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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 108718 

Titlul: REABILITARE DJ 106 AGNITA-SIGHIȘOARA 
 

Solicitant – Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu, Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Brădeni, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mureș, 
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Sighișoara, Unitatea Administrativ Teritorială 
Orașul Agnita, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Iacobeni Și Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Apold; 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, jud. Sibiu și Jud. Mureș; 
 

Durata de implementare: 94  luni respectiv între data 01.01.2014 și data 31.10.2021, 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 județele Sibiu și Mureș la rețeaua TEN-T. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere din Regiunea Centru prin reabilitarea DJ106 Agnita-
Sighișoara, pe o lungime de 37,312km (36,879 km prin prezentul proiect si 0,433 km din alte 
surse). Drumurile județene au un rol important în dezvoltarea regiunii, asigură accesibilitatea 
localităților și conexiunea cu DN-urile, cu străzile urbane și DC-urile. 
DJ106 Agnita–Sighișoara asigură conectivitatea orașelor Agnita și Sighișoara și a celorlalte 
localități aflate pe traseu, la rețeaua TEN-T, și astfel se creează premisele necesare 
dezvoltării socio-economice a întregii zone, prin facilitarea mobilității populației și 
schimbului de mărfuri dinspre și înspre zona traversată de drumul care urmează a fi 
modernizat. Prin implicarea celor două UAT-uri de la nivel județean este sprijinită 
îmbunătățirea vieții locuitorilor, dezvoltarea economică locală și regională și este înlesnită 
legătura dintre zonele urbane și cele rurale. Prin realizarea proiectului se deschid cele două 
orașe în vederea atragerii investitorilor în zonă. Se urmărește dezvoltarea economică a celor 
doua orașe care pot constitui poli de dezvoltare în zonă, atrăgând forța de muncă din 
comunele traversate de DJ și, prin investiție, condițiile de deplasare se vor îmbunătăți. Cele 
două orașe au un potențial de dezvoltare economic consacrat, ținând cont de faptul că 
acestea constituie zone cu industrie de renume la nivel național. Conectarea infrastructurilor 
regionale, respectiv a DJ-urilor reabilitate, cu coridoarele de transport TEN-T, va spori 
accesibilitatea comunităților locale, stimulând creșterea economică prin dezvoltarea 
oportunităților de afaceri și crescând gradul de ocupare al forței de muncă disponibile în 
aceste zone prin facilitarea navetei cetățenilor. 
 

Indicatori de realizare: - 36,879 km lungime a drumurilor modernizate. 
 

FIŞĂ DE PREZENTARE – PROIECT în PARTENERIAT JUDEȚUL SIBIU și JUDEȚUL MUREȘ 
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Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului 
- Consiliul Județean Sibiu prin reducerea costurilor de întreținere a DJ106. 
- Consiliul Județean Mureș prin reducerea costurilor de întreținere a DJ106 
- Consiliile Locale din zona traversată de DJ106: orașul Sibiu, comuna Șelimbăr, comuna 

Roșia, Comuna Nocrich, comuna Alțâna, comuna Bârghiș, orașul Agnita, comuna Brădeni, 
comuna Iacobeni, comuna Apold, municipiul Sighișoara. 

- Locuitorii localităților deservite de DJ106: total 76.893 de persoane. 
- Participanții la trafic care tranzitează zona – aproximativ 17.534 de autovehicule / 24 ore 

în anul conform traficului stabilit în anul 2015 
- Unități școlare de învățământ în localitățile traversate de DJ106 pe teritoriul județului 

Sibiu : 38 de unități conform listei unităților de învățământ pentru anul școlar 2016-2017. 
- Unități școlare din județul Mureș. În localitatea Sighișoara din județul Mureș există 28 de unități 

școlare de învățământ conform informațiilor date de Inspectoratul Școlar Județean Mureș. 
- Agenții economici din județele Sibiu și Mureș. 

 
Bugetul proiectului: 
 

Valoare totală 
a proiectului 

(RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

118.625.483,97 117.971.497,90 100.275.773,21 15.336.294,73 2.359.429,96 

 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE  - AM POR: 115.612.067,94  
lei (98,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 25.593.745,67 euro, 1 euro = 
4,5172 lei (la cursul de schimb prevăzut în Ghidul solicitantului). 
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