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
Titlul: „Transformarea străzilor din zona cu circulație pietonală intensă – Zona Clinicilor – în trasee mai
prietenoase față de pietoni și bicicliști”
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Mureș, Municipiul Tîrgu Mureș. (Parcul Eroilor; str. Secuilor
Martiri; Zona cuprinsa între Aleea Cornișa si Str. Constantin Roman Vivu; str. Kos Karoly ).
Durata de implementare: 82 luni, respectiv între data 18.10.2016 și data 31.07.2023, 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 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:
 Dezvoltarea până în anul 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea unui traseu pistă de
biciclete de 1545,84 ml prevăzut cu un sistem de iluminat public și dotarea coridorului de mobilitate
urbană cu 50 rasteluri de biciclete; 30 biciclete electrice și 90 biciclete cu tracțiune normală,
estimându-se o creștere cu 41,67 % a numărului de bicicliști.
 Creșterea gradului de siguranță și accesibilitate pentru pietoni prin modernizarea unui traseu de alei
pietonale de 1727,16 metri, prevăzut cu un sistem de supraveghere video și cu un sistem de
iluminat public pentru siguranța și confortul utilizatorilor, estimându-se o creșterea a numărului de
persoane care utilizează traseele pietonale cu 20,24% până în anul 2023.
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 Îmbunătățirea spațiului urban prin amplasarea de mobilier urban pe coridorul de mobilitate
prevăzut în proiect și asigurarea unui spațiu verde amenajat de 1501,08 metrii pătrați și plantarea a
190 buc de arbori maturi, cu grad ridicat de retenție CO2 până în anul 2023.
Indicatori prestabiliți de realizare:
 Operațiuni implementate destinate transportului public nemotorizat - 1
Beneficiarii direcți ai proiectului:
 În categoria beneficiarilor direcți sunt incluși locuitorii din municipiul Tîrgu-Mureș, administrația
publică locală dorind să le asigure acestora un sistem de transport solid, ecologic și eficient,
prietenos cu mediul, dar in 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.
Astfel, cu precădere populația ce locuiește în zona de studiu, dar și întreaga populație a municipiului
Tîrgu-Mureș, vor beneficia de pe urma proiectului, beneficiind de un sistem de transport accesibil
pentru toate categoriile sociale, echitabil și eficient economic.
Prin realizarea proiectului, un număr semnificativ de locuitori ai zonei de studiu (populația formată
din doua cartiere: Cartierul 22 Decembrie, Cartierul Cornișa) și 149,543 de persoane per total
(populația municipiului Tîrgu-Mureș) vor beneficia direct de rezultatele proiectului.
Beneficiarii direcți pot fi împărțiți în : Utilizatori ai transportului velo (bicicliști) și pietoni.
Bugetul proiectului:
Valoarea
totală

(lei)

Valoarea totală Valoare totala
Valoarea eligibilă
eligibilă
contributie nerambursabilă din FEDR
publica
(lei)

(lei)

Total 13.778.678,82 13.524.733,57 13.524.733,57

(lei)
11.496.023,56

(%)
85,00

Valoarea eligibilă
nerambursabilă din
bugetul naţional

(lei)
1.758.215,34

Valoarea
neeligibilă
Valoarea cofinanţării eligibile a inclusiv TVA
Beneficiarului
aferentă
cheltuielilor
neeligibile

(%)
13,00

(lei)
270.494,67

(%)
2,00

Valoare TVA
neeligibilă
aferentă
cheltuielilor
eligibile

(lei)

(lei)

253.945,25

0,00

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 13.254.238,90 lei (98,00% din
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 2.897.481,40 Euro, 1 euro = 4,5744 RON (cursul de schimb
prevăzut în ghidul solicitantului).
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