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FIȘĂ DE PROIECT 
 Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel 

 și Turda-Sarichioi, Cod SMIS 115509 
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 Niculițel, UAT Comuna Mihai Bravu, UAT Orașul 

Babadag și UAT Comuna Sarichioi 
Valoare totală: 76.416.925,56 lei cu TVA, din care: 

- contribuție U.A.T. Județul Tulcea 1.633.634,71 lei; 
- asistența financiară nerambursabilă solicitată: 74.783.290,85 lei 

Durata proiectului: - Termenul final de execuţie a lucrărilor este 31.08.2021, cu 
posibilitate de prelungire prin act adiţional în condiţii justificate. 

Obiectiv general: - Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în 
proximitatea coridorului TEN-T (Constanţa - Tulcea - Brăila - 
Galaţi) prin modernizarea traseului Niculițel și Turda – Sarichioi; 

Obiective specifice: - creşterea mobilității populației și a mărfurilor din zona rurală 
situată pe traseul Niculițel-Turda-Sarichioi, prin îmbunătățirea 
calității rutiere; 
- crearea de noi facilități de acces și mobilitate prin modernizarea 
de stații pentru pasageri; 
- creșterea gradului de siguranță în trafic prin investiții destinate 
siguranței rutiere; 

Rezultate: - drum județean modernizat - 28,864 km; 
- trotuare - 18.430,00 mp; 
- categorii de elemente suplimentare destinate siguranței circulației 
-7 elemente; 
- stații transport public și alveole construite/modernizate - număr - 
3 bucăți; 

Descrierea investiției: Activitatea de modernizare a infrastructură de transport regional pe 
traseul DJ 229 Niculițel și Turda – Sarichioi cuprinde următoarele 
subactivități: 
- Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul 
DJ 229 Niculițel și Turda – Sarichioi care cuprinde modernizarea 
traseului Niculițel și Turda - Sarichioi pe o lungime de 28,864 km, 
împărțit în două tronsoane: 
1. Tronsonul I al drumului județean DJ 229, cuprins între 
localitatea Niculițel și limita cu UAT Valea Teilor, km 3+204-km 
9+719, având o lungime de 6,515 km; 
2. Tronsonul II al drumului județean DJ 229, cuprins între 
localitățile Turda și Sarichioi, km 32+537 –km 54+886 cu o 
lungime de 22,349 km; 
- Lucrări de reabilitare și modernizare poduri - se vor reabilita 
și moderniza următoarele 3 poduri: Podul peste PÂRÂUL TAIȚA 
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 pe DJ 229, km 39+348 la SATU NOU, Podul peste CANAL pe DJ 
229, la km 46+806 la ZEBIL, Podul peste PÂRÂUL HAGILARU 
pe DJ 229, km 46+863 la ZEBIL; 
- Refacerea mediului înconjurător aferent infrastructurii de 
transport 
Soluţiile tehnice de modernizare drumului au în vedere 
armonizarea relaţiei drumului cu mediul înconjurător. 

Stadiul implementării: S-a semnat contractul de finanțare nr. 1827/07.05.2018. 
Procedura de achiziție a lucrărilor de modernizare a infrastructurii 
de transport regional pe DJ 229, prin licitație deschisă, s-a 
finalizat. Lucrările de execuție la obiectivul de investiții sunt în 
derulare. 
Stadiul lucrărilor – 

 


