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„ Reducerea emisiilor de carbon în oraşul Tăuţii Măgherăuş bazată pe Planul de 
Mobilitate Urbană Durabilă”  

Contract de finanţare nr. 4266/15.05.2019. Cod SMIS 121956 

 
 

 

        Descriere proiect: 
 

1. Titlu Proiectului: „Reducerea emisiilor de carbon în oraşul Tăuţii Măgherăuş bazată pe Planul de Mobilitate 

Urbană Durabilă” 

2. Denumire beneficiar: Oraşul Tăuţii Măgherăuş  

3. Denumire partener: nu este cazul 

4. Scopul proiectului:   

Obiectivul general al proiectului este creşterea mobilităţii urbane şi reducerea emisiilor de dioxid de carbon 

în oraşul Tăuţii Măgherăuş, prin creşterea atractivităţii serviciului public de transport în comun.  

Acest obiect general se încadreaza în prioritatea de investiţii 4e, care derivă din Obiectivul Tematic 4 - 

"Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele" a 

Programului Operaţional Regional 2014-2020.  

5. Obiective specifice:  
a.  Amenajarea a 4 staţii de autobuz de pe traseele rutelor de transport urban ce deservesc oraşul 

Tăuţii Măgherăuş în termen de 24 de luni de la semnarea Contractului de finanţare. 

b. Achiziţionarea a 4 autobuze hibrid şi introducerea lor în traseele urbane ale oraşului în termen de 24 

de luni de la semnarea Contractului de finanţare. 

c. Accesibilizarea infrastructurii de transport pentru persoanele cu dizabilităţi în termen de 24 de luni 

de la semnarea Contractului de finanţare. 

d. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu peste 3% în termen de 24 de luni de la semnarea 

Contractului de finanţare. 

e.  Creşterea numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemului de transport public de călători al 

oraşului cu peste 10% în termen de 24 de luni de la semnarea Contractului de finanţare. 
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6. Rezultate aşteptate:  
A. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an): 

a. Scenariul „fără proiect”: 

• Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază): 18.697 tone echivalent 

CO2/an 

• Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 18.264 tone echivalent 

CO2/an 

• Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare: 20.318 tone 

echivalent CO2/an 

b. Scenariul „cu proiect”: 

• Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază): 18.125 tone echivalent 

CO2/an 

• Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 18.264 tone echivalent 

CO2/an 

• Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare: 19.513 tone 

echivalent CO2/an 

B.  Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport public de 

călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri): 

a. Scenariul „fără proiect”: 

•  Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului: 1.805.290 pasageri 

• Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 1.949.830 pasageri 

• Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare: 2.130.505 

pasageri 

b. Scenariul „cu proiect”: 

•  Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului: 1.950.195 pasageri 

• Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 2.145.470 pasageri 

• Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare: 2.379.435 

pasageri 

7. Data de începere:  15.05.2019 
8. Perioada de implementare:  15.05.2019 – 31.03.2021 
9. Valoare totală: Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanţarea nerambursabilă) este de 6.713.587,06 

lei, din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 4.924.877,06 lei, respectiv din Bugetul naţional 
753.216,43 lei. 

10.  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro/, precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 
2014-2020 http://www.inforegio.ro/ro/, pagina de Facebook a programului 
https://www.facebook.com/inforegio.ro/. 
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