INFORMARE PROIECT
Titlul proiectului
Unitatea Administrativ Teritorială Târgu Mureș implementează proiectul cu titlul
„Achiziționarea de autobuze ecologice care să deservească transportul public de călători al
Municipiului Tîrgu Mures” – cod SMIS 127572, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,
apel de proiecte POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin
investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă/1/Reducerea emisiilor de carbon în
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Beneficiar
Municipiul Târgu Mureș, conform Contract de finanţare nr. 4989/20.12.2019.
Perioada de implementare
Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 20.12.2019 – 31.12.2023.
Valoare proiect
Valoarea totală a proiectului este de 103.971.380,90 lei, din care:
➢ 87.399.429,99 lei valoare totală eligibilă, din care:
• 74.289.515,48 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR, reprezentând 85% din cheltuielile
eligibile ale proiectului;
• 11.361.925,91 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat, reprezentând 13% din
cheltuielile eligibile ale proiectului;
• 1.747.988,60 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului, reprezentând 2% din cheltuielile
eligibile ale proiectului;
➢ 16.513.583,99 lei valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.
➢ 58.366,92 lei valoare neeligibilă inclusiv TVA, aferentă cheltuielilor neeligibile ale proiectului.
Valoare nerambursabilă maxim acordată prin prezentul proiect este de 85.651.441,39 lei
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călatori și îmbunătățirea condițiilor
pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu
transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 provenite din transport.
Astfel, Municipiul Târgu Mures urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin shimbarea
accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor, la o mobilitate bazată pe utilizarea
transportului public de înaltă calitate si eficiență, reducerea utilizarii autoturismelor personale în paralel
cu utilizarea unor categorii de autovehicule nepoluante.

Proiectul vine în întâmpinarea Obiectivului specific 4.1 al Prioritatii de Investitii 4e, prin
implementarea unor măsuri strategice, bazate pe datele din Planul de Moiblitate Urbană Durabilă a
Municipiului Târgu Mureș, ce vor conduce la promovarea mobilitații urbane multimodale durabile și la
reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a îmbunatățirii eficienței transportului public de călători, a
frecvenței și a timpilor de parcurs, accesibilității, transferului către acesta de la transportul privat cu
autoturisme, precum și a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivității
utilizării mijloacelor de transport public în detrimentul transportului cu autoturismele personale.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Reducerea pana 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 deserveasca traseele de
transport public local din Municipiul Târgu Mures.
2. Cresterea pana în anul 2024 a numarului de utilizatori ai transportului în comun din Municipiul Târgu
Mures cu 26.53% ca urmare a realizării unor masuri destinate încurajării utilizarii transportului
alternativ, respectiv achiziția de autobuze hibrid de tip diesel/electric.
Rezultate
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an) - (rezultat așteptat
general aferent prezentei cereri de finanțare):
Reducerea cantității de emisii GES cu 57 tone echivalent CO2/an (0.82%) la nivelul primului an de după
finalizarea implementarii 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. Cresterea estimata a numarului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de
călători modernizate (nr.pasageri) - (rezultat asteptat general aferent prezentei cereri de finanțare):
Creșterea numarului de pasageri în transportul public cu 268305 pasageri/an (26.53%) la nivelul
primului an de dupa finalizarea implementarii proiectului (estimat 2024), respectiv cu 342859
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: - valoare estimată la finalul implementării
proiectului – 38 buc
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Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi:
http://www.mfe.gov.ro/ro
http://www.inforegio.ro
http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro
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