
 
 
 
 
 
 
 

INFORMARE PROIECT 

 Titlul proiectului 

Unitatea Administrativ Teritorială Târgu Mureș implementează proiectul cu titlul 

„Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”– cod SMIS 129526, 

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. 5152/05.03.2020. 

 Perioada de implementare 

              Dată începere proiect: 01.06.2018 
Dată finalizare proiect: 31.12.2023 

 Valoare proiect 

Valoarea totală a proiectului este de 49.437.378,66  lei, din care: 

➢ 49.315.247,29 lei valoare totală eligibilă, din care: 

• 41.917.960,19 lei  valoare eligibilă nerambursabilă FEDR, reprezentând 85% din cheltuielile 

eligibile ale proiectului; 

• 6.410.982,15 lei lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat,  reprezentând 13% din 

cheltuielile eligibile ale proiectului; 

• 986.304,95 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului, reprezentând 2% din cheltuielile eligibile 

ale proiectului; 

• 122.131,37 lei valoare neeligibilă inclusiv TVA, aferentă cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului. 

Valoare nerambursabilă maxim acordată prin prezentul proiect este de  48.328.942,34 lei. 

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

 
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem de transport public de călători 
eficient în vederea creșterii atractivității acestuia în detrimentul autoturismelor personale și reducerea 
emisiilor de carbon de echivalent CO2 din transport în Municipiul Târgu Mureș.  

Obiectivul de investiție constă în modernizarea transportului public de călători al Municipiului 
Târgu Mures și vizează: 

• Dotare cu sisteme electronice de taxare a călătoriilor de tipul e-ticketing a autobuzelor; 

• Dotarea cu dispozitive eliberare cartele electronice de transport în stațiile de călători; 

• Realizarea a 3 capete de linie pentru staționare; 

• Modernizarea unui număr de 137 de stații de călători/autobuz cu montare sisteme electronice 
de informare și de afisaj, accesibilizare stații de călători pentru persoane cu dizabilități;    

• Montare sisteme GPS pe autobuze și realizare centru de comandă și de control (dispecerat). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 Obiectivele specifice ale proiectului 

 
1. Eficientizarea transportului public prin reducerea timpilor de călătorie și a consumului de combustibil, 
precum și prin creșterea numărului de utilizatori; 
 2. Modernizarea a 137 de stații de autobuz și 3 capete de linie; 
 3. Crearea unui sistem de e-ticketing.  
 

 Rezultate 

1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an) 

Scenariul „fără proiect” 
Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului - anul de bază (2018) – 7752; 
Valoare estimată pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2024) – 6931; 
Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) -7007; 
 
Scenariul „cu proiect” 
Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018) – 7752; 
Valoare estimată pentru primul an de dupa finalizarea implementării proiectului (2024) – 5924; 
Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)-
5992; 
 
2. Creșterea estimată a numărului de pasageri transportaþi în cadrul sistemelor de transport public de 
călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an) 
 
Scenariul „fără proiect” 
Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului - anul de bază (2018) – 1013834; 
Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) – 1012935; 
Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 
1018634; 
 
Scenariul „cu proiect” 
Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018) – 1013834; 
Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) – 1056012; 
Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) – 
1090313; 
 
3. Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr. buc) 

Valoare la începutul implementării proiectului – 0; 
Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 140 
 
4. Sisteme de e-ticketing create/modernizate/extinse (nr.) 

Valoare la începutul implementării proiectului – 0; 
Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 1; 
 
5. Sisteme de managementul traficului, precum si alte sisteme de transport inteligente 
create/modernizate/extinse (nr.), 
Valoare la începutul implementării proiectului – 0; 
Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 1; 



 
 
 
 
 
 
 
 
6. Reducerea deplasărilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme 

Scenariul „fără proiect” 
Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului - anul de bază (2018) – 35436; 
Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementarii proiectului (2024) – 36306; 
Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) 
41623; 
 

Scenariul „cu proiect” 
Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018) – 35436; 
Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) – 34006; 
Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) – 
38872; 
 
 
 

 Date de contact 

 
UAT Municipiul Târgu Mureș 
Manager proiect: Moldovan Florian 
Director Administrația Domeniului Public 
Date de contact: Tel. 0265.268.330- int. 223, Fax-  0365.882.028  
E-mail: primaria@tirgumures.ro; marketing@tirgumures.ro 
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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 
 

 

 
MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ 

 
Investim în viitorul tău!  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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