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RAPORT  

privind situaţia implementării proiectului „Reabilitarea DJ 106 Agnita 

Sighișoara”  

20 iunie 2018 

Contractul de finanţare nr. 953/01.02.2018, cod SMIS 108718 

Linia de finanţare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 6 

–Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de 

investiţii 6.1, Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi 

terţiare la infrastructura TEN-T 

Autoritatea contractantă şi de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administraţiei Publice (MDRAP) 

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, cuprinsă între data de 

01.02.2018 şi data de 31.10.2021. 

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 jud. Sibiu și Mureș la rețeaua TEN-T 

Obiectivele specifice ale proiectului constau în îmbunătățirea infrastructurii rutiere 

din regiunea Centru prin reabilitarea DJ106 pe o lungime de 36,879 km, realizându-

se următoarele: 

o 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) 

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

o 1 pod reabilitat (în jud.SB) 

o 785 m de consolidări cu micropiloți (640 m în jud. SB și 145 m în jud. MS) 
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o 25.790,00 m șanturi pereate (17.077 m în jud. SB și 8.713 m în jud. MS) 

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

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

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

o 282,00 m drenuri transversale (182 m în jud. SB și 100 m în jud. MS) 

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

în jud. MS) 

o 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 

o 244,18 mp trotuare reabilitate 

o 22 stații de transport public si alveole construite/modernizate (14 în jud. 

SB și 8 în jud. MS) 

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

o 22 podețe în dreptul celor 11 treceri de pietoni 

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

modernizat 

o parapeți metalici de protecție,  

o marcaje rezonatoare la limita carosabilului,  

o semnalistică cu avertizare luminoasă - lumini galbene intermitente la 

trecerile de pietoni, 

o semnalistică orizontală si verticală pe drum 

 

Stadiul implementării: 

Identitate vizuală 

Cu ocazia semnării contractului de finanţare, a avut loc o conferinţă de presă. 

Managementul proiectului, monitorizarea şi raportarea în cadrul proiectului  

A fost întocmit referatul şi dispoziţia nr.205/20.03.2018 privind numirea Unităţii de 

Implementare a Proiectului. 

S-a elaborat şi s-a transmis către ADR Centru prima cerere de rambursare și dosarul 

achiziției serviciilor de cadastru. 

În data de 18.05.2018 s-a rambursat integral valoarea solicitată prin cererea de 

rambursare nr.1. 

Derularea procedurii de achiziţie în vederea realizării proiectului tehnic 

Membrii UIP au participat la întocmirea caietelor de sarcini pentru licitația de 

servicii de proiectare și de supraveghere lucrări. 

În data de 03.04.2018 s-a publicat anunțul de participare nr.184129 în vederea 

achiziționării serviciilor de proiectare, termenul limită pentru depunere ofertelor 

fiind 10.05.2018, ora 16.00.  

În data de 17.04.2018 prin adresa nr.7844 s-a comunicat numele persoanelor 

desemnate ca membrii deplini și membrii de rezervă în comisia de licitație. 

În data de 10.05.2018 a avut loc deschiderea ofertelor în prezența membrilor 

comisiei de licitație, întocmindu-se o declarație cu denumirea și datele de 

identificare ale ofertanților. Au fost depuse 10 oferte. 



3/3 

 

În data de 17.05.2018 comisia de licitație a analizat conținutul DUAE și s-au solicitat 

clarificări. Raspunsurile au fost concludente si s-a trecut la etapa de evaluare 

tehnică. 

În cursul lunii iunie s-a finalizat evaluarea tehnică ( toți ofertanții au fost declarați 

admiși) și s-a trecut la evaluarea financiară. În urma aplicării criteriului de atribuire 

s-au solicitat documentele de calificare conform DUAE ofertantului clasat pe primul 

loc. 

Se estimează semnarea contractului cu ofertantul caștigător în luna iulie.  

Achiziţionarea serviciilor de auditare a proiectului 

Membrii UIP au participat la întocmirea caietului de sarcini pentru licitație. 

În data de 19.02.2018 s-a publicat anunțul de participare nr.154998, anunț 

publicitar. 

Achiziția s-a finalizat cu încheierea contractului nr. 6421/25.04.2018 cu ofertantul 

SC Quantum Expert SRL, din Deva 

Achiziţionarea serviciilor de informare și publicitate 

Membrii UIP au participat la întocmirea caietului de sarcini pentru licitație. 

În data de 13.03.2018 s-a publicat anunțul de participare nr. 159714, anunț 

publicitar. 

Achiziția s-a finalizat cu încheierea contractului cu ofertantul SC Promo Media SRL, 

Suceava. 

Achiziţionarea serviciilor de consultanță pe perioada licitațiilor pentru execuție 

lucrări și servicii de dirigenție 

În data de 15.03.2018 s-a publicat anunțul de participare nr.160718, anunț 

publicitar. 

Termenul limită pentru depunere ofertelor a fost 22.03.2018, singurul operator 

interesat nu a răspuns la solicitarea de clarificare. Achiziția s-a anulat. 

Achiziţionarea serviciilor de diriginte de șantier DJ 106 Agnita Sighișoara 

Documentația de licitație este în lucru. Se estimează demararea achiziției în cursul 

lunii iulie. 

 

Toate activitățile derulate până în prezent au respectat calendarul activităților 

anexă la contractul de finanțare. 

 

 


