FIȘĂ DE PROIECT

Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-BabadagSlava Rusă, Cod SMIS 115504
FAZA: IMPLEMENTARE
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)
UAT - Județul Tulcea
Beneficiar:
UAT Comuna Sarichioi, UAT Oraș Babadag, UAT Comuna Slava
Parteneri:
Cercheză
Valoare totală:
31.446.728,80 lei cu TVA, din care:
- contribuție U.A.T. Județul Tulcea 634.308,43 lei;
- asistența financiară nerambursabilă solicitată: 30.812.420,37 lei
perioada 20.03.2018-30.04.2021
Durata proiectului:
- creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane
Obiectiv general:
situate în proximitatea coridorului TEN-T (Constanţa - Tulcea Brăila) prin modernizarea tronsonului de drum județean DJ223A
Enisala-Babadag-Slava Rusă;
- creşterea mobilității populației și a mărfurilor din zona rurală
Obiective specifice:
situată pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă, prin îmbunătățirea
calității rutiere;
- crearea de noi facilități de acces și mobilitate prin
modernizarea/construirea de stații pentru pasageri;
- creșterea gradului de siguranță în trafic prin investiții destinate
siguranței rutiere.
- drum județean modernizat - 15,926 km
Rezultate:
- suprafață trotuare modernizate/realizate - 7.037,00 mp
- stații transport public și alveole construite/modernizate - număr 2 bucăți
- 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: 1.Activitatea de modernizare infrastructură de transport
regional pe DJ 223A Enisala-Babadag-Slava Rusă pe o lungime
de 15,926 km. Lucrările proiectate constau în principal din:
modernizarea drumului, dimensionarea sistemului rutier,
amenajare podețe, amenajarea intersecțiilor și a drumurilor
laterale, amenajarea acceselor la proprietăți, protecția persoanelor
Program:

1

cu dizabilități, amenajare stații de autobuz, lucrări pentru creșterea
siguranței rutiere, semnalizare orizontală și verticală, reabilitarea și
consolidarea pasajului superior peste CF Tulcea–Constanța.
2. Activitatea de reabilitarea și consolidare a Pasajului Superior
peste Calea Ferată Tulcea-Constanța pe DJ 223A, Km 45+535 la
Babadag
Pentru ca circulația să se desfășoare în condiții de siguranță și
confort cu creșterea clasei de încărcare se vor realiza lucrări de
reabilitare și consolidare a pasajului.
3. Activitatea de refacere a mediului înconjurător aferent
infrastructurii de transport
Drumul DJ223A modernizat pe traseul Enisala-Babadag-Slava
Rusă reprezintă cea mai economică legătură cu rețeaua TEN-T
pentru două din comunitățile aflate pe traseu: UAT Sarichioi și
UAT Slava Cercheză.
Stadiul implementării: S-a semnat contractul de finanțare nr. 1584/2018.
Proiectul se află în perioada de derulare a procedurilor de achiziții
publice.
Procedura de licitație deschisă în vederea achiziționării execuției
lucrărilor la obiectivul „Modernizare infrastructură de transport
regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă” s-a finalizat.
Lucrările de execuție la obiectivul de investiții sunt în derulare.
Stadiul lucrărilor -
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