
   

  

 

 

Modernizare DJ 709 km 0+800 ... 30+700 ARAD - PÎNCOTA şi  

Reabilitare DJ 792C, km 0+000 ... 21+000 şi 26+000 ... 36+300 BUTENI – PÎNCOTA 
 

În data de 25.05.2017 s-a semnat contractul de finanțare între Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 

2014-2020 / Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de Organism Intermediar și 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Arad pentru proiectul: “Modernizare DJ 709 km 0+800 ... 

30+700 ARAD - PÎNCOTA şi Reabilitare DJ 792C, km 0+000 ... 21+000 şi 26+000 ... 36+300 BUTENI 

– PÎNCOTA” - cod SMIS 118008, finanţat de Uniunea Europeană prin Regio - Programul Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”, 

Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare 

la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”. 
 

Obiectivul general al proiectului urmărește îmbunătăţirea infrastructurii de transport a judeţului Arad 

care va duce cu sine o creştere a competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

comunităţilor locale şi regionale. 

Obiectivele specifice sunt: 

1. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de interes judeţean, DJ709 fiind cel mai circulat drum judeţean 

2. Accesibilizarea comunităţilor rurale izolate şi sărace, de pe traseul DJ792C, asigurându-le astfel 

accesul la reţeaua TEN-T şi implicit spre Municipiul Arad sau spre Oraşul Pîncota 
3. Asigurarea accesului facil spre obiective turistice din judeţul Arad, respectiv staţiunea Moneasa, 

Căsoaia, lacul Tauţ, Podgoria Aradului 

4. Creşterea siguranţei în trafic şi reducerea timpului de deplasare 
 

Printre rezultatele proiectului se numără modernizarea a 29,82 km între Arad și Pîncota și reabilitarea între 

Pîncota și Buteni a 31,27 km, adică un total de 61,09 km. 
 

Durata proiectului conform contractului de finanțare: 82 luni, respectiv între 04.03.2015 și 31.12.2021 
 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 139.257.687,47 lei, din care: contribuția UE (85%) este 
118.225.563,32 lei iar contribuţia națională (13%) este 18.081.556,70 lei. 
 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa 

vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și site-ul web al Regio-Programului Operațional Regional 2014-2020, 

www.inforegio.ro/ http://www.inforegio.ro/en/ și pagina de Facebook a programului 
https://www.facebook.com/inforegio.ro/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
 
 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 

României 

Consiliul Județean Arad 
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