
  

 

 
 

 
 

 

ANUNȚ DE PRESĂ  

 

,,Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia – Viscri – Buneşti, Km 0+000-15+065”  

 

Proiectul de  investiții ,,Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia – Viscri – Buneşti, 

Km 0+000-15+065” - Codul SMIS al proiectului: 126386, finanțat prin Programul Operațional Regional 

2014-2020 este implementat de către PARTENERIATUL dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul 

Brașov – în calitate de lider de parteneriat, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bunești și Unitatea 

Administrativ Teritorială Comuna Jibert și are o valoare totală de 27.051.032,00  lei din care 22.993.377,21 

lei reprezintă finanțare nerambursabilă din FEDR.  

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 

Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, organism 

intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.           

Perioada de implementare a Proiectului este de 53 de luni, respectiv între data de 05.02.2015 și 

31.12.2019, conform contractului de finanțare nr. 3472/16.11.2018. 

   Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de accesibilitate a zonelor din județul 

Brașov situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumului județean DJ 104L Dacia – Viscri –

Bunești. Prin modernizarea drumului se urmărește amenajarea complexă a acestuia, prin sistematizarea 

elementelor geometrice și aplicarea unei îmbrăcăminți moderne în cadrul unui sistem rutier dimensionat 

conform reglementărilor tehnice în vigoare. Proiectul va cuprinde lucrări de aducere a tronsoanelor de 

drum județean la parametrii corespunzatori clasei tehnice ”V”.     

    Modernizarea drumului conduce la îmbunătățirea parametrilor relevanți – creșterea vitezei, 

siguranței rutiere, portanței etc., a rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea directă sau 

indirectă cu rețeaua TEN-T și la asigurarea unei dezvoltări durabile a județului Brașov și îndeplinirea 

obiectivelor propuse în Strategia de Dezvoltare a Durabilă a Județului Brașov 2013-2020-2030. 
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin  

Programul Operațional Regional 2014-2020 

www.regio-adrcentru.ro 
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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