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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL REGHIN 
 

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 121943 
Titlul: ASIGURAREA MOBILITAȚII ÎN MUNICIPIUL REGHIN, JUDEȚUL MURES 
Solicitant – UAT MUNICIPIUL REGHIN 
Localizare proiect – Municipiul Reghin, județul Mureș, Regiunea Centru. 
 

Durata de implementare: 65 luni, respectiv între data 01/07/2017 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 îl reprezinta reducerea emisiilor de carbon, încurajarea utilizarii sistemului de 
transport public, precum si cresterea atractivitații municipiului Reghin. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Achiziționarea a 10 autobuze hibrid pentru modernizarea sistemului de transport public în termen de 36 de 
luni de la semnarea contractului de finanțare 
2. Modernizarea infrastructurii rutiere aferente traseelor utilizate de mijloacele de transport public de calatori 
în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanțare. 
3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu peste 1,39% în termen de 36 de luni de la semnarea 
Contractului de finanțare. 
4. Cresterea numarului de pasageri transportați în cadrul sistemului de transport public de calatori al orasului 
cu peste 126,67% în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanțare. 
 

Rezultate așteptate:  
1. Lungimea/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: 
• Valoare la începutul implementarii proiectului: 0 km/ 0 kmp 
• Valoare estimata la finalul implementarii: 4,13725 km/ 0,026434 kmp 
 

2.Lungimea/suprafața traseelor/ zonelor pietonale/ semi-pietonale construite/modernizate/ extinse (km/kmp): 
• Valoare la începutul implementarii proiectului: 0 km/ 0 kmp 
• Valoare estimata la finalul implementarii: 3,58 km/ 0,01239 kmp 
 

3. Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.): 
• Valoare la începutul implementarii proiectului: 0 
• Valoare estimata la finalul implementarii: 2 stații si 1 alveola 
 

4. Lungimea/suprafața benzilor dedicate (km/kmp): 
• Valoare la începutul implementarii proiectului: 0 km/ 0 kmp 
• Valoare estimata la finalul implementarii: 0,744 km/ 0,002232 kmp 
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5. Cresterea estimata a numarului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de calatori 
construite/modernizate/extinse (nr. pasageri): 
• Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza): 0 pasageri 
• Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului: 284.500 pasageri 
• Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: 324.100 pasageri 
 

3. Autobuze achiziționate: 
• Valoare la începutul implementarii proiectului: 0 bucați 
• Valoare estimata la finalul implementarii: 10 bucați 
 

4. Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza traseele/zonele pietonale/semi-pietonale 
construite/modernizate/extinse: 
• Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului: 0 pietoni 
• Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului: -20.700 pietoni 
• Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: -25.200 pietoni. 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 
Beneficiari direcți ai infrastructurii de transport public, sunt: 
- Populația municipiului Reghin, care va beneficia de infrastructura de transport public modernizata (pe termen scurt) si de 
îmbunatațirea starii de sanatate prin reducerea emisiilor de CO2 (pe termen mediu si lung); 
• Persoanele cu dizabilitați care vor avea acces la stațiile, în mijloacele de transport, concepute pentru a fi folosite 
de catre acestia cu usurința; 
• Municipiul Reghin prin cresterea atractivitații acestuia, urmare a dezvoltarii infrastructurii urbane 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
* Persoanele care tranziteaza municipiul Reghin si care vor putea vizita si vor putea beneficia de facilitațile existente; 
• Populația județului Mures, investiția servind ca exemplu pentru celelalte orase din județ, în scopul îmbunatațirii 
si conservarii mediului înconjurator, cât si a infrastructurii urbane. 
 

Descrierea investiției:  
Strazile care fac obiectul prezentei documentații sunt în categoria de importanța C (normala) si în clasa de importanța III: • 
Strada Axente Sever; • Strada Ierbus; • Strada Salcâmilor; • Strada Câmpului Sector 1 
 

Pentru Strada Axente Sever se va amenaja: 
• Trotuar stânga: min./max. 2,40/4,15 m 
• Carosabil stânga: 3,50 m 
• Carosabil dreapta: 3,50 m 
• Trotuar dreapta: 2,35/3,70 m 
• Lungime 293 ml, Lațime 7 ml, Suprafața carosabila 2.196 mp, Suprafața trotuar 1.341 mp, Zona verde 33 mp; 
• Amenajare drumuri laterale: pâna la limita de proprietate din extrasul de carte funciara. 
 

Pentru Strada Salcâmilor: 
• Zona verde: min./max. 1,50/3,50 m 
• Trotuar stânga: min./max. 1,00/5,20 m 
• Carosabil stânga: 3,00/3,50 m 
• Carosabil dreapta: 3,00/3,50 m 
• Trotuar dreapta: 1,00/11,90 m 
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• Lungime 1.284,50 ml, Lațime 7-9 ml, Suprafața carosabila 11.420 mp, Suprafața parcari 745 mp, Suprafața trotuar 4.668 mp, 
Zona verde 3.010 mp; 
• Lungimea benzilor dedicate: 744 ml; 
• Suprafața benzilor dedicate: 2.234 mp; 
• Amenajare drumuri laterale: pâna la limita de proprietate din extrasul de carte funciara. 
 

Pentru Strada Ierbusului: 
• Zona verde: min./max. 0,30/6,00 m 
• Trotuar stânga: min./max. 1,00/3,85 m 
• Carosabil stânga: 3,00/3,50 m 
• Carosabil dreapta: 3,00/3,50 m 
• Trotuar dreapta: 1,00/3,10 m 
• Lungime 2.085 ml, Lațime 6-7 ml, Suprafața carosabila 15.950 mp, Suprafața trotuar 5.429 mp, Zona verde 1.766 mp; 
• Amenajare drumuri laterale: pâna la limita de proprietate din extrasul de carte funciara. 
 

Pentru strada Câmpului Sector 1  
• Zona verde: min./max. 1,00/1,50 m 
• Trotuar stânga: min./max. 1,20/3,80 m 
• Carosabil stânga: 3,25 m 
• Carosabil dreapta: 3,25 m 
• Lungime 474,75 ml, Lațime 6,5 ml, Suprafața carosabila 3.284 mp, Suprafața trotuar 1.104 mp; 
• Rigola carosabila: stânga - toata lungimea, dreapta - km 0+435-0+474,75 
 

Pe aceste străzi, iluminatul public exista si nu se executa lucrari de relocare ale acestora. Rețelele de utilitați aeriene exista si nu se 
executa lucrari de relocare ale acestora. Lucrarile de canalizare pluviala sunt noi proiectate si au fost prevazute pe fiecare sens de 
circulație lânga bordura trotuarului, cu amenajarea de guri de scurgere si canale tehnice. Intersecțiile cu drumurile laterale sunt 
amenajate conform pieselor desenate din Planul de Situație proiectat. 
Traseele strazilor deservesc urmatoarele linii de transport în comun: 
• Linia 2 – cu o frecvența de 12 curse/zi 
• Linia 3 – cu o frecvența de 21 curse/zi 
• Linia 4 – cu o frecvența de 1 cursa/zi 
• Linia 5 – cu o frecvența de 9 curse/zi 
• Linia 6 – cu o frecvența de 16 curse/zi 
Pentru aceste linii se propune si achiziționarea a 10 autobuze hibrid. 
Banda a treia realizata pe strada Salcâmilor, poziție km 0+540-1+284,56 este dedicata autobuzelor care asigura transportul 
public în comun. De asemenea, prin proiect se propune reabilitarea a 2 stații de autobuz si 1 alveola. 
 

Bugetul Proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoarea 
eligibilă 

nerambursa-
bilă din FEDR 

Valoarea 
eligibilă 

nerambursa-
bilă din buget 

naţional 

Valoarea 
cofinanţării 

eligibile 
Beneficiar 

Valoare 
neeligibilă 

inclusiv TVA 
aferentă 
cheltuieli 

neeligibile 

Valoare TVA 
neeligibilă 
aferentă 

cheltuielilor 
eligibile 

31.709.344,61 27.324.581,67 23.225.894,42 3.552.195,58 546.491,67 1.072.350,44 3.312.412,50 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 26.778.090 lei (98,00% din valoarea eligibilă a 
proiectului) aproximativ: 5.853.902,15 euro (la cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului, respectiv cursul InforEuro 
din luna iulie 2017:  1 euro=4,5744 lei). 
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