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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.  
Obiectivul Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană 
durabilă  
 

Titlul: Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere din Municipiul Odorheiu Secuiesc în vederea diminuarii 
traficului rutier si reducerea emisiilor de carbon 
Solicitant – UAT MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 
Localizare proiect – Municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, regiunea Centru. 
 
Durata de implementare: 86 luni, respectiv între data 01/10/2015 și data 30/11/2022, 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. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investiției cu 5,0% 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 
45.8 % 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 19.133,30 mp de piste de biciclete, 
amenajarea a 3 parcări pentru biciclete si instalarea de rasteluri pentru biciclete, estimându-se o creștere cu 9.1 % a 
numărului de bicicliști. 
4. Creșterea gradului de siguranță si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2023 prin modernizarea a 47.550 mp de 
spațiu pietonal/ semipietonal, prevăzut cu sisteme de siguranță care sa împiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se 
o creștere a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 9.2%. 
5. Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 13.624,16 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. 
 
Rezultate așteptate:  
1. Valoarea estimata a emisiilor GES (echivalent CO2) pentru anul de baza (2017) al proiectului atat in scenariul cu 
proiect cat si in scenariul fara proiect este de 14.996.90 tone echivalent CO2. 
2. Valoarea estimata a numarului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de calatori 
construite/modernizate/extinse, pentru anul de baza al proiectului atat in scenariul cu proiect cat si in  
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3. Valoarea estimata a numărului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete construite/ modernizate/ 
extinse, pentru anul de baza al proiectului atat in scenariul cu proiect cat si in scenariul fara proiect, este de 22. 
4. Valoarea estimata a numarului de persoane care utilizeaza traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/ 
modernizate/ extinse, pentru anul de baza al proiectului atat in scenariul cu proiect cat si in scenariul fara proiect, este de 
206. 
 
Descrierea investiției:  
Investiția propusă urmărește îndeplinirea obiectivelor strategice si operaționale stabilite prin PMUD a municipiului 
Odorheiu Secuiesc, privind reducerea emisiilor de CO2 si a gazelor cu efect de sera datorate utilizării autoturismului 
personal, concomitent cu încurajarea si dezvoltarea de infrastructuri pentru moduri de transport alternative si durabile, 
nepoluante – transport public, transport velo si pietonal. Proiectul investițional presupune acțiuni corelate de modernizare 
a tuturor elementelor de infrastructura in aria de intervenție, in cadrul unui proiect integrat de reconfigurare a spațiului 
urban si de construire sau modernizare a tuturor elementelor de infrastructura aferente tuturor modurilor de transport, 
contribuind la creșterea calității mediului urban si implicit a vietii locuitorilor din municipiul Odorheiu Secuiesc. 
 
Prin implementarea proiectului se va conduce la scăderea cotei modale a transportului cu autoturismul personal, atat 
datorita opțiunilor multiple de deplasare ce vor fi create prin proiect – transport in comun eficient, rapid, modern si 
accesibil, transport cu bicicleta si/sau pietonal, cat si datorita unor masuri operaționale adiacente, precum implementarea 
unei politici de parcare in zona de impact a proiectului sau actiuni de informare, promovare si conștientizare pentru 
locuitorii municipiului, derulate in scopul schimbării mentalităților privind deplasările zilnice către moduri de deplasare 
durabile, nepoluante. Proiectul propus este un proiect integrat de dezvoltare a infrastructurii pentru mobilitatea urbana, 
compus din urmatoarele elemente investiționale: Parte carosabila, Pista biciclete, Trotuare. Se vor amenaja spatiile verzi 
existente pe fiecare strada in parte si se vor crea noi spatii verzi acolo unde ampriza strazii permite acest lucru. Pe 
traseele de autobuz ce traverseaza aceste strazi 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 
proiectul complementar SMIS 12550. Pentru cresterea atractivitatii sistemului velo si facilitarea deplasarilor se vor 
amplasa pe traseeul ce face obiectul proiectului rasteluri pentru biciclete si totem-uri pentru numaratori biciclisti. De 
asemenea se vor amenaja parcari speciale pentru biciclete. 
 
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) 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

47.741.459,14 45.737.431,22 45.737.431,22 38.876.816,54 85,00 5.945.866,05 13,00 914.748,63 2,00 320.821,72 1.683.206,20 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 44.822.682,59 (98,00% din valoarea eligibilă 
a proiectului) aproximativ: 9.798.592 Euro (la cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului, respectiv cursul inforeuro 
din luna iulie 2017:  1 euro=4,5744 lei lei). 
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