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INFORMARE 

Informare privind proiectul „Reabilitare DJ106 Agnita – Sighișoara”      

 

Linia de finanţare: Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea 

infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţie 6.1 - Stimularea mobilităţii 

regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale. 

Reabilitarea DJ106 va asigura conectivitatea directă la rețeaua TEN-T și rețeaua națională de drumuri prin 

intermediul: A3 (Autostrada Transilvania) – se va intersecta la Netuș (comuna Iacobeni); A1 (Autostrada 

Nădlac București) - se intersectează la Sibiu; DN 14 Sibiu Sighisoara – se intersectează la Sighișoara; DN13 

Brașov Sighișoara Tîrgu Mureș - se intersectează la Sighișoara. 

Autoritatea contractantă şi de management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene (MDRAPFE) 

Organismul intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) 

Beneficiar: Lider de parteneriat UAT Sibiu în parteneriat cu UAT Mureș, UAT Agnita, UAT Iacobeni, UAT 

Brădeni, UAT Apold și UAT Sighişoara  

Valoarea totală a proiectului este de 118.625.483,97 lei, din care: 

 asistenţa financiară nerambursabilă solicitată: 115.612.067,94 lei 

 contribuţia beneficiarului: 3.013.416,03 lei, incluzând: 

 contribuţia beneficiarului la cheltuieli eligibile: 2.359.429,96 lei 

 contribuţia beneficiarului la cheltuieli neeligibile: 653.986,07 lei 

 

 contribuţia județului Mureș este de: 1.322.286,96 lei, incluzând: 

 contribuţia județului Mureș la cheltuieli eligibile: 1.035.317,87 lei 

 contribuţia județului Mureș la cheltuieli neeligibile: 286.969,09 lei 

Perioada de implementare a proiectului este de 94 de luni. 

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea sistemelor de transport sustenabile și eliminarea 

blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore, stimularea mobilității persoanelor si mărfurilor în 

regiunea Centru, prin conectarea infrastructurii rutiere de interes județean din județele Sibiu si Mureș la 

rețeaua TEN-T 
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Obiectivele specifice ale proiectului: constau în îmbunătățirea infrastructurii rutiere din regiunea Centru 

prin reabilitarea DJ106 pe o lungime de 36,879km care va cuprinde: 

- 36,879 km drum județean modernizat care cuprinde ranforsare sistem rutier pe 34,920 km (în 

jud. SB 20,103 km și în jud. MS 14,817 km) și refacere drum cu sistem rutier nou pe 1,959 km 

(în jud. SB 1,036 km și în jud. MS 0,923 km) 

- 4 poduri noi (1 în jud. SB și 3 în jud. MS) 

- 1 pod reabilitat (în jud.SB) 

- 785 m de consolidări cu micropiloți (640 m în jud. SB și 145 m în jud. MS) 

- 25.790,00 m șanturi pereate (17.077 m în jud. SB și 8.713 m în jud. MS) 

- 4.638,00 m șanturi de pământ (2.421 m în jud. SB și 2.217 m în jud. MS)  

- 9.886,00 m rigole pereate (4.452 m în jud. SB și 5.434 m în jud. MS) 

- 4.574,00 m drenuri laterale (643 m în jud. SB și 3.931 m în jud. MS) 

- 880,00 m drenuri transversale (182 m în jud. SB și 100 m în jud. MS) 

- 6.910,00 m parapeți de siguranță metalici (3.497 m în jud. SB și 3.413 m în jud. MS) 

- 99 intersecții cu drumuri laterale (52 în jud. SB și 47 în jud. MS) din care 8 intersecții cu 

drumuri județene și comunale, 28 intersecții cu străzile din localități și 63 intersecții cu 

drumuri agricole 

- 244,18 mp trotuare reabilitate 

- 22 stații de transport public si alveole construite/modernizate (14 în jud. SB și 8 în jud. MS) 

- 426 podețe pentru accese la proprietăți (174 în jud. SB și 252 în jud. MS) 

- 22 podețe în dreptul celor 11 treceri de pietoni 

- 1500 puieți arbori pe cca 30% din suprafața drumului reabilitat si modernizat 

- parapeți metalici de protecție,  

- marcaje rezonatoare la limita carosabilului,  

- semnalizare cu avertizare luminoasă - lumini galbene intermitente la trecerile de pietoni, 

- semnalizare orizontală si verticală pe drum 

 


