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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ 
 
 
 

Programul Operațional 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 

OBIECTIV SPECIFIC 4.1: REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN 

INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ 

 

Titlul: „Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș” 

Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ 

Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Mureș, Municipiul Târgu Mureș.  

 

Durata de implementare: 65 luni, respectiv între data 01.06.2018 și data 31.10.2023, 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 general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem de 

transport public de calatori eficient în vederea creșterii atractivității acestuia în detrimentul 

autoturismelor personale și reducerea emisiilor de carbon de echivalent CO2 din transport în Municipiul 

Târgu Mureș. 

 

Obiectivele specifice al proiectului:  

 Implementarea unui sistem inteligent al managementului de trafic în municipiul Târgu Mureș 

 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 

 Cetățenii Municipiului Târgu Mureș, care in primul rând vor avea acces la un sistem de transport 

public modernizat. Astfel, cetățenii vor beneficia de un sistem care asigura creșterea siguranței 

circulației în oraș si creșterea vitezei de deplasare în condițiile menținerii unei limite legale, scăderea 

timpilor de așteptare în trafic si, implicit, scăderea gradului de poluare în zona urbana, datorita 

reducerii emisiilor de noxe.  

 

http://www.adrcentru.ro/
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Beneficiarii indirecți ai proiectului: 

 Operatorul de transport public: datorita reducerii timpilor de călătorie si așteptare în stație, datorita 

asigurării unei fluente crescute a traficului general cât si prin integrarea echipamentelor de pe 

vehiculele de transport public cu componente ale sistemului de management al traficului, în vederea 

comunicării si actualizării în timp real a duratei de așteptare în stație până la sosirea următorului 

vehicul de transport public. Aceste componente vor avea ca efect creșterea calității si eficientei 

serviciului de transport public si, implicit, atragerea unui număr suplimentar de pasageri, beneficiari ai 

serviciului. 

 Cetățenii si turiștii aflați în tranzit prin oraș: Asigurarea unui climat de siguranță si confort la nivelul 

traficului din oraș va constitui, pentru toate persoanele care îl tranzitează un beneficiu substanțial, 

mai ales prin prisma faptului ca vor fi astfel încurajați sa vina sa desfășoare anumite activități sau sa 

utilizeze serviciile publice culturale, sociale, medicale etc. oferite de municipiu si în acest mod sa 

contribuie la menținerea si dezvoltarea activităților economice si cu caracter social din oraș. 

 Municipalitatea Târgu Mureș, în calitate de solicitant si beneficiar al proiectului va beneficia în mod 

direct de rezultatele implementării acestuia si va putea implementa un sistem modern si operativ, ce 

va conduce la o creștere a siguranței cetățenilor în spațiul public, precum si la o scădere a timpilor de 

așteptare în trafic si, implicit la scăderea gradului de poluare în zona urbana, datorita reducerii 

emisiilor de noxe. 

Bugetul proiectului: 
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 (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (lei) 

Total 31.228.289,30 25.569.047,20 25.569.047,20 21.733.690,13 85,00 3.323.976,16 13,00 511.380,91 2,00 5.695.242,09 0,00 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 25.057.666,29  lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 5.477.803,93 Euro, 1 euro = 4,5744 RON (cursul de schimb 
prevăzut în ghidul solicitantului). 
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