
 
 
 
 
 
 
 

INFORMARE PROIECT 

 Titlul proiectului 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgu Mureș implementează proiectul cu titlul ”Sistem de 

management al traficului în Municipiul Târgu Mureș”– cod SMIS 127573, finanţat prin Programul 

Operaţional 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 

 

 Beneficiar 

 

Municipiul Târgu Mureș, conform Contract de finanţare nr. 5535/12.06.2020. 

 Perioada de implementare 

 

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 01.06.2018 – 31.12.2023. 

 Valoare proiect 

   

Valoarea totală a proiectului este de 31.228.289,29 lei, din care: 

➢ 25.569.047,20 lei valoare totală eligibilă, din care: 

• 21.733.690,13 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, reprezentând 85% din 

cheltuielile eligibile ale proiectului; 

• 3.323.976,16 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național,  reprezentând 13% din 

cheltuielile eligibile ale proiectului; 

• 511.380,91 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului, reprezentând 2% din cheltuielile eligibile 

ale proiectului; 

➢ 5.659.242,09 lei valoare neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 

 Valoare nerambursabilă maxim acordată prin prezentul proiect este de  25.057.666,29 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. 

Proiectul propus - "Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș” va contribui la 

îndeplinirea obiectivului general al priorității de investiții 4.1, de reducere a emisiilor de carbon în 

municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana durabilă, în cadrul 

Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. Acesta este un proiect de investiție de utilitate 

publică, deoarece asigură accesul nediscriminatoriu și deservește întreaga comunitate. 

Implementarea proiectului va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul 

transporturilor. 

 

 Obiectivele specifice ale proiectului 

 

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

 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 baza (2018) - 45678,79 

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 50563,14 

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 

52258,92 

Scenariul „cu proiect” 

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018) - 45678,79 

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 48268,23 

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 

48542,52 

2. Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați 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) - 11748330 

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 11418237 

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 

11008092  

Scenariul „cu proiect” 

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018) - 11748330 

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) – 11997799 

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 

11.770.177 

3. Reducerea deplasărilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme. 



 
 
 
 
 
 
 
Scenariul „fără proiect” 

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului - anul de bază (2018) - 45666978 

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 44781488 

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 

44376942 

Scenariul „cu proiect” 

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018) - 45666978 

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) – 43237299 

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 

42109507 

4. Sisteme de managementul traficului, precum și alte sisteme de transport inteligente 

create/modernizate/extinse (nr.). 

Valoare la începutul implementării proiectului - 0 

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1 

 

 Date de contact 

 
UAT Municipiul Târgu Mureș 
Manager proiect: Racz Ernest Lucian 
Director Direcția Tehnică 
Date de contact: Tel. 0265268330- int.223, Fax-  0365 882 028  
E-mail: primaria@tirgumures.ro; marketing@tirgumures.ro 
 

 

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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