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Stadiul actual a implementării proiectului „Modernizarea drumurilor 

judeţene DJ151B şi DJ142, Ungheni (DN15) – Mica – Tîrnăveni (DN14A) – 

judeţul Mureş” 

30 iunie 2020  

Contract de finanţare: nr.956/29.01.2018 

Cod SMIS: 115673 

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, inclusiv a nodurilor 

multimodale. 

Autoritatea contractantă şi de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice (MDRAP) 

Organismul intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR 

Centru). 

Beneficiar: Parteneriatul dintre UAT Judeţul Mureş, UAT Municipiul Tîrnăveni, 

UAT Comuna Găneşti, UAT Comuna Mica, UAT Oraş Ungheni 

Valoarea totală a proiectului este de: 141.984.801,06 lei, din care: 

- asistenţa financiară nerambursabilă solicitată: 135.470.899,57 lei 

- contribuţia beneficiarului 6.513.901,49 lei, incluzând: 

 contribuţia beneficiarului la cheltuieli eligibile 2.764.712,24 lei 

 contribuţia beneficiarului la cheltuieli neeligibile 3.749.189,25 lei, inclusiv 

TVA aferent 

Perioada de implementare a proiectului: este de 98 de luni, cuprinsă între data 

de 03.11.2014 şi data de 31.12.2022. 

Obiectivului general al proiectului este creşterea gradului de accesibilitate a 

persoanelor, bunurilor şi serviciilor din zona Ungheni – Tîrnăveni, aflată în 

proximitatea reţelei TEN-T, prin modernizarea drumurilor judeţene DJ 142 şi DJ 

151B. 

Obiectivele specifice ale proiectului constau în: 

1. Facilitarea accesului populaţiei din zona vizată de proiect la reţeaua 

TEN T prin reabilitarea DJ142-151B pe o lungime de 24,09 km şi 

construirea a 2,43 km de piste de biciclete. 

2. Reducerea timpului de deplasare între localităţile Tîrnăveni şi Ungheni 

prin creşterea vitezei de proiectare datorită modernizării drumului 

judeţean. 
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3. Creşterea siguranţei circulaţiei pe sectoarele de drum reabilitate prin 

semnalizarea şi marcarea rutieră a intersecţiilor, realizării semnalizării 

rutiere orizontale cu marcaje longitudinale şi transversale, respectiv 

verticale (indicatoare de circulaţie), realizarea de trotuare şi 

amplasarea de parapeţi de protecţie pietonali la poduri, modernizarea 

trecerilor la nivel cu calea ferată. 

4. Creşterea portanţei rutiere pe sectoarele de drum reabilitate. 

5. Stimularea transportului public pe sectoarele de drum reabilitate prin 

modernizarea unui număr de 24 de staţii de autobuz şi reabilitarea a 5 

staţii de autobuz. 

Principalele lucrări care se vor executa în cadrul proiectului sunt: 

 sistematizarea traseului si realizarea unei structuri rutiere noi pe 

lungimea de 24,09 km, 

 modernizarea a 2 poduri,  

 modernizarea a 2 treceri la nivel de cale ferată,  

 modernizarea a 60 podeţe transversale, 

 amenajarea intersecţiilor cu 123 drumuri laterale,  

 realizarea acceselor pentru 780 de riverani, 

 realizarea a 2,43 km de piste pentru biciclete, 

 modernizarea a 4.003 mp de trotuare, 

 realizarea a 29 staţii pentru transportul public de persoane, 

 consolidarea suprafeţelor afectate de alunecări prin drenuri 

transversale, piloţi şi ziduri de sprijin, 

 realizarea sistemelor de canalizare pentru apele pluviale în municipiul 

Tîrnăveni, 

 montarea a 796 indicatoare rutiere şi panouri de avertizare şi marcaje 

orizontale, 

●  realizarea a 2 poduri provizorii şi variantele de drumuri provizorii in 

cadrul obiectului Organizare de şantier.  

Stadiul implementării: 

Achiziţie proiect tehnic şi execuţie lucrări 

La data de 13.08.2019 s-a semnat contractul de proiectare și execuție de lucrări, 

acesta fiind înregistrat cu nr.20552/4D/13.08.2019. 

Conform prevederilor contractului nr.20552/4D/13.08.2019 – clauza nr.15 

Garanție de Bună Execuție și clauza nr.16 Responsabilități și asigurări, 

Antreprenorul a depus Polița de garanție privind buna execuție a contractului cu 

adresa nr.9494/22.08.2019 și Asigurările solicitate cu adresa nr.23652/16.09.2019. 

Ca urmare, a fost transmis ordinul de începere a executării contractului cu data 

de 16.09.2019, prin adresa nr.23692/16.09.2019. 

Ca urmare a elaborării de către proiectant a documentațiilor pentru obținerea 

avizelor/acordurilor, acestea s-au depus la avizatori în vederea emiterii 

avizelor/acordurilor. Până la această dată au fost emise și comunicate instituției 
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noastre majoritatea acestor avize. Proiectul tehnic aferent obiectivului de 

investiție a fost transmis de către proiectantul SC Explan SRL instituției noastre 

prin adresa nr.15.753/16.06.2020. Comisia de recepție care se va constitui va 

verifica și va efectua recepția documentației tehnice.  

Achiziţie servicii de asistenţă tehnică în vederea supravegherii lucrărilor 

La data de 17.10.2019 s-a publicat anunțul de participare simplificat nr. 

SCN1056101 care prevede ca termen limită de depunere/deschidere oferte data 

de 07.11.2019, ora 15:00. În termenul limită de depunere al ofertelor nu a fost 

depusă nicio ofertă, astfel procedura de atribuire a contractului de achiziție 

publică având ca obiect Servicii de asistență tehnică în vederea supravegherii 

lucrărilor proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ151B şi DJ142, 

Ungheni (DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A), județul Mureș” a fost anulată. Ca 

urmare s-a trecut la realizarea unui studiu de piață, fiind solicitate mai multe 

oferte de preț pentru servicii de asistență tehnică în vederea supravegherii 

lucrărilor. În urma analizării ofertelor primite s-a constatat că valoarea alocată 

achiziției acestor servicii în cadrul devizului general al obiectivului de investiție 

întocmit în anul 2017 nu mai este actuală.  

În vederea reluării procedurii de achiziție, proiectantul SC Macroconsult Proiect 

SRL a reactualizat devizele aferente obiectivului de investiție. Astfel, în urma 

reactualizării a fost suplimentată valoarea liniei 3.6.2 Diriginți de șantier 

desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale, 

din cadrul devizelor aferente obiectivului de investiție, cu suma de 1.000.000,00 

lei + TVA.  

Ca urmare a emiterii Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.167/20 decembrie 

2019 privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a 

proiectului “Modernizarea drumurilor județene DJ151B si DJ142 Ungheni (DN15) – 

Mica – Tîrnăveni (DN14A) județul Mureș”, s-a reluat procedura de achiziție a 

serviciilor de asistență tehnică în vederea supravegherii lucrărilor. 

Anunțul de participare a fost publicat în SICAP la data de 31.01.2020. Termenul 

limită de depunere/deschidere al ofertelor a fost stabilit la data de 05.03.2020, 

ora 15:00. 

În termenul limită stabilit în anunțul de participare au fost solicitate clarificări de 

către operatori economici interesați să participe la procedura de atribuire. 

Conform prevederilor legale în materie de achiziții publice, răspunsul consolidat la 

solicitările de clarificări, înainte de a fi publicat în SICAP, în data de 18.02.2020 

cu adresa nr.4441 a fost transmis către ANAP în vederea emiterii avizului conform.  

În termenul limită stabilit, în cadrul procedurii au fost depuse două oferte. După 

evaluare ofertelor a fost întocmit Raportul procedurii și în data de 18.06.2020 a 

fost comunicat rezultatul evaluării ofertanților participanți la procedură. După 

expirarea termenului legal de 10 zile în care se pot depune contestații se va putea 

semna contractul cu ofertantul desemnat câștigător.    

Alte activităţi   
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A fost obținut un nou certificat de urbanism pentru „Modernizarea drumurilor 

județene DJ 151B și DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Târnăveni (DN 14A) – 

Județul Mureș” – Certificat de urbanism nr.138/07.06.2019. Valabilitatea 

Certificatului de urbanism a fost prelungită până la data de 06.06.2021. 

 


