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Planului Național de 
Redresare și 
Reziliență, 
Componenta 10 – 
Fondul Local 

Titlu apel proiect 
PNRR/2022/C10/1/I.1.1/1 

1. 

Descrierea pe scurt 

a situației actuale 
(date statistice, 
elemente specifice, 
etc.) 

Municipiul Gheorgheni, leader de parteneriat, se învecinează la sud cu UAT 
Lăzarea, la vest cu UAT Joseni, la est cu jud Neamț, la nord cu UAT Lăzarea. 
UAT Gheorgheni este format din localitățile componente Covaci Peter, Lacu 

Roșu, Vargatac, Visafolio și Gheorgheni, reședința acestuia. 
Localitatea se află la 56 km est de Municipiul Miercurea Ciuc, reședința 
județului Harghita. 
Municipiul Gheorgheni este o localitate de rang II, conform ierarhizării 
realizate de Legea 351 din 06 iulie 2001. 
Prin situarea la intersecția drumului E578 – DN 13B – DN 12 C este unpunc de 
legătură cu județele din Moldova. 
Municipiul Gheorgheni, împreună cu localitățile aparținătoare se întind pe o 
lungime de aproximativ 3,5 km pe direcția Nord-Sud și aproximativ 35 km pe 
direcția Est-Vest. Acesta este situat pe traseul mai multor rute de transport 
de importanță națională. În direcția nord și vest la mai puțin de 10 km se află 
traseul viitoarei Autostrăzi A8 Târgu Mureș – Târgu Neamț, care va conecta 
regiunea Moldova de Transilvania, traversând Carpații Orientali. 
Suprafața totală a localității este de 22.051 ha, dintre care 1.512 ha este 
reprezentată de intravilan conform PUG Gheorgheni 2018. O suprafață de 
94,98 ha (6,28% din total) reprezintă căile de comunicație și transport 
(rutiere, feroviare, aeriene, navale) conform aceleiași surse. 
Majoritatea străzilor de la nivelul orașului sunt de categoria a II, a III și a IV, 

însemnând străzi colectoare respectiv străzi de folosință locală. 
Rețeaua principală de străzi este constituită din: • Bulevardul Frăției; • 
Bulevardul Lacu Roșu; • Strada Kossuth Lajos; • Strada Nicolae Bălcescu; • 
Strada Gabor Aron; • Strada Ady Endre; • Strada Stejarilor; •strada Selyem, 
•strada Ghindei, • Strada Exterioară. 
Transportul public local este asigurată printr-o rețea de transport prin 
autobuze operată de o societate comercială privată. Popularitatea scăzută și 
utilizarea redusă a serviciilor se datorează frecvenței reduse a rutelor, rute 
care nu sunt correlate cu necesitățile populației și starea vehiculelor de 
transport. Cursele nu răspund la nevoie publicului călător, având o organizare 
deficitară, nefiind în concordanță cu principalele așteptări față de acest 
serviciu (de exemplu sosirea/pornirea trenurilor). Sistemul de tarifare nu este 
atrăgător, pentru o familie cu 4 membrii este mai avantajos taxiul. 
Informarea populației este deficitară, chiar și cu dezvoltările operate în 
ultima vreme.  
Cei chestionați au subliniat importanța dezvoltării zonelor legate de 
transportul public, reînnoirea acestora, în principal a stațiilor de autobuz și 
a gării feroviare.  

Pentru persoanele cu deficiențe motrice, cei în vârstă și cei care circulă cu 
cărucioare pentru copii, parcul de autobuze nu este accesibilă, 
Transportul în comun din municipiul Gheorgheni este alcătuit din: transportul 
local cu autobuze, transport cu autobuze pe rute intra și interjudețene, 
transport feroviar și transport cu taxiul (local). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Covacipeter,_Harghita
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lacu_Ro%C8%99u,_Harghita
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lacu_Ro%C8%99u,_Harghita
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vargatac,_Harghita
https://ro.wikipedia.org/wiki/Visafolio,_Harghita
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Transport în comun orășenesc 

Mod de organizare:SRL 

Autovehicule utilizate:8 BUC 

Nr. 
crt. 

Ruta Frecvența 
(Zilele în care 
circulă – L, Ma, 
Mi, J, V, S, D) / 

Nr. curse 

Nr. 
utilizatori 

zilnic 

Nr. 
utilizatori 

lunar 

Nr. 
utilizato
ri anual 

1. Ambient-
Botvara 

Zilnic/18 160 3520 42240 

 

Stațiile de autobuz  

Amenajarea stațiilor de autobuz nu este rezolvată. Nu sunt stații acoperite 
și amenajate, iar în unele cazuri accesul în stații este blocat de 
autoturismele parcate, pe drumurile intens circulate nu sunt amenajate 
refugii speciale pentru autobuze. Sondajul efectuat indică de asemenea 
necesitatea modernizării stațiilor, cei chestionați indicând în principal 
modernizarea gării feroviare și stațiilor de autobuz, ca elemente cheie ale 
unui transport public atractiv. 

În prezent o mare parte din populația comunelor învecinate cu municipiul 
Gheorgheni (comuna Lăzarea, comuna Suseni, comuna Joseni, comuna 
Ciumani) au locul de muncă în municipiu. De asemenea centrele comerciale 
și cele de prestări servicii atrag o mare parte din populația localităților 
limitrofe. În lipsa unui sistem de transport public în comun eficient și cu 

program atractiv, populația din zona periurbană se deplasează în municipiu 
cu autoturisme personale, generând astfel trafic suplimentar și poluare în 
municipiu. 

Astfel, în lipsa unor alternative mai prietenoase cu mediul,  în prezent 
deplasarea vizitatorilor între localități se realizează exclusiv prin autoturisme 
proprii, fapt care contribuie la îngreunarea traficului în zonă,  precum și 
menținerea la cote ridicate a emisiilor de carbon. 

2. Necesitatea și 

oportunitatea 
investiției pentru 
care se aplică 

Necesitatea realizării investiției este susținută de urmatoarele: 

- ameliorarea eficacităţii și atractivităţii sistemelor de transport public 
urban și periurban cu scopul de a le spori atractivitatea, 

- orientarea utilizatorilor către practici de mobilitate mai respectuoase 
pentru mediu. 

Planul de mobilitate Urbană Durabilă elaborată pentru Municipiul 
Gheorgheni pune un accent deosebit pe colaborarea și conlucrarea dintre 
municipiu și localitățile adiacente. Astfel în acest document sunt incluse 
măsuri și obiective care vizează zona periurbană / metropolitană. 
Obiectivele Planului de Mobilitate la scară periurbană țin de: 
• Asigurarea mobilității populației, în legătură cu localitățile 
adiacente, atât prin mijloace motorizate cât s ̦i nemotorizate; 
• Cres ̦terea gradului de securitate s ̦i siguranță; 
• Îmbunătățirea calității vieții populației prin reducerea de emisii 
poluante generate de traficul rutier 
Astfel, investiția propusă în cadrul PNRR C10 / I.1.1. se încadrează în aceste 
obiective ale PMUD și reprezintă o oportunitate semnificativă pentru 
realizarea / implementarea acestor obiective în parteneriat cu UAT 
implicate, situată în imediata apropiere / vecinătate a municipiului: 

comuna Lăzarea, comuna Suseni, comuna Joseni, comuna Ciumani. 
De asemenea pe baza PMUD în municipiul Gheorgheni este în curs de 
implementare un Proiect în cadrul POR 3.2. Conform obligațiilor asumate de 
către municipiul Gheorgheni este necesar implementarea unui proiect 
complementar în cadrul căruia să fie achiziționate autobuze ecologice de 
capacitate mică. Implementarea acestui proiect în cadrul PNRR C10/I.1.1. 
reprezintă o oportunitate importantă pentru realizarea proiectului 
complementar.  
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Pe de altă parte menționăm că administrațiile locale sunt motoarele care 
facilitează prestarea serviciilor publice, dezvoltarea economică și 
investițiile în infrastructură. Totuși, închiderea companiilor, pierderea 
locurilor de muncă și alte efecte economice au atras un declin al veniturilor 
fiscale pe durata crizei, punând presiuni financiare majore pe numeroase 
administrații locale.  

Investiția va moderniza infrastructura de transport, asigurând durabilitatea 
mediului prin noi vehicule de transport public cu emisii zero. 
Oportunitatea investiției este susținută de reformele R1. Crearea cadrului 

pentru mobilitate urbană durabilă,  R2. Crearea cadrului de politică pentru o 

transformare urbană durabilă, prevăzute în cadrul PNRR, precum și de 

finanțarea oferită pentru acet tip de investiții, în cadrul componentei C10 

Fondul Local, I1. Mobilitata urbană durabilă (intervenție susținută de reforma 

R1. Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă), I1.1. Înnoirea 

parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 

nepoluante). 

3. Corelarea cu 
proiecte deja 
implementate la 
nivel local 

Investiția propusă este în corelare cu investiții deja implementate precum:  

- Reabilitarea şi modernizarea Străzilor Dozsa Gyorgy, Belchiei, 
Pescarilor PROGRAMUL PNDL 

- Reabilitarea străzilor Rozelor și Constructorilor din Municipiul 
Gheorgheni PROGRAMUL PNDL 

4. Corelarea cu 
proiecte în curs de 
implementare de la 
nivel local 

Investiția propusă este în corelare cu următoarele proiecte aflate în curs de 
implementare: 
"Reconfigurarea infrastructurii urbane în municipiul Gheorgheni", Programul 

Operațional Regional 2014-20203.Axa prioritara 3 Sprijinirea tranziției către 

o economie cu emisii scăzute de carbon. 

Conform obligațiilor asumate de către municipiul Gheorgheni este necesar 

implementarea unui proiect complementar în cadrul căruia să fie 

achiziționate autobuze ecologice de capacitate mică. Implementarea acestui 

proiect în cadrul PNRR C10/I.1.1. reprezintă o oportunitate importantă 

pentru realizarea proiectului complementar. 

5. Corelarea cu 

celelalte proiecte 
pentru care se 
aplică la finanțare 

Investiția propusă este în corelare cu următoarele proiecte propuse prin 

ANGHEL SALIGNY: 
- REABILITAREA STRADA CIMITIRULUI ŞI STRADA GHINDEI 
- REABILITARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL GHEORGHENI, JUDEŢUL 

HARGHITA 

6. Efectul pozitiv 
previzionat prin 
realizarea 
obiectivului de 
investiții 

Investiția “MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL GHEORGHENI, 
COMUNA LĂZAREA, COMUNA  JOSENI,  COMUNA  CIUMANI și COMUNA 
SUSENI JUDEȚUL HARGHITA”, va moderniza infrastructura de transport a 
Municipiului Gheorgheni a comunelor incluse în parteneriat, asigurând 
durabilitatea mediului prin noi vehicule de transport public cu emisii zero și 

va contribui la creșterea ponderii călătoriilor cu transportul public local cu 
vehicule cu emisii zero, indeplinid obiectivele asumate prin SIDU 2021 – 
2030 și PMUD 2030.  
Așadar, atât cetățenii cât și turiștii din zonă vor beneficia de condiții moderne 
de mobilitate urbană și de mediu mai curat datorită reducerii emisiilor de 
gaze cu efect de seră generate de transporturi. 
Implementarea proiectului va asigura realizarea serviciilor de transport public 
în zonele urbane funcționale/zonele periurbane formată din membrii 
parteneriatului. 
În intravilanul municipiului Gheorgheni se va asigura prioritizarea 
transportului public prin planificarea benzilor și traseelor dedicate 
autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate/ aglomerate, inclusiv prin 
sisteme inteligente de transport. În cazul localităților rurale (membre ale 
parteneriatului) vor fi implementare măsuri de promovare și conștietizare 
legate de necesitatea utilizării mijloacelor de transport în comun nepoluante. 
Ca urmare a implementării proiectului vor fi atinse urmîătoarele elemente 
(efecte) pozitive asupra factorilor de mediu: 

- Reducerea cantităților de CO2 generat de transportul de persoane în 
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zona parteneriatului 
- Reducerea numărului de vehicule care utilizează infrastructura 

rutieră prin reducerea numărului de autovehicule personale folosite 
de către populație 

- Creștera calității vieții în zona proiectului 
- Creșterea calității aerului în zona de implementare a proiectului prin 

reducerea poluării cu gaze de eșapament. 

7. Modul de îndeplinire 
a condițiilor 
aferente investițiilor 

 

Eligibilitatea Solicitantului  

Parteneriatul dintre Municipiul Gheorgheni și Comunele Lăzarea, Suseni, 
Joseni, Ciumani face parte din categoria solicitanților eligibili, în cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C10/1/I.1.1/1, respectiv categoria: 
“c.Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale, pentru participarea 
la una sau mai multe investiții din cadrul prezentei componente. Aceste 
parteneriate pot cuprinde asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI) 
constituite conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ și UAT județ.” 
Investiția “MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL GHEORGHENI, 
COMUNA LĂZAREA, COMUNA  JOSENI,  COMUNA  CIUMANI și COMUNA 
SUSENI JUDEȚUL HARGHITA”, prevede achiziționarea unui număr de 6 
microbuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament), și 2 
autobuze electrice de 10 m, îndeplinind cerințele prevăzute în ghidul 
solicitantuluipentru C1 – Fondul Local, investiția I.1 – Mobilitate urbană 
durabilă. 
De asemenea, pentru operaționalizare investiției vor fi achiziționate și 

instalate 2 stații de încărcare rapide amplasate pe traseele anexate și 3 stații 

de încărcare lentă  la autobază în Gheorgheni. 

Finanțarea va fi asigurată după cum urmează: 

Municipiul Gheorgheni: Achiziţionarea de 5 microbuze nepoluante (ce au zero 
emisii gaze de eşapament) - electrice (aceasta va include şi achiziţia şi 
instalarea a 1 staţie de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv 3 staţii de 
încărcare lentă - la autobază) - 1.250.000 euro fără TVA (6.153.375 lei fără 
TVA). 

Achiziționarea a 2 autobuze ecologice de 10 m cu valoarea totală de 2 x 
486.000 euro = 972.000 euro. Din această sumă municipiul Gheorgheni va 
suporta 897 230 euro (4.416.794,12 lei, fără TVA). 

Comuna Joseni: Achiziţionarea de 1 microbuz nepoluant (ce au zero emisii 

gaze de eşapament) - electrice (aceasta va include şi achiziţia şi instalarea a 
1 staţie de încărcare încărcare lentă) -250.000 euro fără TVA (1.230.675,00 
lei fără TVA) 
Participarea la achiziționarea a 2 autobuze ecologice de 10 mcu valoarea 

totală de 2 x 486.000 euro = 972.000 euro. Din această sumă comuna Joseni 

va suporta 74.770 euro. (368.070,28 lei, fără TVA). 

Membrii parteneriatului vor asigura finanțarea  cheltuielilor neeligibile legate 

de proiect proporțional cu numărul de populație proprie din numărul total de 

populație al UAT partenere. 
8. Descrierea 

procesului de 
implementare 

Managerul de proiect își va asuma responsabilitatea de coordonare a 

proiectului, astfel încât să se obțină rezultatele așteptate în limitele unui 

anumit buget și timp. Managerul de proiect va asigura derularea proiectului 

în parametrii stabiliți, respectarea condițiilor contractuale stabilite de 

autoritatea contractantă și de nevoile proiectului. 

Pe tot parcursul derularii proiectului va fi asigurata comunicarea permanentă 

cu Finanțatorul si asistență în relația cu proiectanții, dirigintele de șantier, 

furnizori, firma de construcții și cu alte entități după caz. 

Managementul proiectului se va asigura pe toată perioada derulării 

proiectului de investiție conform unui plan de acțiune bine definit cu 

evidențierea responsabilităților indivduale, care va include printre altele 
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cererile de plată și raportarile financiare în  concordanță cu prevederile 

contractului de finanțare. 

Activitățile proiectului propus precum și responsabilitățile partenerilor sunt 

prezentate în acordul de parteneriat semnat între membrii acestuia. 

UAT Municipiul Gheorgheni – Liderul de parteneriat va realiza următoarele 

activități: 

 Coordonarea elaborării proiectului în parteneriat, asigurarea 
resurselor umane necesare, gestionarea implementării proiectului în 
calitate de leader de parteneriat. 

 Achiziţionarea de 5 microbuze nepoluante (ce au zero emisii gaze 

de eşapament) - electrice (aceasta va include şi achiziţia şi 
instalarea a 1 staţie de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv 3 
staţii de încărcare lentă - la autobază) - 1.250.000 euro fără TVA 
(6.153.375 lei fără TVA) 

 Achiziționarea a 2 autobuze ecologice de 10 mcu valoarea totală de 
2 x 486.000 euro = 972.000 euro. Din această sumă municipiul 
Gheorgheni va suporta 897 230 euro (4.416.794,12 lei, fără TVA). 

 Activităţi de proiectare (pentru staţiile de încărcare vehicule 

electrice amplasate pe teritoriul administrativ) - cheltuieli pentru 
documentaţii suport şi obţinere avize, acorduri, autorizaţii 

 (cursul valutar de 1 euro=4,9227) 

 Asigurarea terenului necesar amplasării punctelor de reîncărcare a 

vehiculelor electrice - ce este amplasat în domeniul public al UAT 

 Lucrările de construcţii pentru branşarea punctelor/staţiilor de 
reîncărcare a microbuzelor electrice 

 Asigurarea unei capacităţi de funcţionare a staţiilor de reîncărcare a 
vehiculelor electrice 

 Asigurarea traseelor de transport public, pe teritoriul administrativ 
propriu, în conformitate cu traseele anexate la cererea de 
finanțare. 

 Asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile legate de proiect în 
proporțional cu numărul de populație proprie din numărul total de 
populație al UAT partenere. 

UAT Comuna Joseni va realiza următoarele activități: 

 Participarea în cadrul proiectului în calitate de Partener. 
Colaborarea cu leader-ul de proiect pentru asigurarea elaborării 
proiectului și a resurselor necesare pentru implementarea acestuia. 

 Asigurarea traseelor de transport public, pe teritoriul administrativ 
propriu, în conformitate cu traseele anexate la cererea de 
finanțare. 

 Dacă este cazul obţinere avize, acorduri, autorizaţii 

 Asigurarea terenului necesar amplasării punctelor de reîncărcare a 
vehiculelor electrice - ce este amplasat în domeniul public al UAT 

 Lucrările de construcţii pentru branşarea punctelor/staţiilor de 

reîncărcare a microbuzelor electrice ce sunt amplasate în domeniul 
public al UAT 

 Asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile legate de proiect, 
proporțional cu numărul de populație proprie din numărul total de 
populație al UAT partenere. 

 Achiziţionarea de 1 microbuz nepoluant (ce au zero emisii gaze de 

eşapament) - electrice (aceasta va include şi achiziţia şi instalarea a 
1 staţie de încărcare încărcare lentă) -.250.000 euro fără TVA 
(1.230.675,00 lei fără TVA) 

 Participarea la achiziționarea a 2 autobuze ecologice de 10 mcu 
valoarea totală de 2 x 486.000 euro = 972.000 euro. Din această 
sumă comuna Joseni va suporta 74.770 euro. (368.070,28 lei, fără 
TVA) 
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UAT Comuna Lăzarea, Comuna Suseni și Comuna Ciumani va participa la 
următoarele activități: 

 Participarea în cadrul proiectului în calitate de Partener. Colaborarea 

cu leader-ul de proiect pentru asigurarea elaborării proiectului și a 
resurselor necesare pentru implementarea acestuia. 

 Asigurarea traseelor de transport public, pe teritoriul administrativ 
propriu, în conformitate cu traseele anexate la cererea de finanțare. 

 Dacă este cazul obţinere avize, acorduri, autorizaţii 

 Asigurarea terenului necesar amplasării punctelor de reîncărcare a 
vehiculelor electrice - ce este amplasat în domeniul public al UAT 

 Lucrările de construcţii pentru branşarea punctelor/staţiilor de 
reîncărcare a microbuzelor electrice ce sunt amplasate în domeniul 

public al UAT 

 Asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile legate de proiect, 
proporțional cu numărul de populație proprie din numărul total de 
populație al UAT partenere. 

 
Monitorizarea contractelor de achiziție încheiate și managementul de 
proiect. Constă în verificarea progresului realizat în strânsă legatură cu: 
obiectivele, rezultatele așteptate și indicatorii prevăzuți în cadrul 
proiectului, bugetul, termenele, graficele de implementare și calendarele 
estimate în cadrul proiectului, respectarea obligatiilor de vizibilitate si 
publicitate. 

9. Alte informații Nu este cazul. 

 
 
 
 
NUME SI PRENUME  
DATA   ……………………………………… 
SEMNĂTURA  ……………………………………… 

 
 


