
Reabilitarea DJ123A
Proiect finanţat prin:
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Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrasructurii de transport 

regionale şi locale
Domeniul de intervenţie: 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei 

de drumuri judeţene/străzi urbane – inclusiv construcţia/ 
reabilitarea şoselelor de centură
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Datele de identificare ale proiectului:

• Obiectivul proiectului: îmbunătăţirea infrastructurii de
transport în regiune în vederea sprijinirii creşterii
economice prin crearea unui cadru favorabil atragerii
investiţiilor locale şi/sau străine şi prin crearea unor locuri
de muncă.

• Localizarea proiectului: localităţile situate de-a lungul
drumului judeţean DJ 123A: Tuşnad, Vrabie, Cetăţuia,
Sânsimion, Sântimbru şi Sâncrăieni.

• Valoarea totală a proiectului: 47.239.384 lei cu TVA;.

• Contribuţia proprie: 783.405 lei (2% din valorea eligibilă a 
proiectului).

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 38.386.832 lei.   



Istoricul proiectului „Reabilitarea DJ 123A”

• 15 ianuarie 2009: depunerea proiectului la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru;

• 19 februarie 2009: proiectul a fost declarat câştigător la verificarea conformităţii
administrative şi al eligibilităţii, trecând în următoarea fază de verificare;

• 14 aprilie 2009: proiectul a fost declarat câştigător la evaluarea tehnică şi financiară,
trecând în faza de verificare a proiectului tehnic;

• 23 aprilie 2009: depunerea proiectului tehnic pentru verificare;

• 18 august 2009: aprobare pentru finanţare în vederea contractării;

• 8 octombrie 2009: semnarea contractului de finanţare;

• 17 martie 2010: semnarea contractului de publicitate în vederea mediatizării proiectului;

• 11 august 2010: semnarea contractului de supraveghere;

• 25 august 2010: semnarea contractlui de consultanţă;

• 09 decembrie 2010: semnarea contractului de lucrări.



Datele contractului de lucrări:

• asociaţia de firme câștigătoare: Viaduct SRL, Euro Strada
SRL;

• valoarea contractului de lucrări: 21.712.715,60 lei;

• durata de execuţie: 12 luni;

• perioada de garanţie a lucrărilor: 96 luni.



Caracteristicile lucrării de reabilitare:
• lungimea drumului reabilitat: 14,6 km;
• principalele lucrări incluse:

• lucrări de terasamente: 88 626 mc;
• suprastructură: - strat de uzură BA 16 – 121 864 mp;

- strat de legătură BAD 25: 18 083 tone;
- strat de piatră spartă: 45 918 mc;
- strat de balast: 67 276 mc;

• reabilitarea părţii carosabile şi a bordurilor (parte carosabilă cu o lăţime de 6 m, bandă
de încadrare 2x0,25 m şi acostament 2x0,75 m);

• parcări şi drumuri laterale, acces la proprietăţi;

• schimbarea şi reabilitarea podurilor: 6 poduri, 27 podeţe reabilitate şi 3 podeţe noi;
• scurgerea şi evacuarea apelor:

- rigolă carosabilă: 3 435 ml;
- rigolă la marginea platformei: 4 133 ml;
- şanţ din elemente prefabricate din beton: 6 857 ml;

• lucrări de siguranţa circulaţiei – parapete: 2 385 ml;

• indicatoare şi marcaje rutiere pe 14,6 km;

• mutarea conductelor de electricitate şi a conductelor de gaz, unde sunt necesare.



Rezultate anticipate

• Rezultate:
– 14,6 km de drum reabilitat;

– timpul necesar parcurgerii scade de la 0,486 ore la 0,292 ore; 

– viteza medie de transport va creşte de la 30 km/h la 50 km/h; 

– creşte numărul autovehiculelor, care utilizează drumul cu 12 %.



Reabilitare DJ 123A – început proiect



Reabilitare DJ 123A – sfârşit proiect



DJ 123A în prezent
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