei Ciugud, administrația locală și o asociație 

care promovează cicloturismul organizează cea mai importantă competiție ciclistă din România 

destinată exclusiv copiilor. Acest eveniment atrage anual sute de copiii din satele comunei Ciugud, 

dar și din localitățile limitrofe sau alte zone ale țării demonstrând interesul ridicat în rândul copiilor 

și adolescenților pentru mersul pe bicicletă.  

În acest context, apreciem că realizarea unei piste de biciclete, care să lege satele comunie 

Ciugud, este o investiție prioritară care ar stimula folosirea transportului nepoluant și ar crește 

mobilitatea la nivelul unității administrativ teritoriale. Traseul pistei propuse pornește din Limba 

(sat limită cu municipiul Alba Iulia) și continuă spre Hăpria (satul cel mai îndepărtat de centrul 

comunei) creând astfel posibilitatea oricărui cetățean să se poată deplasa pe raza comunei cu 

bicicleta. Este un traseu care integrează astfel toate satele comunei Ciugud (Ciugud, Limba, Șeușa, 

Teleac, Drâmbar și Hăpria). Mai mult, traseul propune conectarea și zonei de dezvoltare economică, 

astfel încât cetățenii care lucrează la companiile din zonă să poată avea ca alternativă de transport 
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bicicleta. Crearea unei infrastructuri necesare pentru biciclete va fi un factor încurajator și pentru 

părinți să își lase copiii să meargă cu bicicleta la școală. 

În prezent, în comună nu există nicio pistă pentru biciclete sau pentru alte vehicule electrice 

ușoare. Proiectul propus se referă la realizarea unor piste pentru biciclete în comuna Ciugud, județul 

Alba, cu o lungime totală de 13 km.  

Traseul propus pentru realizarea pistei pentru biciclete începe pe teritoriul administrativ al 

Comunei Ciugud, din satul Limba de pe drumul județean DJ107C și continua pe drumul județean 

DJ 107, Teleac – Zona de Dezvoltare Economică și Teleac - Hăpria. 

Amplasamentul investiției se regăsește pe terenurile situate în cadrul Unității Administrativ 

Teritoriale Ciugud, cu următoarele extrase de carte funciară: 

• Extras de carte funciară nr. 90302 CIUGUD; 

• Extras de carte funciară nr. 90301 CIUGUD; 

• Extras de carte funciară nr. 90300 CIUGUD; 

• Extras de carte funciară nr. 90150 CIUGUD; 

• Extras de carte funciară nr. 90191 CIUGUD; 

• Extras de carte funciara nr. 90317 CIUGUD; 

• Extras de carte funciară nr. 89967 CIUGUD; 

• Extras de carte funciară nr. 90319 CIUGUD; 

• Extras de carte funciară nr. 90320 CIUGUD; 

• Extras de carte funciară nr. 90324 CIUGUD; 

Pista de bicicliști propuse nu sunt localizate in interiorul unor arii naturale protejate, a unor 

obiective, situri sau areale încadrate in Lista Monumentelor Istorice si nici in limitele de protecție 

ale acestora. Proiectul propus se referă la realizarea unei piste pentru biciclete în comuna Ciugud, 

județul Alba, cu o lungime totală de 13 km, cu toate lucrările necesare. Proiectul de încadrează în 

planul urbanistic al comunei. 

Ciclismul este o modalitate de transport nepoluant care trebuie să beneficieze de o mai mare 

atenție, în contextul măsurilor pe termen mediu și lung privind protecția climei, reducerea 

zgomotului și gestionarea calității aerului. Ciclismul este un subsistem al traficului nemotorizat și 

al doilea ca importanță pentru "mobilitatea locală". Ciclismul reprezintă o modalitate esențială de a 

reduce ambuteiajele în trafic, prin înlocuirea călătoriilor urbane motorizate pe distanțe scurte. O 

creștere semnificativă a ponderii ciclismului în cota modală poate contribui, de asemenea, la 

îmbunătățirea fluxului de autovehicule și poate permite economisirea de fonduri care altfel ar fi 

alocate pentru construcția de noi drumuri sau de extindere a celor existente. 

In Planul urbanistic general al comunei Ciugud printre prioritățile de intervenție este si 

realizarea unor trasee pentru piste de biciclete. 

Creșterea utilizării ca mijloc de transport individual a bicicletelor poate duce la accidente, de 

aceea e necesară stabilirea traseelor și realizarea unor piste pentru bicicliști, dar și a unor pietonale 

pentru cei ce se deplasează pe jos. 

Mobilitatea reprezintă un element esențial pentru fiecare comunitate deoarece prin 

implementarea unui model de transport durabil la nivel local se creste gradul de accesibilitate al 

cetățenilor la acest serviciu, se creste siguranța si securitatea calatorilor, este impact pozitiv mediul 

înconjurător, reducandu-se astfel poluarea atmosferica si fonica, atractivitatea mediului rural intra 

in trend. 

Pentru a asigura comunității o creștere din punct de vedere a calității vieții, Comuna Ciugud 

trebuie sa asigure alternative de transport eficient si durabil, care sa fie considerat de către cetățeni 

accesibil atât economic cat si geografic. Un astfel de sistem de transport va dezvolta mobilitatea de 

transport a persoanelor sprijinind parcursul comunei Ciugud de a deveni o comuna inteligenta.  

In cadrul Planului Urbanistic General al Comunei Ciugud sunt identificate o serie de 

priorități, obiective, date contextuale, măsuri cât și proiecte care vizează în mod direct orașul pentru 

care se dorește dezvoltarea transportului nemonitorizat. 
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Pentru a asigura comunității o creștere din punct de vedere a calității vieții, Comuna Ciugud 

trebuie sa asigure alternative de transport eficient si durabil, care sa fie considerat de către cetățeni 

accesibil atât economic cat si geografic. Un astfel de sistem de transport va dezvolta mobilitatea de 

transport a persoanelor sprijinind parcursul comunei Ciugud de a deveni o comuna inteligenta.  

In cadrul Planului Urbanistic General al Comunei Ciugud sunt identificate o serie de 

priorități, obiective, date contextuale, măsuri cât și proiecte care vizează în mod direct orașul pentru 

care se dorește dezvoltarea transportului nemonitorizat. 

Analiza situației existente din cadrul documentului planului urbanistic oferă o perspectivă 

destul de concisă a deficiențelor existente la nivelul comunei Ciugud, trecând prin toate palierele de 

analiză cercetate: rețea stradală, transport public, mijloace alternative de mobilitate. 

Din punct de vedere al concluziilor prezentate in planul urbanistic general au fost identificate 

următoarele aspecte critice privind organizarea circulației si a transportului în comun:  

- Lipsa unor piste de biciclete pe străzile principale, pentru a crea un spațiu public utilizabil și 

sigur și pentru pietoni și alte mijloace de deplasare alternative. 

Realizarea investiției prin PNRR – Componenta 10- Fondul Local este necesară pentru 

dezvoltarea sistemului de transport velo, dezideratele principale fiind demararea acțiunilor în plan 

local pentru promovarea unei mobilități rurale velo și reducerea emisiilor GES la nivelul comunei. 

Indicatorii obiectivului de investiție conform PNRR este: 

1. Număr de kilometri piste pentru bicicliști operaționale (km) la nivel local  - 13km ; 

2. Număr de utilizatori ai pistelor nou construite și amenajate. 

Indicatorii de rezultat:  

1. Reducerea cantității de emisii GES la nivelul primului an după finalizarea etapei de 

implementare a proiectului ca urmare a realizării unei rețele integrate de piste de biciclete pentru 

facilitarea mobilității alternative nepoluant; 

2. Creșterea numărului de utilizatori ai infrastructurii velo, ca urmare a realizării unor măsuri 

destinate pentru creșterea gradului de siguranță și accesibilitate pentru bicicliști la nivelul comunei; 

Așadar, proiectul își justifică atât necesitatea cat și oportunitatea, mai mult decât se observă 

cum beneficiile obținute in urma implementării acestuia contribuie în mod efectiv la îndeplinirea 

priorităților definite in planul urbanistic general.  
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Proiectul „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE - PISTĂ 

PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA CIUGUD” vizează realizarea a 13 km de piste de biciclete în 

intravilanul comunei Ciugud, traseu care leagă și oferă continuitate in cele 6 sate, astfel traseul pistei 

pentru bicicletă începe din satul Limba, tranzitează satele Ciugud, Șeușa, Drambar, Teleac și se 

termină în satul Hăpria. Traseul este vizat a fi amplasat de-a lungul DJ307, amplasament aflat in 

administrarea Comunei Ciugud. 

Valoarea investiției (în EURO): 1.547.000 euro TVA inclus, din care 1.300.000 euro fără 

tva  reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul National de Redresare și Reziliență, și la care 

se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile in valoare de 247.000 euro, cheltuieli asigurate din 

bugetul de stat. 

Având in vedere cursul infoero utilizat din luna mai 2021: 1 EURO- 4.9227 lei; 

 

Valoarea intervențiilor de mai sus (in LEI): 7.615.416,90 lei inclus tva, din care 6.399.510 

lei fără tva reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul National de Redresare și Reziliență, și 

la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile in valoare de 1.215.906,90 lei, cheltuieli 

asigurate din bugetul de stat. 

 

Procesul de implementare a investiției se bazează pe întocmirea unui calendar in care sunt 

descrise activitățile necesare pentru realizarea investiției respectiv termenele de îndeplinire:  

1. Depunerea cererii de finanțare;  

2. Evaluarea cererii de finanțare;  

3. Semnarea contractului de finanțare;  

4. Implementarea proiectului; 

4.1. Desfășurarea procedurilor de achiziție publica pentru servicii, lucrări;  

4.2. Executarea lucrărilor ( estimativ 12 luni); 

4.3 Recepția la terminarea lucrărilor 

 

Termen estimativ de realizarea activităților in implementarea proiectului este de 24 luni.  

Pentru implementarea proiectului vor fi folosite resursele de care dispune UAT Comuna 

Ciugud:  

1. Manager de proiect: coordonează activitățile proiectului, monitorizează planificarea 

acțiunilor proiectului, urmărește respectarea cerințelor de implementare, coordonează realizarea 

evaluării interne a proiectului, supervizează raportările solicitate de finanțator, certifica necesitatea 

si oportunitatea plaților in proiect; verifica documentația transmisa la MDLPA; asigura întocmirea 

documentației in formatele interne/cele impuse de finanțator; verifica rapoartele/ cererile de 

rambursare / cererile de plata;  

2. Responsabil achiziții publice: verifica documentația de atribuire pentru achizițiile 

realizate in cadrul proiectului; organizează, lansează si realizează procedurile de atribuire;  

3. Responsabil cu managementul financiar: monitorizează efectuarea cheltuielilor conform 

bugetului si le înregistrează in evidentele financiar contabil, corelând toate informațiile financiar 

contabile ale proiectului; asigura respectarea regulilor financiare; furnizează datele relevante pentru 

realizarea rapoartelor financiare periodice;  

4. Responsabil juridic: semnează documentația eferenta proiectului pentru conformitate 

juridica; acorda asistenta juridica si sprijin de specialitate; verifica sub aspectul legalității contractele 

de achiziție de lucrări/servicii prevăzute in proiect, prin aplicarea vizei juridice.  

5. Responsabil cu comunicarea : menține relația cu finanțatorul, participa la întrunirile 

echipei de implementare/ proiect; asigura interfața cu Consiliu Local al comunei pentru proiectele 

de Hotărâre; verifica elaborarea rapoartelor;  

 

Persoanele din cadrul echipei de implementare dețin o vasta experiența in ceea ce privește 

gestionarea proiectelor finanțate din fonduri publice si implicit fonduri europene.  
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Echipa de proiect va asigura activitățile de comunicare, management financiar, 

monitorizarea rezultatelor si evaluarea proiectului pentru realizarea obiectivelor cu respectarea 

calendarului si bugetului proiectului. 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea mobilității și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră prin implementarea de măsuri care să conducă la creșterea 

siguranței deplasărilor nemotorizate, și in special a deplasărilor cu bicicleta, prin crearea 

infrastructurii specifice dedicate acestui mod de deplasare.  

Astfel, Comuna Ciugud urmărește dezvoltarea mobilității rurale prin schimbarea accentului 

de la mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea 

bicicletei ca mijloc de deplasare, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor 

categorii de mijloace de deplasare nepoluante.  

Proiectul contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective specifice ale componentei 

specifice: 

- reducerii utilizării autoturismelor și a realizării unei rețele integrate de piste de biciclete pentru 

facilitarea mobilității alternative nepoluante; 

- creșterea gradului de siguranță și accesibilitate pentru pietoni; 

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera generate de transporturi prin dezvoltarea sistemului 

de transport velo, 

Proiectul va avea un impact ridicat atât la nivel social cât și la nivel cultural, prin creșterea 

calității vieții locuitorilor din comună, ca urmare a dezvoltării unui sistem integrat de piste de 

biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante, accesibil și eficient, ce va pune la 

dispoziția locuitorilor alternative de deplasare moderne, cu nivel ridicat de confort.  

Indicatori minimali proiect: 

➢ 13 km pistă de biciclete;  

Proiectul va avea un impact ridicat din punct de vedere cultural, acesta ducând la schimbarea 

mentalității oamenilor în ceea ce privește utilizarea transportului cu bicicleta, „educându-i” pe 

aceștia în ceea ce privește beneficiile și impactul utilizării acestui mijloc de transport nepoluant. 

Prin oferirea unei infrastructuri înalte calitativ, a unor facilități moderne și accesibile 

proiectul își duce aportul la reducerea emisiilor de CO2 și la creșterea siguranței pietonilor. 

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii verzi – de transport velo din comună vor contribui la 

creșterea atractivității acestui mijloc de deplasare.  

Luând în considerare situația actuală, implementarea unei rețele de piste de biciclete trebuie 

să reprezinte o prioritate atât pentru autoritatea locală cât și pentru locuitorii comunei, întrucât un 

sistem velo accesibil și economic va contribui pozitiv la dezvoltarea comunei și la creșterea calității 

vieții locuitorilor prin reducerea timpilor de deplasare, și prin reducerea cantității de CO2. Mai mult 

decât atât, îmbunătățirea calității vieții și a medului rural va crea un mediu atractiv, modern, ecologic 

și accesibil pentru locuitorii săi și pentru turiști, care învață sau muncesc în comunitate. 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

 

Planului Național 

de Redresare și 

Reziliență, 

Componenta 10 – 

Fondul Local,  

Titlu apel proiect 

I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte 

vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan 
Investiția DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE - PISTĂ PENTRU 

BICICLETE ÎN COMUNA CIUGUD 

1. 

Descrierea pe scurt 

a situației actuale 

(date statistice, 

elemente specifice, 

etc.) 

 
 

Studiile europene arată că un număr foarte mic de cetățeni din spațiul european folosesc bicicleta ca mijloc de 

transport, deși este o soluție ieftină, prietenoasă cu mediul înconjurător și benefică pentru sănătate. Astfel, în 

medie peste 50% dintre europeni preferă utilizarea mașinii ca mijloc de transport, în timp ce mai puțin de 10 

% preferă bicicleta  pentru a se deplasa la muncă sau în cadrul localității în care trăiesc. În România, statisticile 

arată un interes și mai mic pentru transportul pe două roți, astfel că doar 5% dintre români spun că folosesc 

bicicleta pentru transport (aproximativ 4% în mediul rural și peste 6% în urban). 

Principala problemă pe care o identifică utilizatorii de biciclete este lipsa infrastructurii speciale (a pistelor de 

biciclete) și a marcajelor rutiere corespunzătoare.  

Revenind la comuna Ciugud, menționăm că un studiu de opinie realizat în 2022 pe un eșantion de 200 de 

cetățeni cu vârste în 18 și 60 de ani, a reliefat faptul că 20% dintre aceștia folosesc ocazional bicicleta, 15% 

frecvent,  iar 65% dintre respondenți spun ar folosi bicicleta pentru transport sau relaxare, dacă ar avea o rețea 

de piste de biciclete între satele comunei. De asemenea, majoritatea utilizatorilor de biciclete din Ciugud spune 

că nu se simt în siguranță circulând pe drumurile principale din cauza traficului rutier.  

Un alt sondaj de opinie realizat la nivelul unui eșantion de părinți din cadrul Școlii Gimnaziale Ciugud, relevă 

faptul că 60% dintre aceștia și-ar lăsa copiii și i-ar încuraja să vină cu bicicleta la școală, dacă ar avea o 

infrastructură corespunzătoare pentru biciclete. În același eșantion, copiii părinților chestionați afirmă în 

proporție de 90% că și-ar dori să folosească bicicleta pentru transportul școală – locuință.  

Nu în ultimul rând, menționăm că la nivelul Comunei Ciugud, administrația locală și o asociație care 

promovează cicloturismul organizează cea mai importantă competiție ciclistă din România destinată exclusiv 

copiilor. Acest eveniment atrage anual sute de copiii din satele comunei Ciugud, dar și din localitățile limitrofe 

sau alte zone ale țării demonstrând interesul ridicat în rândul copiilor și adolescenților pentru mersul pe 

bicicletă.  

 

În acest context, apreciem că realizarea unei piste de biciclete, care să lege satele comunie Ciugud, este o 

investiție prioritară care ar stimula folosirea transportului nepoluant și ar crește mobilitatea la nivelul unității 

administrativ teritoriale. Traseul pistei propuse pornește din Limba (sat limită cu municipiul Alba Iulia) și 

continuă spre Hăpria (satul cel mai îndepărtat de centrul comunei) creând astfel posibilitatea oricărui cetățean 

să se poată deplasa pe raza comunei cu bicicleta. Este un traseu care integrează astfel toate satele comunei 

Ciugud (Ciugud, Limba, Șeușa, Teleac, Drâmbar și Hăpria). Mai mult, traseul propune conectarea și zonei de 

dezvoltare economică, astfel încât cetățenii care lucrează la companiile din zonă să poată avea ca alternativă 

de transport bicicleta. Crearea unei infrastructuri necesare pentru biciclete va fi un factor încurajator și pentru 

părinți să își lase copiii să meargă cu bicicleta la școală.  

 

Așezată în Podișul Transilvaniei, pe culoarul Alba Iulia – Turda – Cluj, Comuna Ciugud este locul în care 

tradiția se îmbina armonios cu modernismul. Ciugudul se învecinează la nord cu comunele Sântimbru și 

Berghin, la sud cu localitatea Oarda de Jos (municipiul Alba Iulia), la vest cu municipiul Alba Iulia, la est cu 

comuna Daia Romana. Ca unitate administrativ-teritorială Ciugud este o comună de gradul III, cu o populație 

calculată la ultimul recensământ ca fiind de 3048 de locuitori. Are în componență 6 sate: Ciugud, Limba, Șeușa, 

Drâmbar, Teleac și Hăpria. Satul de centru, Ciugud, este situat la o distanță de 9 kilometri față de municipiul 

Alba Iulia. 
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Forma de relief predominanta este cea de deal propice pentru pășunat, pentru cultura viței de vie și a pomilor 

fructiferi. Zona de luncă întâlnim în apropierea râului Mureș, zona propice culturilor agricole, în special a 

cartofului, legumelor, zarzavaturilor, plantelor tehnice, etc. Exceptând satul Hăpria, restul satelor aparținătoare 

comunei Ciugud sunt riverane Râului Mureș. 

În prezent, în comună nu există nicio pistă pentru biciclete sau pentru alte vehicule electrice ușoare. Proiectul 

propus se referă la realizarea unor piste pentru biciclete în comuna Ciugud, județul Alba, cu o lungime totală 

de 13 km.  

Traseul propus pentru realizarea pistei pentru biciclete începe pe teritoriul administrativ al Comunei Ciugud, 

din satul Limba de pe drumul județean DJ107C și continua pe drumul județean DJ 107, Teleac – Zona de 

Dezvoltare Economică și Teleac - Hăpria. 

Amplasamentul investiției se regăsește pe terenurile situate în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Ciugud, 

cu următoarele extrase de carte funciară: 

• Extras de carte funciară nr. 90302 CIUGUD; 

• Extras de carte funciară nr. 90301 CIUGUD; 

• Extras de carte funciară nr. 90300 CIUGUD; 

• Extras de carte funciară nr. 90150 CIUGUD; 

• Extras de carte funciară nr. 90191 CIUGUD; 

• Extras de carte funciara nr. 90317 CIUGUD; 

• Extras de carte funciară nr. 89967 CIUGUD; 

• Extras de carte funciară nr. 90319 CIUGUD; 

• Extras de carte funciară nr. 90320 CIUGUD; 

• Extras de carte funciară nr. 90324 CIUGUD; 

Pistele de bicicliști propuse nu sunt localizate in interiorul unor arii naturale protejate, a unor obiective, situri 

sau areale încadrate in Lista Monumentelor Istorice si nici in limitele de protecție ale acestora. Proiectul propus 

se referă la realizarea unei piste pentru biciclete în comuna Ciugud, județul Alba, cu o lungime totală de 13 

km, cu toate lucrările necesare. Proiectul de încadrează în planul urbanistic al comunei. 

Ciclismul este o modalitate de transport nepoluant care trebuie să beneficieze de o mai mare atenție, în 

contextul măsurilor pe termen mediu și lung privind protecția climei, reducerea zgomotului și gestionarea 

calității aerului. Ciclismul este un subsistem al traficului nemotorizat și al doilea ca importanță pentru 

"mobilitatea locală". Ciclismul reprezintă o modalitate esențială de a reduce ambuteiajele în trafic, prin 

înlocuirea călătoriilor urbane motorizate pe distanțe scurte. O creștere semnificativă a ponderii ciclismului în 

cota modală poate contribui, de asemenea, la îmbunătățirea fluxului de autovehicule și poate permite 

economisirea de fonduri care altfel ar fi alocate pentru construcția de noi drumuri sau de extindere a celor 

existente. 

In Planul urbanistic general al comunei Ciugud printre prioritățile de intervenție este si realizarea unor trasee 

pentru piste de biciclete. 
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Creșterea utilizării ca mijloc de transport individual a bicicletelor poate duce la accidente, de aceea e necesară 

stabilirea traseelor și realizarea unor piste pentru bicicliști, dar și a unor pietonale pentru cei ce se deplasează 

pe jos. 
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2. Necesitatea și 

oportunitatea 

investiției pentru 

care se aplică 

 

 

Mobilitatea reprezintă un element esențial pentru fiecare comunitate deoarece prin implementarea unui model 

de transport durabil la nivel local se creste gradul de accesibilitate al cetățenilor la acest serviciu, se creste 

siguranța si securitatea calatorilor, este impact pozitiv mediul înconjurător, reducandu-se astfel poluarea 

atmosferica si fonica, atractivitatea mediului rural intra in trend. 

Pentru a asigura comunității o creștere din punct de vedere a calității vieții, Comuna Ciugud trebuie sa asigure 

alternative de transport eficient si durabil, care sa fie considerat de către cetățeni accesibil atât economic cat si 

geografic. Un astfel de sistem de transport va dezvolta mobilitatea de transport a persoanelor sprijinind 

parcursul comunei Ciugud de a deveni o comuna inteligenta.  

In cadrul Planului Urbanistic General al Comunei Ciugud sunt identificate o serie de priorități, obiective, date 

contextuale, măsuri cât și proiecte care vizează în mod direct orașul pentru care se dorește dezvoltarea 

transportului nemonitorizat. 

Analiza situației existente din cadrul documentului planului urbanistic oferă o perspectivă destul de concisă a 

deficiențelor existente la nivelul comunei Ciugud, trecând prin toate palierele de analiză cercetate: rețea 

stradală, transport public, mijloace alternative de mobilitate. 

Din punct de vedere al concluziilor prezentate in planul urbanistic general au fost identificate următoarele 

aspecte critice privind organizarea circulației si a transportului în comun:  

- Lipsa unor piste de biciclete pe străzile principale, pentru a crea un spațiu public utilizabil și sigur 

și pentru pietoni și alte mijloace de deplasare alternative. 

Realizarea investiției prin PNRR – Componenta 10- Fondul Local este necesară pentru dezvoltarea sistemului 

de transport velo, dezideratele principale fiind demararea acțiunilor în plan local pentru promovarea unei 

mobilități rurale velo și reducerea emisiilor GES la nivelul comunei. 

Indicatorii obiectivului de investiție conform PNRR este: 

1. Număr de kilometri piste pentru bicicliști operaționale (km) la nivel local  - 13km ; 

2. Număr de utilizatori ai pistelor nou construite și amenajate. 

Indicatorii de rezultat:  

1. Reducerea cantității de emisii GES la nivelul primului an după finalizarea etapei de implementare a 

proiectului ca urmare a realizării unei rețele integrate de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității 

alternative nepoluant; 

2. Creșterea numărului de utilizatori ai infrastructurii velo, ca urmare a realizării unor măsuri destinate 

pentru creșterea gradului de siguranță și accesibilitate pentru bicicliști la nivelul comunei; 

Așadar, proiectul își justifică atât necesitatea cat și oportunitatea, mai mult decât se observă cum beneficiile 

obținute in urma implementării acestuia contribuie în mod efectiv la îndeplinirea priorităților definite in planul 

urbanistic general. 

3. Corelarea cu 

proiecte deja 

implementate la 

nivel local 

 

 

Proiectul „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE - PISTĂ PENTRU 

BICICLETE ÎN COMUNA CIUGUD” este complementar din punct de vedere tehnic și funcțional cu 

proiectele de investiții publice finalizate asupra infrastructurii de mobilitate ce abordează deficiențele actuale 

din sistemul de transport și îmbunătățește disponibilitatea, calitatea și relevanța infrastructurii rutiere  rurale. 

Printre proiectele de investiții publice privind infrastructura de mobilitate se numără: 

- prin Programul Național de Dezvoltare Locala, Comuna Ciugud a beneficiat de finanțarea unor 

proiecte de maximă importanță pentru locuitorii acestei comune: „Construire pod și drum de 

acces în comuna Ciugud”; 

- Comuna Ciugud este beneficiara a proiectului, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare 

Rurală, cu titlu ”Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Ciugud” . Prin proiectul amintit 

s-au modernizat rețeaua de infrastructura rutiera din Comuna Ciugud: drum comunal DC 40 si 

străzi din satele: Hăpria, Ciugud, Șeușa, Limba Teleac Drâmbar.  

- Reabilitare drum comunal DC306 Ciugud – Daia Romana, Comuna Ciugud, investiție realizată 

din bugetul local al comunei Ciugud; 

De asemenea, putem enumera în satul Drambar, zona de dezvoltare economica, se implementează o alta 

investiție finanțată prin fonduri europene, pe o suprafață de 85.724 mp „Amenajare zona de agrement pe malul 

râului Mureș, în comuna Ciugud”. Aceasta investiție conține mai multe obiective:  

- „Construire debarcader pe malul râului Mureș, localitatea Drâmbar, Comuna Ciugud”;  

- „Amenajare parc de rulote pe malul râului Mureș, localitatea Drâmbar”. 

Prin Programul National de Dezvoltare Rurală s-a implementat proiectul cu titlu „Realizare sistem integrat de 

producție energie electrică prin panouri fotovoltaice în Comuna Ciugud”; 

4. Corelarea cu 

proiecte în curs de 

implementare de la 

nivel local 

 

 

În capitolele anterioare a fost detaliata corelarea cu câteva din proiectele privind mobilitatea rurală 

implementate de Comuna Ciugud, justificându-se astfel necesitatea și oportunitatea implementării prezentului 

proiect. 

În continuare vor fi prezentate succint detaliile relevante din punct de vedere al complementarității proiectelor 

aflate în implementare la nivel local cu proiectul propus a fi finanțat prin PNRR. 

Astfel Comuna Ciugud are in implementare o serie de proiecte finanțate prin programe operaționale, programe 

naționale sau buget local. Scopurile comune ale proiectelor sunt încurajarea transportului în comun, reducerea 

emisiilor de CO2. 
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➢ Titlu proiect: Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Ciugud, județul Alba, proiect finanțat 

prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny”; 

➢ Amenajare alei de acces si piste de biciclete in zona de agrement in comuna Ciugud – proiect finanțat 

prin POPAM;  

➢ Schimb de destinație din clădire primărie si consiliul local în centru de zi pentru persoane vârstnice și 

unități de îngrijire la domiciliu, cu modernizare și mansardare – finanțat prin Programul Operațional 

Regional, cod SMIS 127881; 

➢ Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu 

program prelungit – finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Regională;  

➢ Tronsonul pistei de bicicleta (13 km) asigură conexiunea acestor investiții enumerate si amintite mai sus, aflate 

in implementare cat si implementate cu succes de către comuna Ciugud. 

Astfel, prin integrarea masurilor incluse în proiectele complementare menționate se va asigura un impact 

maxim in ceea ce privește atingerea obiectivelor mobilității rurale, respectiv modificarea comportamentului de 

deplasare al cetățenilor și comutarea de la deplasările cu vehiculul privat la modurile de deplasare alternative: 

transport public, bicicletă, mers pe jos. Impactul proiectului este sprijinit si de o serie de masuri de descurajare 

a parcării autoturismelor pe rutele de transport public.  

5. Corelarea cu 

celelalte proiecte 

pentru care se 

aplică la finanțare 

 

 

➢ Prezentul proiect este complementar din punct de vedere tehnic si funcțional cu proiectele de investiții propuse 

de autoritățile publice asupra infrastructurii de mobilitate pentru exercițiul financiar 2021-2027 ce abordează 

deficientele actuale.  

➢ Totodată, proiectul este complementar si cu alte proiecte asumate, dar care sunt încadrate in alte domenii de 

intervenție: 

➢ Montare stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice în comuna Ciugud( sursa de finanțare 

Administrația fondului de mediu – in etapa de evaluare); 

➢ Construire sală de sport școlară în comuna Ciugud ( sursa de finanțare: Programul Național de 

Construcții de Interes Public sau Social – proiect aflat in etapa de evaluare); 

➢ Construire baza sportiva in comuna Ciugud (sursa de finanțare: Programul Național de Construcții de 

Interes Public sau Social – proiect aflat in etapa de evaluare); 

➢ Amenajare parc în satul Hăpria, comuna Ciugud ( proiect aflat in etapa de depunere cerere de 

finanțare); 

➢ Amenajare zona centrală în satul Hăpria (proiect aflat in etapa de depunere cerere de finanțare); 

➢ Construire școală în comuna Ciugud; ( proiect aflat in contractare,) 

➢ Primăria comunei Ciugud a depus la finanțare proiecte in cadrul Programului Național de Investiții Anghel 

Saligny, care vizează modernizarea infrastructurii de mobilitate rurală: 

➢ Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Ciugud, care vizează modernizarea infrastructurii 

rurale ; 

De asemenea, pentru asigurarea unui serviciu de transport public de calitate, proiectul propus spre finanțare 

este complementar cu: 

- Proiectul „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule 

nepoluante și stații de încărcare” proiect depus in colaborare cu Municipiul Alba Iulia în cadrul  
Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, Subinvestiția I.1.1 

Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), apeluri de 

proiecte PNRR/2022/C10, prin care la nivelul Municipiul Alba Iulia și comunei Ciugud obiectivul principal 

este achiziționarea a 21 de autobuze electrice 12 m și 1 microbuz nepoluant, respectiv instalarea a 22 stații de 

încărcare lentă si 7 stații de încărcare rapidă, în vederea dezvoltării serviciului de transport public. 

- Proiectul „Achiziționare si montare ansamblu de mobilier inteligent in comuna Ciugud”, depus 

spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 

10 - Fondul local, Subinvestiția I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 

infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), proiect ce prevede 

achiziționarea de mobilier urban cu rol de stație de autobuz cu obiectiv de asigurarea confortului 

mobilității rurale.  

Proiectele menționate anterior, incluse in Strategia de dezvoltare locala a Comunei Ciugud se află în acest 

moment la stadiul de idee de proiect sau in contractare însă având în vedere sursele de finanțare disponibile în 

perioada 2021-2027 sunt identificate soluții de finanțare pentru acestea.  

Totodată în acest caz, investițiile proiectelor complementare derulate de Comuna Ciugud pentru dezvoltarea 

mobilității rurale, împreună cu măsurile/activitățile propuse prin cererea de finanțare analizată vor conduce la 

îmbunătățirea generală a calității infrastructurii de transport public din Comuna Ciugud și la creșterea pe termen 

lung a impactului pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier 

motorizat, cat și încurajarea populației spre un nou concept sănătos si proactiv de mobilitate in interiorul 

comunității cu acest mijloc de transport alternativ – bicicleta, spre punctele de interes local, cum ar fi: sediul 

Primăriei Ciugud, scoli, grădinițe, cămine culturale, dispensar medical, farmacii, zona de dezvoltare 

economica, unde dintre cei aproximativ 1000 de angajați care lucrează la companiile din Comuna Ciugud sunt 

în cea mai mare parte a locuitori ai comunei. 
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În concluzie, proiectul analizat, alături de proiectele complementare sunt definite ca măsuri pe care autoritățile 

publice locale vizează sa le implementeze în exercițiul financiar curent, acestea fiind aliniate tuturor 

prevederilor europene si de mediu, impact pozitiv accesul, calitatea cât și atractivitatea deplasărilor 

nemotorizate, susținând creșterea volumului de utilizatori și generând astfel o reducere a gazelor cu efect de 

seră. simultan, aceste măsuri vor contura direcția  comunei către atingerea principiilor smart village. 

 

6. Efectul pozitiv 

previzionat prin 

realizarea 

obiectivului de 

investiții 

 

 

➢ Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea mobilității și reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră prin implementarea de măsuri care să conducă la creșterea siguranței deplasărilor nemotorizate, 

și in special a deplasărilor cu bicicleta, prin crearea infrastructurii specifice dedicate acestui mod de deplasare.  

➢ Astfel, Comuna Ciugud urmărește dezvoltarea mobilității rurale prin schimbarea accentului de la mobilitate 

bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de 

deplasare, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de mijloace de deplasare 

nepoluante.  

➢ Proiectul contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective specifice ale componentei specifice: 

➢ - reducerii utilizării autoturismelor și a realizării unei rețele integrate de piste de biciclete pentru facilitarea 

mobilității alternative nepoluante; 

➢ - creșterea gradului de siguranță și accesibilitate pentru pietoni; 

➢ - reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera generate de transporturi prin dezvoltarea sistemului de transport 

velo, 

➢ Proiectul va avea un impact ridicat atât la nivel social cât și la nivel cultural, prin creșterea calității vieții 

locuitorilor din comună, ca urmare a dezvoltării unui sistem integrat de piste de biciclete pentru facilitarea 

mobilității alternative nepoluante, accesibil și eficient, ce va pune la dispoziția locuitorilor alternative de 

deplasare moderne, cu nivel ridicat de confort.  

➢ Indicatori minimali proiect: 

➢ 13 km pistă de biciclete;  

➢ Proiectul va avea un impact ridicat din punct de vedere cultural, acesta ducând la schimbarea mentalității 

oamenilor în ceea ce privește utilizarea transportului cu bicicleta, „educându-i” pe aceștia în ceea ce privește 

beneficiile și impactul utilizării acestui mijloc de transport nepoluant. Prin oferirea unei infrastructuri înalte 

calitativ, a unor facilități moderne și accesibile proiectul își duce aportul la reducerea emisiilor de CO2 și la 

creșterea siguranței pietonilor. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii verzi – de transport velo din comună 

vor contribui la creșterea atractivității acestui mijloc de deplasare.  

Luând în considerare situația actuală, implementarea unei rețele de piste de biciclete trebuie să reprezinte o 

prioritate atât pentru autoritatea locală cât și pentru locuitorii comunei, întrucât un sistem velo accesibil și 

economic va contribui pozitiv la dezvoltarea comunei și la creșterea calității vieții locuitorilor prin reducerea 

timpilor de deplasare, și prin reducerea cantității de CO2. Mai mult decât atât, îmbunătățirea calității vieții și a 

medului rural va crea un mediu atractiv, modern, ecologic și accesibil pentru locuitorii săi și pentru turiști, care 

învață sau muncesc în comunitate. 

➢  

7. Modul de 

îndeplinire a 

condițiilor aferente 

investițiilor 

 

 

➢ Prin activitățile/ masurile sprijinite prin PNRR – Componenta 10 Fondul Local, apel de proiecte I.1.4 - 

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la 

nivel local/metropolitan, se urmărește în principal creștere siguranței la participarea transportului alternativ de 

tip velo, reducerea sau limitarea poluării din comună, prin promovarea unui mod sănătos de transport. De 

asemenea, prin crearea unor infrastructuri dedicate de piste de biciclete, se va sigura o creștere a siguranței în 

trafic, fiind separate fluxurile ciclabile de cele pietonale sau auto. De asemenea, investiția va crea posibilități 

pentru noi moduri de transport la nivel local, încurajând astfel utilizarea mijloacelor de transport alternativ, 

nepoluant si benefice sănătății utilizatorilor, contribuind la limitarea congestiilor în trafic. 

➢ Proiectul îndeplinește criteriile și condițiile pentru obiectivul de investiții, și anume: 

➢ Infrastructura va fi realizată conform prevederilor/recomandărilor din Ghidul de proiectare a 

infrastructurii pentru biciclete care conțin cerințe generale de calitate a infrastructurii pentru biciclete și 

trotinete electrice – trasee, parcaje – în vederea asigurării viabilității acesteia.  

➢ Respectarea prevederilor detaliate in planul urbanistic general al comunei Ciugud, aprobat. Este 

obligatoriu ca pista sa aibă continuitate și să asigure conexiunea a cel puțin două puncte de interes la nivel 

local. 

Necesitatea proiectului este fundamentată în Planul urbanistic general al comunei Ciugud, întocmit conform 

Legii 350/2001. Proiectul se regăsește in documentul urbanistic fiind inclus ca obiectiv avut in vedere a fi 

dezvoltat în perioada imediat următoare: - Realizarea unor trasee pentru piste de biciclete. 

 

8. Descrierea 

procesului de 

implementare 

 

 

Proiectul „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE - PISTĂ PENTRU 

BICICLETE ÎN COMUNA CIUGUD” vizează realizarea a 13 km de piste de biciclete în intravilanul comunei 

Ciugud, traseu care leagă și oferă continuitate in cele 6 sate, astfel traseul pistei pentru bicicletă începe din 

satul Limba, tranzitează satele Ciugud, Șeușa, Drambar, Teleac și se termină în satul Hăpria. Traseul este vizat 

a fi amplasat de-a lungul DJ307, amplasament aflat in administrarea Comunei Ciugud. 
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Valoarea investiției (în EURO): 1.547.000 euro TVA inclus, din care 1.300.000 euro fără tva  reprezintă 

cheltuieli eligibile asigurate din Planul National de Redresare și Reziliență, și la care se adaugă TVA aferent 

cheltuielilor eligibile in valoare de 247.000 euro, cheltuieli asigurate din bugetul de stat. 

Având in vedere cursul infoero utilizat din luna mai 2021: 1 EURO- 4.9227 lei; 

 

Valoarea intervențiilor de mai sus (in LEI): 7.615.416,90 lei inclus tva, din care 6.399.510 lei fără tva 

reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul National de Redresare și Reziliență, și la care se adaugă TVA 

aferent cheltuielilor eligibile in valoare de 1.215.906,90 lei, cheltuieli asigurate din bugetul de stat. 

 

Procesul de implementare a investiției se bazează pe întocmirea unui calendar in care sunt descrise activitățile 

necesare pentru realizarea investiției respectiv termenele de îndeplinire:  

1. Depunerea cererii de finanțare;  

2. Evaluarea cererii de finanțare;  

3. Semnarea contractului de finanțare;  

4. Implementarea proiectului; 

4.1. Desfășurarea procedurilor de achiziție publica pentru servicii, lucrări;  

4.2. Executarea lucrărilor ( estimativ 12 luni); 

4.3 Recepția la terminarea lucrărilor 

 

Termen estimativ de realizarea activităților in implementarea proiectului este de 24 luni.  

Pentru implementarea proiectului vor fi folosite resursele de care dispune UAT Comuna Ciugud:  

1. Manager de proiect: coordonează activitățile proiectului, monitorizează planificarea acțiunilor proiectului, 

urmărește respectarea cerințelor de implementare, coordonează realizarea evaluării interne a proiectului, 

supervizează raportările solicitate de finanțator, certifica necesitatea si oportunitatea plaților in proiect; verifica 

documentația transmisa la MDLPA; asigura întocmirea documentației in formatele interne/cele impuse de 

finanțator; verifica rapoartele/ cererile de rambursare / cererile de plata;  

2. Responsabil achiziții publice: verifica documentația de atribuire pentru achizițiile realizate in cadrul 

proiectului; organizează, lansează si realizează procedurile de atribuire;  

3. Responsabil cu managementul financiar: monitorizează efectuarea cheltuielilor conform bugetului si le 

înregistrează in evidentele financiar contabil, corelând toate informațiile financiar contabile ale proiectului; 

asigura respectarea regulilor financiare; furnizează datele relevante pentru realizarea rapoartelor financiare 

periodice;  

4. Responsabil juridic: semnează documentația eferenta proiectului pentru conformitate juridica; acorda 

asistenta juridica si sprijin de specialitate; verifica sub aspectul legalității contractele de achiziție de 

lucrări/servicii prevăzute in proiect, prin aplicarea vizei juridice.  

5. Responsabil cu comunicarea : menține relația cu finanțatorul, participa la întrunirile echipei de 

implementare/ proiect; asigura interfața cu Consiliu Local al comunei pentru proiectele de Hotărâre; verifica 

elaborarea rapoartelor;  

 

Persoanele din cadrul echipei de implementare dețin o vasta experiența in ceea ce privește gestionarea 

proiectelor finanțate din fonduri publice si implicit fonduri europene.  

Echipa de proiect va asigura activitățile de comunicare, management financiar, monitorizarea rezultatelor si 

evaluarea proiectului pentru realizarea obiectivelor cu respectarea calendarului si bugetului proiectului. 

9. Alte informații Nu este cazul 

 
 
 
NUME SI PRENUME 

DATA 

SEMNĂTURA 

 

Preşedinte de şedinţă                                Contrasemnează secretar general 

 


