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Programul Operațional 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 108763 

Titlul: MODERNIZARE DJ 106B A1-OCNA SIBIULUI-LOAMNEȘ-SOROSTIN-ȚAPU 
Solicitant – PARTENERIATUL DINTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SIBIU, 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ  ORAȘUL OCNA SIBIULUI, UNITATEA ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ COMUNA ȘEICA MICĂ, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SLIMNIC, 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA ȘURA MICĂ, UNITATEA ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ MICĂSASA ȘI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA LOAMNEȘ; 
 

Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, jud. Sibiu; 
Durata de implementare: 92 luni respectiv între data 01.04.2014 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 si mărfurilor în regiunea Centru, prin conectarea 
infrastructurii rutiere de interes județean din județul Sibiu la rețeaua TEN-T. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere din regiunea Centru prin modernizarea drumului 

județean 106 B A1 - OCNA SIBIULUI – LOAMNEȘ – SOROȘTIN - ȚAPU pe o lungime de peste 
35 km. Drumurile județene au un rol important în dezvoltarea regională, asigurând 
accesibilitatea localităților și conexiunea cu drumurile naționale, pe de o parte, și cu 
străzile urbane și drumurile comunale, pe de altă parte. Astfel, drumul județean 106 B A1 
- OCNA SIBIULUI – LOAMNEȘ – SOROȘTIN -ȚAPU asigură conectarea localităților aflate pe 
traseul drumului județean la rețeaua TEN-T și astfel se creează premisele necesare 
dezvoltării socio-economică 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 autoritarilor publice de la nivel județean în acest proiect de 
modernizare și reabilitare a drumului județean, sprijinim îmbunătățirea vieții locuitorilor, 
dezvoltarea economică locală și regională și înlesnim legăturile dintre zonele urbane și 
cele rurale. Prin realizarea proiectului se deschid comunele și orașele în vederea atragerii 
investitorilor în zonă. Astfel se urmărește dezvoltarea economică a orașului și a 
comunelor care pot constitui poli de dezvoltare în zonă, atrăgând forța de muncă din 
comunele traversate de drumul județean, a căror deplasare se va facilita. Drumul 
județean 106 B asigură conectivitatea directă cu A1, cu DN 14 B și Aeroportul 
internațional Sibiu. 

 

Indicatori de realizare: 35,01 km lungime a drumurilor modernizate. 
 

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului 
- Consiliul Județean Sibiu prin reducerea costurilor de întreținere a DJ106  
- Consiliile Locale din zona traversata de DJ106 B: municipiul Sibiu, comuna Sura Mica, orașul 

Ocna Sibiului, comuna Loamneș, comuna Slimnic, comuna Șeica Mica, comuna Micăsasa. 
- Locuitorii localităților deservite de DJ 106B: total 184.176 de persoane.  

FIŞĂ DE PREZENTARE – PROIECT UAT JUDEȚUL SIBIU  
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- Participanții la trafic care tranzitează zona – aproximativ 2.973 de autovehicule/24 ore 
în anul 2015 conform traficului stabilit în anul 2015. 

- Centrul rural de învățare continua Rusciori – 1 buc (Mai exact, drumul supus 
modernizării oferă accesibilitate către Centrul rural de învățare continuă Rusciori - 
locație specială destinată copiilor cu o situație materială defavorizată. La momentul 
actual, centrul are o disponibilitate de 35 de locuri pentru persoanele aflate în nevoie 

- Unități școlare de învățământ: 
 12 unități (in UAT-urile tranzitate de DJ 106B) conform listei unităților de 

învățământ pentru anul școlar 2016-2017 
  82 de unități in municipiul Sibiu conform listei unităților de învățământ pentru 

anul școlar 2016-2017  
- Locuitorii județului Sibiu: 464.202 de persoane. 

 
Bugetul proiectului: 
 

Valoare totală 
a proiectului 

(RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

121.135.517,17 120.826.117,17 102.702.199,59 15.707.395,23 2.416.522,35 

 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 118.409.594,82 lei    
(98,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 26.213.051,19 euro, 1 euro = 4,5172 
lei (la cursul de schimb prevăzut în Ghidul Solicitantului). 
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