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INVITAŢIE 

la conferinţa de presă privind stadiul implementării proiectului cu finanţare europeană 
„Parc auto pentru sporturi cu motor” 

 

În data de 10 aprilie 2012, orele 12.00, preşedintele Consiliului Judeţean 
Mureş, doamna Lokodi Edita Emőke vă invită la o conferinţă de presă, cu tema stadiul 
implementării proiectului „Parc auto pentru sporturi cu motor ”, ce va avea loc pe teren, la 
amplasamentul unde se va construi complexul de agrement şi sport.  

Conducerea Consiliului Judeţean Mureş, împreună cu echipa de 
implementare a proiectului  aşteaptă  reprezentanţii presei în parcarea amenajată aflată 
la marginea drumului dintre localităţile Cerghizel şi Cerghid. De la locul întâlnirii se 
poate vedea şantierul. Ca alte repere privind locul întâlnirii, menţionăm existenţa unei 
gherete şi a unei bariere.  

Deşi conform prognozei meteo pentru ziua de marţi nu se prevăd precipitaţii  
(parţial înnorat, cantitate de precipitaţii  0 mm,  vânt  0.72 km/h din direcţia SSE -  
Sursa:http://vremea.ido.ro/Mures.htm ), vă recomandăm să aveţi ţinută potrivită, chiar 
cizme de cauciuc.  

Vă reamintim că în luna septembrie 2011 au început lucrările de realizare a 
complexului de agrement ce se va întinde pe o suprafaţă de 34,60 hectare  în localităţile 
Ungheni şi Sânpaul. Aici vom realiza un circuit de viteză de 3,7 km, cu 11 boxe duble, 
tribună, spaţii de lucru pentru echipe, clădire centrală, centru medical, spaţii pentru 
administraţie,  centru de informare şi depozite. Vom crea un drum de acces (DJ 151B) 
către parcul auto, în lungime de 1,745 km, vom amenaja parcări şi trotuare. Complexul 
va fi racordat la utilităţi: apă - canal, gaze naturale, electrice, telefonie.  

Valoarea proiectului este de 55.883.136 de lei, din care nerambursabilă 
20.524.153 de lei. Termenul de finalizare este luna septembrie 2013.  
 

 
Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş  

 

http://www.cjmures.ro/
mailto:cjmures@cjmures.ro
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Proiect „PARC AUTO PENTRU SPORTURI CU MOTOR”  
 
 

Beneficiar: Consiliul Județ ean Mureș 
 
Programul prin care se realizează finanţarea: 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 – 2013, 
AXA PRIORITARĂ 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,  
DOMENIUL DE INTERVENŢIE 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de 
turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice 
 

Valoarea proiectului: 55.883.135,92 lei, din care: 
 Valoarea finanţării POR: 20.524.152,5 lei; 
 Cofinanţare CJM: 26.521.842,5 lei; 

 TVA: 8.837.140,92 lei. 
 

Data semnării contractului de finanțare: 13 mai 2010 
 

Durata de implementare a proiectului: 40 luni 
 

Obiectivul general al proiectului:  
Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea locală şi regională prin diversificarea 
serviciilor turistice, respectiv crearea în judeţul Mureş a unui „turism de nişă” – pentru 
amatorii de sporturi cu motor. 
 

Investiția: 
Prin această investiţie se doreşte realizarea unei complex de agrement pentru iubitorii 
sporturilor cu motor. 

Investiţia presupune construcţia unui circuit de viteză cu lungime totală de 3,7 km, precum 
şi lucrări aferente: drum de acces (DJ 151B – Parc auto), lucrări de protecţie şi siguranţă, 
boxe, tribună, centru medical, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material de presă 
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Locaţia: pe teritoriul oraşului Ungheni şi a comunei Sînpaul, pe un teren cu o suprafaţă de 
345.912 mp. Terenul este situat la o distanţă de peste 2 km de zona locuită, 5 km de 
Aeroportul Internaţional Transilvania Tîrgu Mureş şi 4 km de drumul naţional DN 15 (E 60). 

 
Stadiul actual al proiectului: 

 Toate procedurile de licitaț ii prevăzute în cadrul proiectului au fost finalizate fiind 
încheiate următoarele contracte: 
- contractul de servicii pentru supervizarea lucrărilor, 
- contractul pentru execuț ia lucrărilor,  
- contractul de servicii pentru serviciile de audit financiare. 

 Execuț ia efectivă a lucrărilor a fost demarată în luna octombrie 2011, fiind realizate 
până în prezent 10,45% din lucrările prevăzute.  

       
 Au fost realizate și elementele de vizibilitate prevăzute fiind difuzată o emisiune TV, 

publicate 5 comunicate de presă și achiziț ionate panouri pentru șantier în construcț ie 
 

Rezultate aşteptate: 
Rezultate directe: 
-180 locuri de muncă pe termen scurt create (pe perioada de implementare) 
-1 complex de agrement realizat 
Rezultate indirecte: 
-Creşterea numărului de turişti de la 11.035 la 20.595 
-Creşterea numărului de înnoptări de la 15.480 la 38.400 
-35 de locuri de muncă permanente create 
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„Autópark a motoros sportok számára” elnevezésű projekt 
 
 

A projekt haszonélvezője: Maros Megyei Tanács 
 
Támogatási vonal: 

 REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM 2007-2013, az  
5. Prioritási tengely – A turizmus fenntartható fejlesztése és népszerűsítése 
5.2.-es Beavatkozási Terület – A turisztikai infrastruktúra létrehozása, fejlesztése és 
korszerűsítése a természeti erőforrások hasznosítása és a turisztikai szolgáltatások minőségének 
javítása céljából. 
 

A projekt értéke: 55.883.135,92 lej, amiből: 
 Támogatás értéke: ROP: 20.524.152,5 lej; 
 Maros Megyei Tanács része: 26.521.842,5 lej; 

 HÉA: 8.837.140,92 lej. 
 

A támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2010 május 13 
 

A projekt kivitelezési időtartama: 40 hónap 
 

A projekt általános célja:  
A turizmus szerepének a növelése Maros megyében a helyi és regionális fejlődésben, a 
turisztikai szolgáltatások változatosabbá tétele, illetve egy fajta „niche turizmus” létrehozása 
által – a motoros sportok kedvelői számára. 
 

Beruházás: 
A beruházás célja egy szabadidő és sportkomplexum létrehozása a motoros sportok rajongói 

számára. 

A befektetés egy 3,7 km hosszúságú gyorsasági pálya építését, valamint az ehhez tartózó 
munkálatok - bekötőút (DJ 151B – Autópark), védelmi és biztonsági munkálatok, boxok, lelátó, 
stb. - kivitelezését feltételezi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
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Területi elhelyeszkedés: a Motorpark a Maros megyei Nyárádtő és Kerelőszentpál helységek 
közigazgatási területén, 345.912 nm-en terül el. Ez a hely 2 km-re található a lakott 
területtől, 5 km-re a Marosvásárhelyi Erdélyi Nemzetközi Repülőtértől és 4 km-re a 15-ös (E 
60) országúttól. 

 
A projekt jelenlegi állapota: 

 Az összes közbeszerzési eljárás befejeződött és a következő szerződések írodtak alá: 
- munkálatok felülvigyázását célzó szolgáltatási szerződés, 
- a munkálatok kivitelezési szerződése, 
- pénzügyi auditot biztosító szolgáltatási szerződés. 

 A munkálatok kivitelezése 2011 októberében kezdődött el, és már az összmunkálatoknak 
a 10,45%-a meg van valósítva. 

       
 A következő ismertető tevékenységek történtek: egy TV adás, 5 sajtóközlemény és 

felszereltünk egy építőtelepi hirdetőtáblát. 
 

Várt eredmények: 
Közvetlen eredmények: 
-180 rövidtávú munkahely teremtése (a kivitelezés időtartamára) 
- 1 sportkomplexum létrehozása   
Közvetett eredmények: 
-A turisták számának a növelése 11.035-ről 20.595-ra 
-A szállásfoglalók számának a növelése 15.480-ről 38.400-ra 
-35 állandó munkahely létrehozása 
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