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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ 
 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 

Axa prioritară: 4 SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE  

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4E, OBIECTIV 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 127574 

Titlul: „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest – 

Centru a Municipiului Tîrgu Mureș” 

Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ 

Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Mureș, Municipiul Tîrgu Mureș. (Str. Gheorghe Doja, 

amplasamentul investiției având suprafața de 100.414 mp). 

Durata de implementare: 87 luni, respectiv între data 18.10.2016 și data 31.12.2023, aceasta cuprinzând, 

dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de 

finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

 

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul investiției 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 până în anul 2023 a emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investiției cu 4.61% ca 

urmare a reducerii utilizării autoturismelor, prin realizarea măsurilor destinate încurajării utilizării 

mijloacelor de transport alternative - transport public și nemotorizat. 

2. Creșterea până în anul 2023 a numărului de utilizatori a transportului în comun în Municipiul Tîrgu-

Mureș cu 15.24% ca urmare a realizării unor măsuri destinate încurajării utilizării transportului 

alternativ (modernizarea infrastructurii de transport în comun, îmbunătățirea siguranței rutiere). 

3. Dezvoltarea până în anul 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea a 1,992.00 mp de piste 

de biciclete, estimându-se o creștere cu 20% a numărului de bicicliști. 

http://www.adrcentru.ro/
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4. Creșterea gradului de siguranță și accesibilitate pentru pietoni prin modernizarea a 13,986.00 mp de 

spațiu pietonal, prevăzuți cu sisteme de siguranță care să împiedice accesul auto pe trotuar, 

estimându-se o creșterea a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 3.49% până 

în anul 2023. 

5. Îmbunătățirea spațiului urban prin amenajarea a 2,176.00 mp de spatii verzi în aliniament și 

plantarea a 200 arbori/arbuști până în anul 2023. 

 

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 

 Prin realizarea proiectului, un număr semnificativ de locuitori ai zonei de studiu (Str. Gheorghe Doja) 

și 149,543 de persoane per total (populația municipiului Tîrgu-Mureș) vor beneficia direct de 

rezultatele proiectului. 

   Beneficiarii direcți pot fi împărțiți în : 

 Utilizatori mijloace de transport in comun 

 Utilizatori ai transportului velo (bicicliști) 

 Pietoni 

Din categoria beneficiarilor indirecți, enumerăm: 

 Operatorii economici care își au sediul/punctul de lucru în zona de studiu a proiectului, 

respectiv angajații acestora care vor beneficia de o infrastructură rutieră modernizată pentru 

deplasarea în condiții optime la locul de muncă, precum și de mijloace de transport moderne 

și accesibile. 

 întreprinderile din regiune care activează în domeniul construcțiilor și în domenii 

conexe/aferente implementării proiectului cu finanțare europeană - minim 1 firmă de 

construcții, minim 1 firmă de proiectare, minim 1 firmă de supervizare lucrări, 1 firmă de 

furnizare, 1 firmă de management de proiect, 1 firmă de informare și publicitate, 1 firmă de 

auditare financiară. 

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) 

Total 31.837.958,79 26.112.659,65 26.112.659,65 22.195.760,69 
 

85,00 3.394.645,76 13,00 522.253,20 2,00 5.725.299,14 0,00 

 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 25.590.406,45 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 5.672.963,98 Euro, 1 euro = 4,5744 RON (cursul de schimb 
prevăzut în ghidul solicitantului). 

http://www.adrcentru.ro/

