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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL TIRGU - MURES 
 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL 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; OBIECTIVUL 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 127572 

Titlul: Achiziționarea de autobuze ecologice care să deservească transportul public de 
călători al Municipiului Tîrgu Mureș 

Solicitant – UAT MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ 
Localizare proiect – Municipiul Tîrgu Mureș, județul Mureș, Regiunea Centru. 
 

Durata de implementare: 87 luni, respectiv între data 18/10/2016 și data 31/12/2023, aceasta cuprinzând și 
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform 
regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 

Obiectivul general - 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 
Tîrgu-Mures urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată pe 
utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, 
reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Reducerea până în anul 2024 a emisiilor de CO2 cu 0.82% la nivelul serviciului de transport public local ca 
urmare a introducerii a 38 autobuze hibrid de tip diesel/electric care să deservească traseele de transport 
public local din Municipiul Târgu-Mureș. 
2. Creșterea până în anul 2024 a numărului de utilizatori ai transportului în comun din Municipiul Târgu-
Mureș cu 26.53% ca urmare a realizării unor măsuri destinate încurajării utilizării transportului alternativ, 
respectiv achiziția de autobuze hibrid de tip diesel/electric. 
 

Rezultate așteptate:  
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an) - (rezultat așteptat general 
aferent prezentei cereri de finanțare): 
Scenariul „fără proiect” 
Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului - anul de bază (2018) - 7273 
Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 6931 
Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 7007 
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Scenariul „cu proiect” 
Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018) - 7273 
Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 6874 
Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 6942 
Reducerea cantității de emisii GES cu 57 tone echivalent CO2/an (0.82%) la nivelul primului an de după 
finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 65 tone echivalent CO2/an (0.93%) la nivelul ultimului 
an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028) 
 

2. Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de 
călători modernizate (nr. pasageri) - (rezultat așteptat general aferent prezentei cereri de finanțare): 
Scenariul „fără proiect” 
Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului - anul de bază (2018) – 1.013.834 
Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) – 1.011.511 
Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) – 1.021.482 
Scenariul „cu proiect” 
Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018) – 1.013.834 
Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) – 1.279.816 
Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) – 1.364.341 
 

Creșterea numărului de pasageri transport public cu 268.305 pasageri/an (26.53%) la nivelul primului an de 
după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 342.859 pasageri/an (33.56%) la nivelul 
ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028) 
 

3. Autobuze hibrid de tip diesel/electric achiziționate (nr./set) - (rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului): 
Valoare la începutul implementării proiectului - 0 
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 38 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 
Locuitorii din Municipiul Tîrgu-Mures, administrația publică locală dorind să le asigure acestora un sistem de 
transport solid, ecologic și eficient, prietenos cu mediul, dar în același timp statornic și tradițional, asigurând un 
echilibru între valorificarea modurilor și infrastructurii de transport tradiționale cu necesitatea de modernizare 
și asigurare a consumului eficient de resurse și promovarea modurilor de transport nepoluante. Proiectul are 
impact asupra tiparului de deplasare al tuturor locuitorilor Municipiului Tîrgu-Mures, prin urmare populația 
deservită de proiect este întreaga populație a orașului. Astfel, un nr. de 149,543 locuitori (populația 
municipiului Tîrgu-Mures după domiciliu in anul 2017 conform INSSE) vor beneficia de rezultatele proiectului, 
respectiv de un sistem de transport accesibil pentru toate categoriile sociale, echitabil și eficient economic. 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
- Operatorii economici care își au sediul/punctul de lucru în zona de studiu a proiectului, respectiv angajații 
acestora care vor beneficia de o opțiune eficientă și calitativă de deplasare la locul de muncă 
- întreprinderile din regiune care activează în domeniul construcțiilor și în domenii conexe/aferente 
implementării proiectului cu finanțare europeană - minim 1 firmă de furnizare, 1 firmă de management de 
proiect, 1 firmă de informare și publicitate, 1 firmă de auditare financiară. 
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Descrierea investiției:  
Investiția propusă urmărește îndeplinirea obiectivelor strategice si operaționale stabilite prin Planul de 
Mobilitate Urbana Durabilă a Municipiului Tîrgu-Mureș 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 – transportul public. 
 

Prezenta investiție constă în  achiziționarea și introducerea în sistemul de transport public de 
călători a 38 de autobuze hibrid, noi. 
 

Autobuzele hibride vor fi de tip solo (nearticulate) de capacitate normală (minim 70 persoane) cu o lungime totală de cca 
12 m, cu planșeu jos (podea complet coborâtă pe întreaga suprafață a autobuzului), facilități pentru accesul nelimitat al 
persoanelor cu mobilitate redusă, fără etaj, caroserie conformă normelor și directivelor CE, destinate transportului urban 
de calatori. Autobuzele vor avea omologările acordate de către autoritățile competente din statele membre ale Uniunii 
Europene, în baza directivelor-cadru privind cerințele specifice pentru omologarea vehiculelor cu propulsie electrica. 
Caracteristicile minime funcționale / performantele dinamice ale autobuzului hibrid: 
• Trei uși 
• Sistem de climatizare / Aer condiționat 
• Sistem audio-video de informare a călătorilor 
• Sistem de numărare a călătorilor 
• Sistem de supraveghere video 
• Dotate cu cablarea de baza necesare instalării sistemului de e-ticketing 
• Stabilitatea în rampă și pantă: minim 12 % (la încărcare maximă) 
• Performanțe la viraj (manevrabilitatea): autobuzele trebuie să se înscrie în oricare sens de bracaj, în interiorul unui cerc 
cu raza de 12,5 m, fără ca vreunul din punctele sale extreme să depășească perimetrul cercului 
• Unghiul de atac: minim 7°, respectiv unghiul de degajare: minim 7° 
• Viteza maximă (cu dispozitiv limitator de viteza reglabil-DLV) limitată la 70 km/h 
• Decelerația garantată, în regim de frânare de urgență de la 60 km/h pana la oprire, trebuie să fie de minim 5 m/s2 
• Frâna de staționare va permite menținerea vehiculului oprit, încărcat la sarcina maximă, pe o pantă sau rampă de minim 18%. 
• Viteza maximă de mers înapoi: 5 km/h. 

 
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 

Valoare TVA 
neeligibilă 
aferentă 

cheltuielilor 
eligibile 

103.971.380,90 87.399.429,99 74.289.515,48 11.361.925,91 1.747.988,60 58.366,92 16.513.583,99 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 85.651.441,39 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului), aproximativ 18.724.082 Euro (cursul inforeuro din luna publicării ghidului 
specific, respectiv luna iulie 2017:  1 euro=4,5744 lei). 

http://www.adrcentru.ro/

