
UAT Județul Tulcea

CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

Portofoliu proiecte



I. PROIECTE CARE AU LA BAZA FINANTAREA 

ITI DD

UAT Județul Tulcea are în portofoliu 20 de proiecte  in valoare totală de 

1.190.461.846,17 lei cu TVA pentru obținerea finanțării în  cadrul POR 

2014-2020 (alocare financiară ITI DD) și POIM 2014-2020 , din care :

- 7 proiecte in implementare, 

- 6 proiecte in etapa de evaluare/contractare si 

- 7 proiecte in etapa de pregătire.





PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE

Alocare financiară ITI DD 

Axa prioritara 6, Prioritatea de investitii 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel 

de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD)

1 Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda-Sarichioi

2 Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă

3 Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina-Ceamurlia de Sus 

4 Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia -Ceamurlia de Sus

Axa prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.1, Conservarea, protejarea, promovarea si 

dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii 

Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD)

5
Promovarea valorilor culturale prin restaurarea si conservarea Punctului Muzeal ,,Casa 

Panaghia,,

6
Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea si conservarea 

Muzeului de Etnografie si Arta Populara Tulcea

7
Punerea in valoare a potentialului istoric prin restaurarea si conservarea obiectivului 

”Farul vechi Sulina”, judetul Tulcea 



➢ Axa prioritară 6: „Îmbunătățirea infrastructurii

rutiere de importanță regională”.

➢ Prioritatea de investiții 6.1: „Stimularea mobilității

regionale prin conectarea nodurilor secundare și

terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a

nodurilor multimodale”.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 

Alocare financiară ITI DD 



• Obiectiv general 

Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea 

coridorului TEN-T (Constanța - Tulcea - Brăila - Galați) prin modernizarea 

traseului Niculițel și Turda – Sarichioi.

• Obiective specifice

Creșterea mobilități 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 și creșterea gradului de siguranță în trafic prin investiții 

destinate siguranței rutiere.

Valoarea totală a proiectului este de 76.416.925,56 lei cu TVA

• Lungime drum 28,864 km

Proiect 1. Modernizare infrastructură de transport regional pe 

traseul Niculițel și Turda-Sarichioi - DJ229



Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul 

Niculițel și Turda-Sarichioi - DJ229



OBIECTIV GENERAL:

Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea

coridorului TEN-T (Constanţa - Tulcea - Brăila) prin modernizarea tronsonului de drum

județean DJ223A Enisala-Babadag-Slava Rusă.

OBIECTIVE SPECIFICE :

• creşterea mobilității populației și a mărfurilor din zona rurală situată pe traseul

Enisala-Babadag-Slava Rusă, prin îmbunătățirea calității rutiere

• creearea 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.

Valoarea totală a proiectului este de: 31.446.728,80 lei cu TVA

Lungime drum 15.926 km

Proiect 2. Modernizare infrastructură de transport regional pe 

traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă



Modernizare infrastructură de transport regional pe 
traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă



OBIECTIV GENERAL:

• Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea coridorului

TEN-T (Constanța – Tulcea) prin modernizarea tronsonului de drum județean DJ222,

Vișina – Ceamurlia de Sus.

• Drumul județean DJ222 asigură conectivitatea directă cu coridorul TEN-T/ E87

(Constanţa - Tulcea - Braila - Galaţi) la Km 72+130, intersecția cu DN22(km 226+672)

OBIECTIVELE SPECIFICE:

• creşterea mobilității populației și a mărfurilor din zona rurală situată pe traseul VISINA –

LUNCA – CEAMURLIA DE JOS – CEAMURLIA DE SUS, prin îmbunătățirea calității

rutiere;

• crearea de noi facilități de acces și mobilitate prin construirea de piste pentru biciliști și

modernizarea/ construirea de stații pentru pasageri;

• creșterea gradului de siguranță în trafic prin investiții destinate siguranței rutiere.

Valoarea totală a proiectului este de : 40.679.791,30 lei cu TVA

Lungime drum 25.148 km

Proiect 3. Modernizare infrastructură de transport regional pe 

traseul Vișina-Ceamurlia de Sus 



Modernizare infrastructură de transport regional pe 
traseul Vișina-Ceamurlia de Sus 

CEAMURLIA DE 

SUS
VIȘINA

DJ 222

L=25,148 km



www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Proiect 4. Modernizare infrastructură de transport regional pe 

traseul Baia -Ceamurlia de Sus

OBIECTIV GENERAL:

• Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea

coridorului TEN-T (Constanţa - Tulcea – Brăila – Galați) prin modernizarea traseului de

drum județean DJ 222B, Baia – Ceamurlia de Sus.

OBIECTIVE SPECIFICE:

• creşterea mobilității populației și a mărfurilor din zona rurală situată pe tronsonul Baia –

Ceamurlia de Sus, prin îmbunătățirea calității rutiere;

• crearea de noi facilități de acces și mobilitate prin realizarea stațiilor pentru pasageri;

• creșterea gradului de siguranță în trafic prin investiții destinate siguranței rutiere.

Valoarea totală a proiectului este de: 18.325.973,69 lei cu TVA

Lungime drum 9,527 km



Modernizare infrastructură de transport regional pe 

traseul Baia -Ceamurlia de Sus

Tronson I

Tronson II



➢ Axa prioritară 5: „Îmbunătăţirea mediului urban şi

conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a

patrimoniului cultural”.

➢ Prioritatea de investiții 5.1: „Conservarea, protejarea,

promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi

cultural-zona ITIDD”.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Alocare financiară ITI DD 



Proiect 5. Promovarea valorilor culturale prin restaurarea si 

conservarea Punctului Muzeal „Casa Panaghia”

• Obiectiv general 

conservarea, protejarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural din judeţul Tulcea în vederea îmbunătățirii mediului 

urban.

• Obiective specifice

valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale prin 

restaurarea punctului muzeal „Casa Panaghia” Babadag sub 

aspect structural, funcţional şi arhitectural și includerea 

acestuia in circuitele turistice regionale, recum și creșterea 

numărului de turiști în orașul Babadag, respectiv județul 

Tulcea.

Valoarea totală a proiectului este de 3.165.065,48 lei cu 

TVA



Promovarea valorilor culturale prin restaurarea si 

conservarea Punctului Muzeal „Casa Panaghia”



Promovarea valorilor culturale prin restaurarea si 

conservarea Punctului Muzeal „Casa Panaghia”



Proiect 6. Valorificarea patrimoniului etnografic nord-

dobrogean prin restaurarea si conservarea Muzeului de 

Etnografie si Arta Populara Tulcea

Obiectiv general

Conservarea, protejarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural din judeţul Tulcea în vederea îmbunătăţirii mediului 

urban.

Obiectiv specific

Valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale prin 

restaurarea Muzeului de Etnografie şi Artă Populară Tulcea şi 

includerea acestuia în circuitele turistice regionale.

Valoarea totală a proiectului este de 18.721.765,70 lei cu TVA



Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Tulcea



Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Tulcea



Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Tulcea



Proiect 7. Punerea in valoare a potențialului istoric prin 

restaurarea si conservarea obiectivului ”Farul vechi 

Sulina”, judetul Tulcea 

• Obiectiv general

Conservarea, protejarea  şi valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural din judeţul Tulcea în vederea îmbunătățirii mediului urban.

• Obiective specifice

Valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale prin 

restaurarea punctului muzeal „Farul vechi din Sulina” sub aspect 

structural, funcţional şi arhitectural și includerea acestuia în circuitele 

turistice regionale, precum și creșterea numărului de vizitatori ai 

Farului Vechi din Sulina, respectiv creșterea numărului de turiști ai 

orașului Sulina și județului Tulcea.

Valoarea totală a proiectului este de 10.158.180,89 lei cu TVA



Farul vechi Sulina



Punerea in valoare a potențialului 

istoric prin restaurarea si conservarea 

obiectivului ”Farul vechi Sulina”, 

judetul Tulcea 



Farul vechi Sulina



PROIECTE AFLATE ÎN EVALUARE/CONTRACTARE

Alocare financiară ITI DD

Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte dedicat zonei de 

Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD)

1 Eficientizarea energetică a clădirii –Spital TBC Tulcea 

2 Eficientizarea energetică a clădirii –Spital Boli Contagioase Tulcea

Axa prioritara 10, obiectiv specific 10.1 creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi 

învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel 

de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD)

3 Modernizare și extindere Școlală gimnazială specială nr. 14, Tulcea

Axa prioritara 8, obiectivul specific 8.2 – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de 

urgență, operațiunea B – Unități de primiri urgențe, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale 

Integrate Delta Dunarii (ITI DD)

4
Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul Județean de Urgență 

Tulcea

5
Imbunatatirea accesului populatiei din ITI la servicii medicale de urgenta, prin dotarea cu aparatura 

de inalta performanta

Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Obiectivul specific 8.1, A -

Ambulatorii, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI 

DD)

6 Reabilitare și modernizare infrastructură ambulatorie a Spitalului Județean de Urgență Tulcea



➢ Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu

emisii scăzute de carbon.

➢ Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,

inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 



Proiect 1. Eficientizarea energetică a clădirii –

Spital TBC Tulcea 

Obiectiv general

Implementarea măsurilor de eficiență energetică ce vor conduce la îmbunătățirea 

condițiilor de viață prin: 

• îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior; 

• reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice; 

• reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum; 

• reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie 

conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu strategia 

Europa 2020.

• creșterea eficientei energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de 

iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Obiective specifice

•Reabilitarea clădirii și a instalațiilor aferente acesteia (instalația apa calda consum, 

instalația de iluminat, instalația de încălzire).

• Creșterea gradului de confort al mediului spitalicesc în primul an de durabilitate a 

investiției, oferindu-le pacienților și cadrelor medicale condiții conforme cu standardele 

actuale

Valoarea totală a proiectului este de 17.808.296,87 lei cu TVA



Eficientizarea energetică a clădirii –Spital TBC Tulcea 



Eficientizarea energetică a clădirii –Spital TBC Tulcea 



Proiect 2. Eficientizarea energetică a clădirii –Spital 

Boli Contagioase Tulcea

Obiectiv general 

Implementarea măsurilor de eficiență energetică ce vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de 

viață prin: 

• îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior; 

• reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice; 

• reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum; 

• reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie 

conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu strategia Europa 

2020.

• creșterea eficientei energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat 

public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Obiective specifice 

• Reabilitarea clădirii și a instalațiilor aferente acesteia (instalația apa calda consum, instalația de 

iluminat, instalația de încălzire).

• Creșterea gradului de confort al mediului spitalicesc în primul an de durabilitate a investiției, 

oferindu-le pacienților și cadrelor medicale condiții conforme cu standardele actuale.

Valoarea totală a proiectului este de 17.733.903,08 lei cu TVA



Eficientizarea energetică a clădirii –Spital Boli Contagioase Tulcea



Eficientizarea energetică a clădirii –Spital Boli Contagioase Tulcea



➢ Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii

educaționale

➢ Prioritatea de investiții 10.1: Creșterea gradului de

participare la nivelul educaţiei timpurii şi

învăţământului obligatoriu, în special pentru copii

cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 

2014-2020 

Alocare financiară ITI DD 



Proiect 3. Modernizare și extindere Școlală 

gimnazială specială nr. 14, Tulcea

Obiectiv general: 

Creșterea accesului, calității și a atractivității educației pentru elevii cu cerințe 

educaționale speciale. Scopul proiectului este îmbunătățirea ofertei educaționale, 

adecvate, accesibilă și de calitate pentru elevii cu cerințe educaționale speciale. 

Obiectivul specific 

Creșterea gradului de participare la învățământul obligatoriu de către elevii cu cerințe 

educaționale speciale (CES) din județul Tulcea. Acest obiectiv poate fi atins prin 

modernizarea și extinderea Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14, Tulcea, respectiv 

crearea unor condiții esențiale pentru co-interesarea elevului, precum și creșterea 

calității actului educațional pentru copii/elevi cu cerințe educaționale speciale.

Valoarea totală a proiectului este de 3.177.244,68 lei  cu TVA



Modernizare și extindere Școlală gimnazială specială 
nr. 14, Tulcea



Modernizare și extindere Școlală gimnazială specială nr. 14, Tulcea



➢ Axa prioritară 8: „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și

sociale”.

➢ Prioritatea de investiții 8.1: „îmbunătățirea calității și a

eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, operațiunea B –

Unități de primiri urgențe”.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Alocare financiară ITI DD 



Proiect 4. Reabilitare și extindere funcțională 

Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul 

Județean de Urgență Tulcea

Obiectiv general: 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare la nivel local prin reabilitarea și 

extinderea funcțională a Unității de Primiri Urgențe (UPU) Tulcea.

Obiectivul specific 

Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență 

prin investiții în infrastructura Unității de Primiri Urgențe din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Tulcea.

Valoarea totală a proiectului este de 7.684.695.87 lei  cu TVA



Proiect 5. Imbunatatirea accesului populatiei din ITI la 

servicii medicale de urgenta, prin dotarea cu aparatura de 

inalta performanta

UAT Județul Tulcea în calitate de partener in acest proiect va asigura capacitatea 

administrativă necesară și suficientă pentru implementarea cu succes a proiectului de 

investiții. 

Obiectiv general: 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotari sau 

lucrari necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalitatii la nivel 

naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publica si 

îmbunătăţind accesul la serviciile  medicale de calitate. 

Obiectivul specific 

Dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe și a compartimentelor de primiri urgențe (inclusiv 

cu echipamente pentru terapie intensivă – ATI, precum și echipamente destinate sectiilor support 

care deservesc UPU).

Imbunatarirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin 

cresterea starii de sanitate publica

Valoarea estimată cerută la decontare de către UAT Județul Tulcea este de 614.275,33  lei  cu 
TVA



Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul Județean de Urgență Tulcea



➢ Axa prioritară 8: „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și

sociale”

➢ Prioritatea de investiții 8.1: „Investiţii în infrastructurile

sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel

naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce

priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială

prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și

de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la

serviciile prestate de comunități”.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 

2014-2020

Alocare financiară ITI DD 



Proiect 6. Reabilitare și modernizare infrastructură 

ambulatorie a Spitalului Județean de Urgență 

Tulcea

• Obiectivul general 

Reabilitarea și modernizarea ambulatoriului din cadrul Spitalului 

Județean de Urgența Tulcea în vederea furnizării de servicii 

medicale aliniate la standardele europene. 

• Obiectivele specifice ale proiectului

Îmbunătățirea infrastructurii ambulatoriului din cadrul Spitalului 

Județean de Urgența Tulcea 

Creșterea gradului de adresabilitate în ambulatoriile de 

specialitate concomitent cu reducerea timpilor de așteptare pentru 

investigații specifice

Valoarea totală a proiectului este de 10.698.854,92  lei cu TVA



Reabilitare și modernizare infrastructură ambulatorie a Spitalului 

Județean de Urgență Tulcea



Reabilitare și modernizare infrastructură ambulatorie a Spitalului 

Județean de Urgență Tulcea



PROIECTE AFLATE ÎN PREGĂTIRE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 –

2020

Alocare financiară ITI DD

Nr.

crt.
DENUMIRE PROIECT 

Valoare totala 

proiect                                     

-LEI-

(inclusiv TVA) 

Valoare totala 

proiect                                     

-EURO-

(inclusiv TVA) 

Axa prioritara 8, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și 

a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate
50.000.000     

1 Reabilitare, modernizare și extindere a Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea 226.495.000,00     48.500.000

2
Reabilitare, modernizare și extindere Unitate de Primiri Urgențe(UPU) –

Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea/Punct de lucru Sulina
6.900.000,00     1.500.000     

Axa prioritara 6, Prioritatea de investitii 6.1 48.553.352     

3
Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Tulcea-Chilia 

Veche
223.345.420,00     48.553.352     

Axa prioritara 6, Prioritatea de investitii 6.2 48.130.000     

4 Transport public naval de persoane în Delta Dunarii 221.398.000     48.130.000     

Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de 

muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone
10.000.000     

5 Creare infrastructură de agrement în zona turistică Sarichioi 27.048.000,00     5.000.000     

6 Creare infrastructură de agrement în zona turistică Sulina 27.048.000,00     5.000.000     

Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice

4.000.000   

7 Eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale speciale nr. 14 18.400.000,00     4.000.000     







➢ Axa prioritara 2: Dezvoltarea unui sistem de transport

multinodal, de calitate, durabil si eficient.

➢ Obiectiv specific 2.4: Creșterea volumului de mărfuri

tranzitate prin terminalele intermodale si porturi.

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020

Alocare financiară ITI DD 



Modernizarea portului Tulcea de la Mm 38+1530 la 

Mm 38+800

Capacitati:

• Cheuri verticale tip ecran din coloane joantive – L=1510 m;

• Platforma portuara noua – S=36016.70 mp;

• Retea de alimentare cu energie electrica si alimentare cu apa la nave, 

inclusiv instalatia de incendiu;

• Iluminatul platformei portuare si al danelor;

• Retea de canalizare pluviala.

• Drum de acces L=100m

Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţie este de 36 de luni.

Valoarea totală a proiectului este de 183.195.724 lei cu TVA



Modernizarea portului Tulcea de la Mm 38+1530 la Mm 38+800



II. PROIECTE FINANȚATE ÎN CADRUL POR 2014-2020 

INVESTIȚII  IN ZON A NON ITI

În  cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, pentru zona non 

ITI, UAT Județul Tulcea a depus 3 proiecte în valoarea totală de 

265.093.993,78 lei cu TVA, din care :

- 2  proiecte (alocare financiară națională) aflate in implementare

- 1 proiect  (alocare financiară SUERD) aflat in etapa de contractare. 





➢ Axa prioritara 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanța

regionala

➢ Prioritatea de investiții 6.1: Creșterea gradului de accesibilitate a

zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin

modernizarea drumurilor județene

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020
Alocare financiara Non ITI



Modernizare infrastructură de transport regional 

pe tronsonul Valea Teilor-Nicolae Bălcescu

Obiectiv general: 

Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea 

coridorului TEN-T ( Constanța - Tulcea - Brăila - Galați) prin modernizarea 

tronsonului de drum județean DJ229 Valea Teilor - Nicolae Bălcescu.

Obiective specifice: 

Creșterea mobilității populației și a mărfurilor din zona rurală situata pe 

tronsonul Valea Teilor - Nicolae Bălcescu, prin îmbunătățirea calității rutiere.

Crearea de noi facilități de acces și mobilitate prin construirea de piste pentru 

bicicliști și modernizarea/construirea de stații pentru pasageri.

Creșterea gradului de siguranță în trafic prin investiții destinate siguranței 

rutiere.

Proiectul se află in faza de implementare

Valoarea totală a proiectului este de 52.144.814,00 lei  cu TVA



Modernizare infrastructură de transport regional 

pe traseul Stejaru-Cerna

Obiectivul general: 

Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea 

coridorului TEN-T (Constanţa - Tulcea - Braila - Galaţi) prin modernizarea 

tronsonului de drum judetean DJ222B Stejaru-Cerna. 

Obiective specifice: 

Creşterea mobilității populației și a mărfurilor din zona rurală situată pe 

traseul Stejaru – Topolog – Dorobanțu – Cerna, prin îmbunătățirea calității 

rutiere;

Creearea de noi facilități de acces și mobilitate prin construirea de piste pentru 

bicilisti și modernizarea/construirea de stații pentru pasageri; 

creșterea gradului de siguranță în trafic prin investiții destinate siguranței 

rutiere.

Proiectul se află in faza de implementare

Valoarea totală a proiectului este de 97.989.421 lei  cu TVA



➢ Axa prioritara 6: îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță

regională

➢ Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin

conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T,

inclusiv a nodurilor multimodale în cadrul apelului dedicat Strategiei

Uniunii Europene privind Regiunea Dunării

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020
Alocare financiară SUERD
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Modernizare infrastructură de transport regional 

pe traseul TRAIAN-PECENEAGA-OSTROV-

DĂENI-FĂGĂRAȘU NOU

Obiectivul general: 

• Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea 

coridorului TEN-T (Constanţa - Tulcea - Braila - Galaţi) prin modernizarea 

traseului Traian – Peceneaga – Ostrov – Daeni – Fagarasu Nou. 

Obiective specifice: 

• creşterea mobilității populației și a mărfurilor din zona rurală situată pe 

traseul Traian – Peceneaga – Ostrov – Daeni – Fagarasu Nou, prin 

îmbunătățirea calității rutiere; 

• creearea de noi facilități de acces și mobilitate prin modernizarea de stații 

pentru pasageri; 

• creșterea gradului de siguranță în trafic prin investiții destinate siguranței 

rutiere. 

Proiectul se află in faza de contractare

Valoarea totală a proiectului este de 114.959.758,78 lei  cu TVA



I+II Total proiecte in derulare gestionate de 

UAT Județul Tulcea 

În  cadrul POR 2014-2020 (alocare financiară ITI, Non ITI, SUERD) 

și POIM 2014-2020 (alocare financiară ITI), UAT Județul Tulcea are 

in portofoliu 23 de proiecte în valoare totală de

1.455.555.839,95   lei cu TVA (312.351.038,6 euro)

Euro=4,66 lei





Va mulțumim!

CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

Str. Pacii, nr. 20 - tel. 0240-502238 ;  0240-511960;  fax: 0240-513071; e-mail: 
office@cjtulcea.ro


