FIȘĂ DE PROIECT
Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 109553

Titlul: REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 141 MEDIAȘ – MOȘNA – PELIȘOR - BÂRGHIȘ
Solicitant – PARTENERIATUL DINTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SIBIU, Unitatea
Administrativ Teritorială MOȘNA, Unitatea Administrativ Teritorială BIERTAN, Unitatea Administrativ Teritorială
MEDIAȘ ȘI Unitatea Administrativ Teritorială BÂRGHIȘ;
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, jud. Sibiu;
Durata de implementare: 95 luni, respectiv între data 01.01.2014 și data 30.11.2021, aceasta cuprinzând și
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de
eligibilitate a cheltuielilor;
Obiectivul general al proiectului:
Stimularea mobilității persoanelor și mărfurilor în Regiunea de Dezvoltare Centru prin conectarea infrastructurii
rutiere de interes județean din județul Sibiu la rețeaua TEN-T.
Obiectivele specifice al proiectului:
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în Regiunea de Dezvoltare Centru prin reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ
141 Mediaș - Moșna - Pelișor - Bârghiș, pe o lungime de 25,82 km.
După reabilitarea și modernizarea drumului județean 141 Mediaș - Moșna – Pelișor – Bârghiș se va crea o legătură foarte bună
a celor trei orașe (Sibiu, Mediaș, Sighișoara) între ele, pe de o parte și între o serie de drumuri naționale (DN1, DN7, DN13,
DN14), pe de alta parte.
Prin realizarea proiectului, crește posibilitatea atragerii investitorilor în zonă, cu precădere în municipiul Mediaș. Astfel, se are în
vedere dezvoltarea economică a municipiului Mediaș, care poate constitui un pol de dezvoltare în zonă, atrăgând forța de muncă
din comunele și localitățile traversate de drumul județean, a căror deplasare va fi facilitată.

Indicatori de realizare: - 25,82 km lungime a drumurilor modernizate.
Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului
- UAT Județul Sibiu prin reducerea costurilor de întreținere a DJ 141.
-Consiliile Locale din zona traversată de DJ 141: municipiul Mediaș, comuna Moșna, comuna Biertan și comuna Bârghiș.
-Locuitorii localităților deservite de DJ 141: total 67.792 de persoane.
-Participanții la trafic care tranzitează zona - aproximativ 1032 autovehicule /24 ore în anul 2015, conform studiului de trafic
stabilit de Institutul Național de Statistică în anul 2015.
-Unități școlare de învățământ în localitățile traversate de traseul DJ 141: 35 unități conform listei unităților de învățământ pentru
anul școlar 2016-2017.
- Agenții economici din municipiul Mediaș și cei care își desfășoară activitatea pe raza localităților Moșna, Biertan, Pelișor și Bârghiș.

Bugetul proiectului:
Valoare eligibilă (RON)

Valoare totală a
proiectului (RON)

Total eligibil

84.612.237,97

83.819.488,59

FEDR
71.246.565,30

din care:
Buget național
10.896.533,51

Contribuție beneficiar
1.676.389,78

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 82.143.098,81 lei (98,00% din valoarea eligibilă
a proiectului) aproximativ: 18.184.516,69 EURO, 1 EURO = 4,5172 RON (la cursul de schimb prevăzut în Ghidul Solicitantului).
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