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FIȘĂ DE PROIECT 

Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina-Ceamurlia de 

Sus, Cod SMIS 115506 
FAZA: IMPLEMENTARE  

Program: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, 

Prioritatea de investiții 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de 

Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Parteneri: UAT Comuna Jurilovca, UAT Comuna Baia, UAT Comuna 

Ceamurlia de Jos 

Valoare totală: 40.679.791,30 lei cu TVA, din care: 

- contribuție U.A.T. Județul Tulcea 841.304,74 lei;

- asistența financiară nerambursabilă solicitată: 39.838.486,56 lei;

Durata proiectului: perioada 18.04.2018-31.05.2021 

Obiectiv general: - creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate 

în proximitatea coridorului TEN-T (Constanţa - Tulcea - Brăila) prin 

modernizarea traseului de drum județean DJ222 Vișina – Ceamurlia 

de Sus;

Obiective specifice: - creșterea mobilității populației și a mărfurilor din zona rurală situată 

pe traseul Vișina – Ceamurlia de Sus, prin îmbunătățirea calității 

rutiere;

- crearea de noi facilități de acces și mobilitate prin construirea de

piste pentru bicicliști și modernizarea stațiilor pentru pasageri;

- creșterea gradului de siguranță în trafic prin investiții destinate

siguranței rutiere.

Rezultate: - drum județean modernizat - 25,148 km

- lungime pistă simplă (cu un sens) de biciclete 

construite/modernizate (dacă pista are două sensuri de circulație se va 

menționa lungimea totală, însumând lungimile pistelor simplu sens) -

8,960 km

- suprafață trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate- 15.229 mp

- stații transport public și alveole construite/modernizate (număr) – 10 

buc

- categorii de elemente suplimentare destinate siguranței circulației -

7 elemente

1. șanțurile adiacente drumului;

2. amenajarea unor noi treceri de pietoni în localități și marcarea celor

existente;

3. amenajarea și modernizarea stațiilor de autobuz;

4. proiectarea parapeților de siguranță (amplasare);

5. refacerea acceselor pe proprietăți;

6. refacerea în totalitate a semnalizării rutiere;

7. refacerea/realizarea marcajelor rutiere;

Descrierea investiției: Componentele și activitățile investiției sunt următoarele: 

1. Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul DJ 

222, Vișina-Ceamurlia de Sus, km 56+773 – km 81+921 pe o 

lungime de 25,148 km, drum județean care se află pe teritoriul 



2 

administrativ al judeţului Tulcea, fără a ocupa suprafeţe suplimentare 

de teren sau a fi necesare exproprieri sau demolări. Lucrările 

proiectate prevăzute prin proiect constau în principal din: desfacerea 

bordurilor carosabile cu o stare tehnică necorespunzătoare, acolo 

unde este cazul; repararea defecţiunilor de tipul burduşirilor şi a 

refulărilor de margine; realizarea unor casete pentru lărgirea 

carosabilului existent; realizarea unei fundații din materiale, 

granularea sau completarea fundației existente cu materiale granulare; 

realizarea unei îmbrăcăminţi bituminoase în 2 straturi; amenajarea 

dispozitivelor de colectare şi scurgere a apelor pluviale. 

Amenajarea intersecțiilor si a drumurilor laterale: Amenajarea 

intersecției cu drumul județean DJ222B la km 77+700 și km 79+677 

va fi amenajată în conformitate cu prevederile normativelor în 

vigoare referitoare la amenajarea intersecțiilor. 

Intersecțiile cu drumurile clasate sunt-intersecție cu DN 22 km 

72+333 (pe DN 22 km 226+625); intersecție cu DJ 222B km 77+700; 

intersecție cu DJ 222B km 79+677; intersecție cu DC 63 km 68+075; 

intersecție cu DC 65 km 68+540. 

Stații de autobuz: Stațiile de autobuz existente nu sunt amenajate și 

semnalizate corespunzător. Stațiile de autobuz necesită îmbunătățire 

la nivel de amenajare geometrică, semnalizare și dotare. Se vor 

amenaja 10 stații de autobuz. 

Semnalizarea orizontală și vertical: Pentru asigurarea siguranței în 

trafic se vor prevedea: Indicatoare; Semnalizare orizontală. Siguranța 

circulației se realizează prin prevederea unor parapete metalice a unei 

semnalizări verticale, cu indicatoare rutiere și a unei semnalizări 

orizontale, cu marcaj rutier. Se vor prevedea indicatoare: de 

avertizare a pericolului; de reglementare (de prioritate, de interzicere 

și / sau restricţie, de obligaţie); de orientare și informare; cu semne 

adiţionale. 

2. Lucrări de reabilitare și modernizare a doua poduri, după cum 

urmează: pod peste PARAUL SLAVA , Km 72+574, respectiv pod 

peste PARAUL CEAMURLIA, Km 79+505, la CEAMURLIA DE 

SUS, JUDEŢUL TULCEA.

Aceste lucrări sunt necesare pentru aducerea podurilor la parametrii 

normali de exploatare şi pentru ca circulația să se desfășoare în 

condiții de siguranță și confort, pe 2 benzi de circulație, 

corespunzătoare unui drum județean încadrat în clasa tehnică IV, 

conform normelor tehnice in vigoare.

3. Refacerea mediului înconjurător aferent infrastructurii de transport

Stadiul 

implementării: 

S-a semnat contractul de finanțare nr. 1862/2018.

Procedura de licitație deschisă în vederea achiziționării execuției 

lucrărilor la obiectivul ,,Modernizare infrastructură de transport 

regional pe tronsonul Vișina - Ceamurlia de Sus” s-a finalizat. 
Lucrările de execuție la obiectivul de investiții sunt în derulare. 

Stadiul lucrărilor – 


