
 

 

 
LISTA DRUMURILOR JUDEȚENE  

PE CARE S-A INTERVENIT ÎN ANUL 2020 
 
   

Lucrări de modernizare și reabilitare 
 

• DJ 108N (DJ 108C) Aghireșu – limită cu județul Sălaj: au fost finalizate 
lucrările de asfaltare în două straturi în cadrul proiectului care au vizat 
un sector de drum cu o lungime de 2,8 kilometri, de la kilometrul 0+000 
până la kilometrul 2+800; 

• DJ 161C Iclod – Aluniș – Corneni: proiectul vizează sectorul de drum Iclod 
– Aluniș, în lungime de 10,3 kilometri, de la de la kilometrul 0+000 la 
kilometrul 10+300; 

• Lot 1 – DJ 109 Răscruci – Borșa – Vultureni: au fost complet finalizate 
lucrările care au vizat sectorul de drum cuprins între km 0+000 și km 
20+786, în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul 
Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea DJ 109 (intersecție DN1C – 
limita jud. Sălaj) de la km 0+000 la km 31+976”; 

• Lot 2 - DJ 109 Așchileu - limită cu județul Sălaj: au fost finalizate lucrările 
de asfaltare în două straturi în cadrul investiției care vizează sectorul de 
drum cuprins între km 20+786 și km 31+976, în cadrul proiectului 
”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu 
Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și 
reabilitarea DJ 109 (intersecție DN1C – limita jud. Sălaj) de la km 0+000 
la km 31+976”; 

• Lot 2 – DJ 161 (DN 16) – Gădălin – Bonțida – DN 1C: investiția vizează un 
sector de drum în lungime de 16,933 kilometri, în cadrul proiectului 
”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu 
Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și 
reabilitarea DJ 161 (DN 16) – Gădălin – Bonțida – DN 1C de la km 0+000 la 
km 16+933”; 

• Lotul 1 – DJ 172A limită cu județul Bistrița - Țaga (de la km 33+000 la km 
39+452) și DJ 161G (DJ 109C) – Sucutard – Chiriș – Pălatca – Vaida 
Cămăraș – DN 16 (de la km 0+000 la km 18+406), în cadrul proiectului 
”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu 
Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței”;  



 

 

• DJ 764B (DN1 – Valea Drăganului – Lunca Vișagului – Baraj de 
acumulare Drăgan – DJ 108K) de la km 0+000 la km 22+164 și DJ 108K 
(limită cu județul Bihor – Baraj de acumulare Drăgan) de la km 26+455 
la km la 29+495, în cadrul proiectului privind „Îmbunătățirea 
infrastructurii de importanță regională – Traseu Regional, Transilvania 
Nord, Drumul Apusenilor”. 

 

 

Lucrări de întreținere 

• DJ 103G Săndulești – (DJ 103I) Cheile Turzii: lucrări de asfaltare finalizate 
pe sectorul de drum de la km 32+513 la km 35+230 (1,829 km asfaltați 
efectiv);  

• DJ 107M Săvădisla – Lita – Liteni – Săcel – Băișoara – Iara – Buru – limită 
cu județul Alba: lucrări de asfaltare pe sectoare finalizate pe sectorul de 
drum de la km 11+000 la km 42+000 (20,19 km asfaltați efectiv); 

• DJ 107R Filea de Jos – Filea de Sus – Săcel: lucrări de asfaltare finalizate 
pe sectorul de drum de la km 26+900 la km 28+650 (1,75 km asfaltați 
efectiv); 

• DJ 107T Măguri – Măguri Răcătău: lucrări de asfaltare finalizate pe 
sectorul de drum de la km 16+800 și km 21+330 (4,53 km asfaltați 
efectiv); 

• DJ 107T Mărișel – Măguri Răcătău: lucrări de asfaltare finalizate pe 
sectorul de drum de la km 5+435 la km 11+600 (6,165 km asfaltați 
efectiv);  

• DJ 108C Gârbău – Aghireșu Fabrici – Aghireșu – Leghia: lucrări de 
asfaltare finalizate pe sectoarele de drum cuprinse între km 20+340 și 
km 23+915 (3,575 km asfaltați efectiv), între km 17+773 și km 18+893 (1,12 
km asfaltați efectiv) și între km 23+915 și km 28+015 (4,1 km asfaltați 
efectiv). Lucrările de întreținere, în totalitatea lor, au vizat sectorul de 
drum cuprins între km 5+600 şi km 28+050; 

• DJ 109A (DJ 108B) – Ciubăncuța – Ciubanca – limită cu județul Sălaj: 
lucrări de asfaltare finalizate pe sectorul de drum de la km 56+000 la 
km 57+300 (1,3 km asfaltați efectiv). Lucrările de întreținere, în 
totalitatea lor, vizează sectorul de drum cuprins între km 48+500 km 
57+300; 



 

 

• DJ 109B Cornești – Tiocu de Jos – Tiocu de Sus – Igriția – Vâlcele – 
Oșorhel (DJ 108B): lucrări de asfaltare finalizate pe sectorul de drum de 
la km 19+200 la km 30+000 (10,8 km asfaltați efectiv); 

• DJ 109S (DJ 109A) – Deușu – Sânmărtin – Giula – Borșa (DJ 109): lucrări de 
asfaltare finalizate pe sectorul de drum de la km 8+874 la km 14+320 
(5,446 km asfaltați efectiv); 

• DJ 161 (DN 1C) – Dăbâca – Panticeu: lucrări de asfaltare finalizate pe 
sectorul de drum de la km 17+000 și km 28+030 (11,03 km asfaltați 
efectiv); 

• DJ 161C Corneni: lucrări de asfaltare finalizate pe sectorul de drum de la 
km 13+000 și km 14+900 (1,9 km asfaltați efectiv);  

• 103J Alunișu – Săcuieu – Vișagu: lucrări de asfaltare finalizate pe sectorul 
de drum de la km 7+000 la km 12+600 (5,6 km asfaltați efectiv); 

• DJ 107P Mărișel – DN 1R: lucrări de asfaltare finalizate pe sectorul de 
drum de la km 24+000 la km 44+260 (7,5 km asfaltați efectiv); 

• DJ 161 Panticeu – Sărata – limită cu județul Sălaj: lucrări de asfaltare 
finalizate pe sectorul de drum de la km 41+100 la km 48+100 (7 km 
asfaltați efectiv); 

• DJ 161J (DN 16) – Roșieni – Geaca – DJ 109C: lucrări de întreținere cu 
pietruire pe sectorul de drum de la km 0+000 la kilometrul 7+100. De 
asemenea, pe sectorul de drum de la km  km 0+000 la km 4+300 au 
fost finalizate lucrări de asfaltare (4,3 km asfaltați efectiv) ; 

• DJ 103K Căpușu Mare – Râșca: lucrări de asfaltare finalizate pe sectorul 
de drum de la km 12+767 la km 27+955 (15,188 km asfaltați efectiv). 
Lucrările de întreținere, în totalitatea lor, au vizat un sector de drum în 
lungime de 18,5 kilometri, de la km 9+435 până la km 27+955; 

• DJ 150 Viișoara – Ceanu Mare – Frata: lucrări de asfaltare pe sectoare 
finalizate în lungime totală de 8 kilometri. Lucrările de întreținere, în 
totalitatea lor, au vizat un sector de drum în lungime de 21,015 kilometri, 
de la km 5+360 la km 26+375; 

• DJ 109V Satu Lung – Giula: lucrări de asfaltare finalizate pe sectorul de 
drum de la km 11+400 până la km 15+390 (3,99 km asfaltați efectiv); 

• DJ 103Z Sălicea (DJ 107R) – Micești – Tureni (DJ 103G): lucrări de asfaltare 
finalizate pe sectorul de drum de la km 0+000 la 2+350 (2,35 km asfaltați 
efectiv). Lucrările de întreținere, în totalitatea lor, vizează un sector de 
drum în lungime de 18,975 kilometri, de la 0+000 la kilometrul 18+975; 

• DJ 109D Vișea – DJ 161: lucrări de asfaltare finalizate pe sectorul de drum 
de la km 23+750 la km 26+950 (3,2 km asfaltați efectiv); 

• DJ 182F Cuzdrioara – Valea Gârboului – Rugășești: lucrări de asfaltare 
finalizate pe sectorul de drum de la km 0+810 și km 5+600 (4,79 km 



 

 

asfaltați efectiv). Lucrările de întreținere, în totalitatea lor, au vizat un 
sector de drum în lungime de 9,98 kilometri, de la km 0+000 până la 
kilometrul 9+980;  

• DJ 161J (DN 16) – Roșieni: lucrări de asfaltare finalizate pe sectorul de 
drum de la km 0+000 la km 4+300 (4,3 km asfaltați efectiv);  

• DJ 103G Tureni: lucrări de asfaltare finalizate pe sectorul de drum de la 
km 36+830 la km 38+500 (1,67 km asfaltați efectiv);  

• DJ 103M Aiton: lucrări de asfaltare finalizate pe sectorul de drum de la 
km 7+580 la km 8+180 (0,6 km asfaltați efectiv);  

• DJ 161E (DJ 161D) – Diviciorii Mari – Diviciorii Mici: lucrări de asfaltare 
finalizate pe sectorul de drum de la km 0+000 la km 5+000 (5,0 km 
asfaltați efectiv);  

• DJ 109C Fizeșu Gherlii – DJ 161D: lucrări de asfaltare finalizate pe 
sectorul de drum de la km 4+100 la km 9+000 (4,9 km asfaltați efectiv);  

• DJ 161K (DN 16) - Bărăi: lucrări de asfaltare finalizate pe sectorul de drum 
de la km 0+000 la km 5+500 (5,5 km asfaltați efectiv); 

• Totodată, a fost asfaltată intersecția din centrul localității Panticeu, 
situată la joncțiunea drumurilor județene DJ 161 și DJ109A, și au fost 
executate lucrări de întreținere pe principalele drumuri de acces situate 
pe raza incintei Clujana. 

 
 
 

Lucrări de marcaje rutiere 

- DJ 103G (DN 75) – Cheia – Cheile Turzii – Săndulești – Tureni – Ceanu 
Mic – Aiton – Gheorgheni – Cluj-Napoca, pe un sector de drum în 
lungime de 31,382 kilometri, de la km 27+300 la km 58+682;  

- DJ 103M Vâlcele – Rediu, pe un sector de drum în lungime de 8,18 
kilometri, de la km 0+000 la km 8+180;  

-  DJ 107R Făget – Sălicea – Ciurila, pe un sector de drum în lungime 
de 13,050 kilometri, de la km 8+300 la km 21+350; 

-  DJ 107R, pe tronsonul Filea de Jos – Filea de Sus – Săcel, pe un sector 
de drum în lungime de 7,3 kilometri, de la km 21+350 la km 28+650;  

- DJ 172F Mintiu Gherlii – Petrești – Salatiu – Mănăstirea – Mica – 
Sânmărghita – limită cu județul Bistrița, pe un sector de drum în 
lungime de 21,170 kilometri, de la km 1+400 la km 22+570; 

-  DJ 105T (DN 1F) – Popești – Corușu – Săliștea Nouă – Săliștea Veche, 
pe un sector de drum în lungime de 14,447 kilometri, de la km 0+000 



 

 

până la km 14+447. De asemenea, pe raza localităților Popești, 
Corușu și Săliștea Nouă au fost executate șase treceri de pietoni; 

-  DJ 109A Chinteni – Vultureni, pe un sector de drum în lungime de 
17,25 kilometri, de la km 10+200 la km 27+450;  

- DJ 109V Pădureni – Satu Lung, pe un sector de drum în lungime de 
4,8 kilometri, de la km 2+930 la km 7+730;  

- DJ 109S Deuș – Sânmărtin – Giula – Borșa, pe un sector de 12 km, de 
la km 2+320 la km 14+320;  

- DJ 161 (DN 1C) – Luna de Jos – Dăbâca – Pâglișa – Panticeu, pe un 
sector de 24,1 km, de la km 17+000 la km 41+100;  

- DJ 103J Sâncraiu – Alunișu, pe un sector de 7,2 km, de la km 0+000 la 
km 7+200;  

- DJ 108A (DN 1) – Ciucea – Vânători – limită cu județul Sălaj, pe un 
sector în lungime de 7,4 km, de la km 0+000 la km 7+400;  

- DJ 191D Vânători – limită cu județul Sălaj, pe un sector de 4,525 km, 
de la km 31+275 la km 35+800;  

- DJ 108C Gârbău – Aghireșu Fabrici – Aghireșu – Leghia – Ardeova - 
Mănăstireni, pe un sector de 39,1 km, de la km 5+600 la km 44+700;  

- DJ 103L Mănăstireni – Râșca, pe un sector de 8 km, de la km 0+000 la 
km 8+000;  

- DJ 103K Râșca – Beliș – DN 1R, pe un sector în lungime de 7,2 km, de 
la km 27+955 la km 35+155;  

- DJ 107N Someșu Rece – Gura Râșca, pe un sector în lungime de 7,59 
km, de la km 28+610 la km 35+200;  

- DJ 107S Gura Râșca – Măguri Răcătău, pe un sector în lungime de 11 
km, de la km 0+000 la km 11+000; 

- DJ 161D Nireș – Unguraș – Valea Ungurașului, pe un sector în lungime 
de 20,55 km, de la km 10+400 la km 30+950;  

- DJ 109C Fizeșu Gherlii – Țaga – Geaca, pe un sector în lungime de 
37,8 km, de la km 1+400 la km 39+200;  

- DJ 161D (DJ 109C) – Târgușor – Sânmărtin – Cutca, pe un sector 
în lungime de 15,917 kilometri, de la km 37+450 până la km 
53+367; 

- DJ 161B Bogata – Călărași – Călărași Gară, pe un sector în 
lungime de 10,380 kilometri, de la km 31+250 până la km 
41+630; 

- DJ 161B Turda – Ploscoș, pe un sector în lungime de 13 
kilometri, de la km 15+320 până la km 28+320; 

- DJ 103T Feleacu – Releu Feleacu, pe un sector în lungime de 
2,45 kilometri, de la km 0+000 până la km 2+450; 



 

 

- DJ 105S Pata – Boju, pe un sector în lungime de 7,61 kilometri, 
de la km 7+590 până la km 15+200; 

-  DJ 161D Nireș – Unguraș – Valea Ungurașului, pe un sector de 20,5 
km, de la km 20+500 până la km 41+000; 

- DJ 109C Fizeșu Gherlii – Țaga – Geaca – DN 16, pe un sector de 39,2 
km, de la km 0+000 până la km 39+200; 

- DJ 161E Habadoc – Buza – Feldioara – Hodaie, pe un sector de 19,51 
km, de la km 8+000 până la km 27+510; 

- DJ 161F Valea Caldă – Cătina, pe un sector în lungime de 1,5 km, de la 
km 0+000 până la km 1+500; 

- DJ 103Z Tureni – Micești, pe un sector de 8,1 km, de la km 0+000 
până la km 8+100; 

- DJ 107M Luna de Sus – Vlaha – Săvădisla – Băișoara – Iara – limită cu 
județul Alba, pe un sector de 42 km, de la km 0+000 până 
la km 42+000; 

- DJ 107P Gilău – Someșu Rece – Someșu Clad – Mărișel – DN 1R, pe un 
sector de 44,26 km, de la km 0+000 până la km 44+260; 

- DJ 109B Cornești – Oșorhel, pe un sector în lungime de 12,9 km, de 
la km 17+100 până la km 30+000; 

- DJ 109E Cetan – Vad – limită cu județul Sălaj, pe un sector în lungime 
de 13,700 km, de la km 3+300 până la km 17+000; 

- DJ 161K Căianu, pe un sector în lungime de 2,15 km, de la km 0+000 
până la km 2+150 

- DJ 107T Mărișel – Măguri Răcătău - Măguri, pe două sectoare cu o 
lungime însumată de 18,6 km, de la km 0+000 până la km 11+600, 
respectiv de la km 16+600 până la km 23+600; 

- DJ 108C Aghireșu Fabrici, pe un sector de 2,7 km, de la km 14+100 
până la km 16+800;  

- DJ 103I (DJ 103G) Cheile Turzii – Cabana turistică Cheile Turzii, pe un 
sector în lungime de 1,4 kilometri, de la km 0+000 până la km 1+400; 

- DJ 108C Mănăstireni - Văleni - Călata - Mărgău – Răchițele, de la km 
36+050 la km 61+800 (25,75 kilometri); 

- DJ 108N Aghireșu – limită cu județul Sălaj, de la km 0+000 la km 
2+800 (2,8 kilometri); 

- DJ 161 Panticeu - Sărata – limită cu județul Sălaj, de la km 42+100 la 
km 49+050 (6,95 kilometri); 

- DJ 182F (DN17) Cuzdrioara - Valea Gârbăului, de la km 0+000 la km 
5+510 (5,51 kilometri); 

- DJ103K Căpușu Mare - Agârbiciu - Dângău Mare – Râșca, de la km 
9+435 la km 27+955 (18,52 kilometri); 



 

 

- DJ 161C Corneni, de la km 13+000 la km 15+000 (2 kilometri); 
- DJ 103Z Sălicea - Parc de agrement din Sălicea, de la km 0+000 la km 

2+300 (2,3 kilometri); 
- DJ 109A Vultureni - Panticeu - Căprioara - DJ108B - Ciubanca – limită 

cu județul Sălaj, de la km 27+000 - km 57+300 (30,3 kilometri) și 
marcaje diverse pentru ghidare și spatii interzise în sensul giratoriu 
din localitatea Panticeu. 

- DJ 103G Gheorgheni – Aiton, pe un sector în lungime de 7,998 
kilometri, de la km 46+487 până la km 54+485;  

- DJ 107R (DJ 107M) – Băișoara – Muntele Băișorii, pe un sector în 
lungime de 18,7 kilometri, de la km 28+650 până la km 47+350;  

- DJ 103G (DN 75) – Moldovenești – Podeni – limită cu județul Alba, pe 
un sector în lungime de 14,1 kilometri, de la km 13+200 până la km 
27+300;  

- DJ 109T Mănăstirea Nicula, pe un sector în lungime de 1,96 kilometri, 
de la km 0+000 până la km 1+960;  

- DJ 109D Nicula – Bonț – Săcălaia – Sic – Coasta, pe un sector în 
lungime de 28,3 kilometri, de la km 0+000 până la km 28+300;  

- DJ 103J Alunișu – Vișagu, pe un sector în lungime de 5,6 kilometri, de 
la km 7+000 până la km 12+600;  

- DJ 150 (DN 15) – Viișoara – Bolduț – Boian – Frata – Mociu (DN16), pe 
un sector în lungime de 40,3 kilometri, de la km 0+000 până la km 
40+300;  

- DJ 109C Fizeșu Gherlii – DJ 161D, pe un sector în lungime de 4,9 
kilometri, de la km 4+100 până la km 9+000;  

- DJ 109V Satu Lung – Giula, pe un sector în lungime de 3,99 kilometri, 
de la km 11+400 până la km 15+390;  

- DJ 107L Săndulești – Petreștii de Jos, pe un sector în lungime de 
13,955 kilometri, de la km 8+795 până la km 22+750. 

 

 
 

 


