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Fonduri europene pentru drumurile mureșene! 
 

Traseu rutier important pentru mureşeni reabilitat printr-un proiect 
REGIO 2014-2020  

 

Azi, la sediul Consiliului Județean Mureș a fost semnat cel de-al patrulea contract de 
finanțare din perioada de programare 2014-2020, pentru reabilitarea drumurilor județene 
din Regiunea Centru. Este vorba de finanțarea acordată pentru modernizarea DJ151B și 
DJ142, între Ungheni și Tîrnăveni din județul Mureș, o conexiune de mare importanță între 
două drumuri naționale și care va duce la creșterea mobilității bunurilor și serviciilor în 
partea de sud-vest a acestui județ, asigurând și fluența traficului către municipiul 
reședință, Tîrgu Mureș. Contractul de finanțare pentru acest proiect, a cărui valoare totală 
este de circa 140,8 milioane lei, a fost semnat de către Președintele CJ Mureș, domnul 
Péter Ferenc și de către domnul Simion Crețu, director general ADR Centru. 
 

Documentația tehnico-economică, devizul general și indicatorii tehnici pentru proiectul „Modernizarea 
drumurilor județene DJ151B și DJ142, Ungheni (DN15) – Mica – Tîrnăveni (DN14A) – județul Mureș” 
indică faptul că valoarea totală a investiției este de 140,794 milioane lei, respectiv peste 31 milioane 
euro, iar durata derulării întregii investiții este estimată la maximum 4 ani, până în 31 decembrie 
2022. Perioada de 98 luni de implementare a proiectului, cuprinde și perioada de desfășurare a 
activităților dinainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a 
cheltuielilor. 
În vederea îmbunătățirii mobilității rutiere interregionale, UAT Județul Mureș, a propus pe Lista 
proiectelor prioritare cu finanțare prin POR 2014-2020, Axa prioritară 6 – care vizează îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională, respectiv Prioritatea de investiții 6.1 – ”Stimularea 
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T”, 
modernizarea acestui tronson din DJ151B și DJ142. Această rută străbate zona podișului transilvan din 
centrul României, legând zona Văii Târnavelor cu valea Mureșului superior, prin capătul de nord al acestui 
drum, fiind astfel asigurată o conectivitate rutieră de calitate între municipiul Tîrgu Mureș și zona de sud-
vest a județului, populația din această zonă având posibilitatea de a accesa mai ușor viitoarea autostradă 
care trece pe lângă municipiul reședință.  
 

   ” Mă bucur că unul dintre sectoarele de drum judeţean cu cele mai serioase probleme va fi, în 
sfârşit, reabilitate. Promovarea investiției de reabilitare a DJ 142-151B a apărut ca o necesitate, 
dată în principal de starea de degradare a drumului, dar și de nevoia de dezvoltare economico-
socială a zonei. Este o arteră de circulaţie importantă pentru cetăţenii judeţului care parcurg 
zilnic acest drum, fie în interes de serviciu, fie în interes personal. Pe lângă reabilitarea acestor 
drumuri, avem în vedere și parteneriatul cu Județul Sibiu, pentru cea de-a doua parte a 
drumului județean DJ 106, dintre Agnita și Sighișoara. De asemenea, ne concentrăm eforturile pe 
celelalte drumuri de legătură cu judeţele limitrofe pe care dorim să le punem la punct pentru a 
putea avea o dezvoltare reală a judeţului Mureş”, a declarat domnul Péter Ferenc, președintele 
CJ Mureș. 

 
Valoarea totală eligibilă a acestui proiect este de peste 138 milioane lei, din care circa 117,5 milioane 
lei o reprezintă contribuția europeană, din FEDR, la care se adaugă aproape 18 milioane lei de la 
Bugetul de stat, diferența fiind reprezentată de contribuția beneficiarului, CJ Mureș. 
Obiectivul strategic principal al proiectului al cărui beneficiar este Județul Mureș, este de a stimula 
mobilitatea persoanelor și a mărfurilor în Regiunea de Dezvoltare Centru, prin conectarea infrastructurii 
rutiere de interes județean din județ la rețeaua TEN-T. Prin realizarea proiectului, crește posibilitatea 
atragerii investitorilor în zonă, cu precădere în cele două orașe, Ungheni și Tîrnăveni.  
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Proiectul este coordonat de Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mureș, în cadrul parteneriatului 
cu Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târnăveni, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Gănești, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mica și Unitatea Administrativ Teritorială Oraș 
Ungheni. Ca obiective specifice, în cadrul cererii de finanțare se regăsesc aspecte referitoare la 
facilitarea accesului populației din zona vizată de proiect la rețeaua națională și europeană de 
transport, prin reabilitarea DJ142 și DJ151B pe o lungime de 24,09 km și construirea a 2,43 km de piste 
de biciclete. Se estimează că astfel se va reduce timpul de deplasare între localitățile Târnăveni și 
Ungheni, va crește siguranța circulației pe sectoarele de drum reabilitate, consolidarea suprafeţelor 
afectate de alunecări de teren şi prin îmbunătățirea semnalizării și a marcajelor rutiere, prin realizarea 
de trotuare și amplasarea de parapeți de protecție pietonali la poduri, dar și prin modernizarea 
trecerilor la nivel cu calea ferată. Nu în ultimul rând, va fi stimulată îmbunătățirea transportului public 
pe sectoarele de drum reabilitate, prin modernizarea a unui număr de 24 de stații de autobuz și 
reabilitarea a 5 astfel de stații. 
 

  „Dăm astăzi startul unui proiect important pentru județul Mureș, ce va deschide noi 
perspective și va crea noi oportunități pentru numeroși locuitori din comunitățile aflate în 
această zonă a județului. De fapt, trebuie să subliniez că acest județ este activ în zona 
finanțărilor din surse europene, în special pe componentele privind reabilitarea căilor rutiere 
și patrimoniul cultural. Fie că e vorba de dezvoltarea turismului și a activităților economice, 
în general, sau doar de economiile făcute cu transportul, sunt sigur că efectele benefice ale 
acestei investiții se vor face resimțite pentru locuitorii de aici și nu doar pentru ei. 
Parteneriatul Consiliului Județean cu administrațiile locale a demonstrat încă o dată că 
împreună se pot face lucruri importante în perioada de programare 2014-2020. Acest proiect a 
fost inclus de peste doi ani pe lista de proiecte prioritare întocmită de ADR Centru. Ne bucură 
și faptul că această investiție este complementară și cu celelalte proiecte de modernizare a 
căilor rutiere din județul Mureș, dar și pentru parteneriatele cu județele Alba și Sibiu, 
derulate de-a lungul timpului, ceea ce dovedește interesul administrației publice de a atrage 
resurse pentru investiții. Dezvoltarea economică durabilă are ca suport o infrastructură de 
transport dezvoltată, pentru a deservi toate sectoarele economice, pentru a facilita accesul și 
comunicațiile în teritoriu”, a spus domnul Simion Crețu, director general ADR Centru, 
referindu-se la importanța acestui proiect REGIO 2014-2020. 
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