
 
FIȘĂ DE PROIECT 

Modernizare infrastructură de transport regională DJ 226 pe traseul Corbu-
Săcele-Istria-Mihai Viteazu, cod SMIS 121195  

FAZA: IMPLEMENTARE   
 
 

Program: Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa Prioritara 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională. 
Operațiunea 6.1. - Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor 
rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin 
modernizarea drumurilor județene, apel dedicat Zonei de Investiție 
Teritoriala Integrata Delta Dunării 

Beneficiar: UAT - Județul Constanța 
Parteneri: UAT Comuna Corbu, UAT Comuna Istria, UAT Comuna Săcele, 

UAT Comuna Mihai Viteazu 
Valoare totală: 107.282.416,77 lei, contribuția UAT – Județul Constanța 

2.145.648,34 lei 
Durata proiectului: 01.10.2016 - 30.11.2022 
Obiective: Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de 

accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea 
rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene. 
Prin acest proiect, UAT - Județul Constanța prin Consiliul Județean 
Constanța urmărește creșterea calității vieții, a transportului și a 
mobilității populației, bunurilor și serviciilor din Județul Constanța 
prin reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, în 
vederea stimulării dezvoltării durabile a județului Constanța și 
implicit a Regiunii de Dezvoltare Sud Est. 
 
Prin proiect se urmărește ca acest drum sa contribuie la realizarea 
obiectivelor generale ale ITI Delta Dunării și anume: îmbunătățirea 
economiei prin dezvoltarea activităților în domeniul turismului, 
pescuitului, acvaculturii și agriculturii, îmbunătățirea conectivității, 
creșterea eficienței serviciilor publice. 
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regională 
pe traseul DJ226 Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu, reprezintă un 
obiectiv strategic la nivel județean și regional. 
 
Modernizarea drumului județean DJ 226 va avea ca efect stimularea 
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare 
la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale și este 
dedicat pentru interconectarea regiunii Dunării. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 



1. Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 226 pe traseul 
Corbu-Săcele-Istria-Mihai Viteazu 
Acest obiectiv consta în reabilitarea și modernizarea întregului 
drum județean de 40,258 km. prin următoarele lucrări de baza: 
modernizarea și reabilitarea structurii rutiere - ranforsarea structurii 
rutiere existente cu mixturi asfaltice noi și un strat din piatră spartă 
pentru sporirea capacității portante și scurgerea apelor și sisteme de 
drenaj; lucrări de poduri; siguranța circulației; amenajarea 
intersecțiilor și drumurilor laterale până la limita de proprietate a 
județului. 
2. Realizarea de trotuare pietonale/piste de bicicliști pe ambele părți 
ale drumului;Construirea/ modernizarea unor stații de autobuz 
 

  
Rezultate: - se vor reabilita și moderniza cei 40,258 km aferenți tronsonului 

de drum județean DJ226, Corbu - Săcele - Istria - Mihai Viteazu 
(inclusiv din punct de vedere al moderinzării/reabilitarii  podurilor 
peste canal, podețelor care vor fi reabilitate prin refacerea 
timpanelor și a aripilor degradate) 
Se va interveni prin reparații ale elementelor constructive: fundații, 
elevații, dale, acolo unde acestea prezintă degradări. Sistemul de 
scurgere a apelor alcătuit din rigole carosabile, șanțuri și podețe are 
rolul de a preveni eventuale inundații ale infrastructurii rutiere în 
perioade cu ploi mari, 
Creșterea siguranței rutiere (parapeți de protecție, limitatoare de 
viteză, semnalistica orizontală și verticală) 
- se vor realiza/construi piste de biciclete - în localitatea Corbu pe 
ambele părți carosabile - partea stânga L=4980 m și dreapta 
L=4825 m; 
- se vor construi/ moderniza 25 stații de autobuz (13 stații existente 
vor fi amenajate si se vor construi 12 noi) 

 
  
Stadiul implementării: Lucrările de execuție la obiectivul de investiții sunt în derulare. 

Stadiul lucrărilor: 17% 
 

 


