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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 
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 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă  
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 121550 

Titlul: Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere din Municipiul Odorheiu 
Secuiesc în vederea diminuarii traficului rutier si reducerea emisiilor de carbon- Strada II 
RAKOCZI FERENC Solicitant – UAT MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 

Localizare proiect – Municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, regiunea Centru. 
 

Durata de implementare: 87 luni, respectiv între data 01/10/2015 și data 31/12/2022, aceasta cuprinzând și perioada de 

desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea 

condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul 
privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Odorheiu Secuiesc urmărește 
dezvoltarea mobilității urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate 
bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, 
reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine în 
întâmpinarea obiectivului specific 3.2 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele 
din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Odorheiu Secuiesc, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile și la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunătățirii eficienței transportului public de călători, a 
frecvenței și a timpilor săi de parcurs, accesibilității, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum și a 
transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivității utilizării mijloacelor de transport public si a 
modurilor nemotorizate in detrimentul transportului cu autoturismele personale. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 6,0% ca urmare a reducerii utilizării 
autoturismelor si introducerea in transportul in comun a 4 Autobuze electrice de capacitate medie (8-9 m). 
2. Creșterea pana in anul 2023 a numărului de utilizatori a transportului in comun in Municipiul Odorheiu Secuiesc cu 21.9 % 
ca urmare a realizării unor masuri destinate încurajării utilizării transportului alternativ (autobuze electrice, implementarea 
unui sistem de e-ticketing). 
3. Dezvoltarea pana in anul 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea a 2090 mp de piste de biciclete, instalarea de 
rasteluri pentru biciclete, estimându-se o creștere cu 13.6 % a numărului de bicicliști. 
4. Creșterea gradului de siguranță si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2023 prin modernizarea a 5850 mp de spațiu 
pietonal/semipietonal, prevăzut cu sisteme de siguranță care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estimându-se o creștere a 
numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 9.2%. 
5. Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi si plantarea de 8.550 mp arbori/arbusti pana in anul 2023. 
6. Reducerea nivelului de poluare fonica cu 40% datorita achiziționării, prin intermediul proiectului, a 4 autobuze electrice, ce 
emit 50 de decibeli fata de autobuzele din dotarea prezenta care emit 80 de decibeli. 
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Rezultate așteptate:  
- Numar de autobuze achitizionate - 8 
- Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) utilizate prioritar de transportul public de calatori în vederea 
reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport construite/reabilitate/modernizate (km/kmp), dupa caz - 17 112 mp 
- Aliniamente de arbori si arbusti plantați - 8550 mp 
- Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp) - 5850 mp 
- Suprafața pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (kmp) - 2090 mp 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 
Pasagerii transportului in comun - Utilizatori ai transportului velo (biciclisti) – Pietoni - Utilizatorii transportului auto personal 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
- Operatorul de transport cu care se va încheia contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public, care in urma 
realizării investiției va detine in parcul auto autobuze noi, electrice, cu un grad ridicat de eficienta 
- Operatorii economici care isi au sediul/punctul de lucru in zona de studiu a proiectului, respectiv angajatii acestora care vor 
beneficia de o infrastructura rutiera modernizata pentru deplasarea in conditii optime la locul de munca, precum si de 
mijloace de transport moderne si accesibile. 
- întreprinderile din regiune care activează in domeniul construcțiilor si in domenii conexe/aferente implementării proiectului 
cu finanțare europeana - minim 1 firma de construcții, minim 1 firma de proiectare, minim 1 firma de supervizare lucrari, 1 
firma de furnizare, 1 firma de management de proiect, 1 firma de informare si publicitate, 1 firma de auditare financiara. 
 

Descrierea investiției:  
Proiectul de reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere din Municipiul Odorheiu Secuiesc presupune interventii si 
investitii asupra mai multor elemente de infrastructura, fiind un proiect investitional complex, alcatuit din urmatoarele 
obiecte: Infrastructura velo; Infrastructura rutiera – carosabil; Infrastructura pietonala; Aliniamente de spatiu verde si 
vegetatie; Sistem informatic de management a transportului (SIMT) – compus din sistem e-ticketing, managementul flotei si 
system informare dinamica a calatorilor in statii; Achizitia de autobuze electrice; Achizitie de statii de reincarcare electrica. 
Intervenția pe Strada Rákóczi Ferenc se refera la tronsonul cuprins între girația de la inersecția cu strazile Hunyadi Janos,  
Kuvar si 1 Decembrie 1918 si se întinde catre limita unitații administrative teritoriale ale municipiului, cu  lungime de 2.15 km. 
Pe traseele de autobuz ce traverseaza coridorul ce face obiectul proiectului se vor introduce 4 autobuze electrice din cele 8 
care se vor achizitiona la nivelul municipiului, pe acestea fiind instalate componente ale sistemului de e-ticketing, ce se va 
achizitiona prin prezentul proiect si care va deservi si infrastructura de transport creata prin celalalt proiect complementar. 
Elementele hardware si software; Statii de lucru dispecerat; Switch statie;Cutie echipamente statie / ansamblu electric;Licenta 
sistem informare publica; Licenta sistem management transport public;Licenta e-ticketing – emitere carduri – reincarcare 
carduri;Aplicatie mobilitate cetateni) componenete ale sistemului inteligent de management transport/e-ticketing se vor 
amplasa la sediul Primariei Municipiului Odorheiu Secuiesc. Alte componente hardware ale sistemului de management 
transport/e-ticketing se vor instala in statiile de calatori si in autobuzele achizitionate la nivelul celor 2 proiecte 
complementare si integrate. De asemenea, vor fi achizitionate statii de alimentare a autobuzelor electrice, statii ce va deservi 
intreaga flota de autobuze si care vor fi instalate pe traseul autobuzelor. 

 
Bugetul proiectului: 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FEDR 

Valoarea eligibilă nerambursabilă 
din bugetul naţional 

Valoarea cofinanţării 
eligibile a Beneficiarului 

28.488.638,91 26.505.440,33 22.529.624,28 3.445.707,25 530.108,80 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 25.975.331,53 lei (98,00% din valoarea eligibilă a 
proiectului) aproximativ: 5.678.412,80 Euro (la cursul de schimb din ghidul solicitantului, InforEuro iulie 2017: 1 euro=4,5744 lei). 
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