REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞI - SUCEAVA

Beneficiarul investiției:
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI în parteneriat cu CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
Obiectivul general al proiectului:
Îmbunătățirea accesibilității și a mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea
stimulării dezvoltării economice durabile, prin modernizarea a 167,933 km de drumuri
județene din județele Iași și Suceava aflate în proximitatea TEN-T și conectarea a 22 de
unități administrativ teritoriale urbane si rurale la rețeaua TEN-T.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. reabilitarea/modernizarea a 167,933 km de drumuri județene conectate la TEN-T până în
anul 2021
2. creșterea gradului de accesibilitate a 22 de comunități situate în zonele urbane și rurale din
proximitatea rețelei TEN-T și sprijinirea mobilității unui număr de 137.580 persoane din
aceste comunitati.
Traseul drumurilor județene de pe Axa rutieră strategică 1 se desfășoară pe teritoriul UAT
Județul Iași și UAT Județul Suceava, astfel:
 UAT Județul Iași
- DJ 282 de la Limita Iași – Rediu – Movileni – Gropnița – DJ281D
- DJ 281D de la Coarnele Caprei – Focuri – Gropnița
- DJ 281B de la Belcești (DJ 281) – Coarnele Caprei



- DJ 281 de la Belcești – Ceplenița – DN 28B (E 85)
- DJ 281 de la DN 28B (E 85) - Scobinți – Lespezi
- DJ 208 de la Lespezi (DJ 281) - Limita județ Suceava
UAT Județul Suceava
- DJ 208 de la Limita județ Iași - Budeni - Dolhasca
- DJ 208A de la Suceava - Ipotești - Bosanci - Udești - Liteni – Dolhasca
- DJ 209C de la Suceava - Frumoasa – Liteni
- DJ 209D de la Liteni - Stroiești - Costana Dărmănești

Indicatorii proiectului:
- Lungime drumuri județene reconstruite/modernizate conectate la TEN-T - 167,933 Km
- Populație deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la
coridoarele TEN-T - 137.580 persoane
- Lungime pistă simpla (cu un sens) de biciclete construită/modernizată - 1,744 km
- Suprafață trotuare/trasee pietonale modernizată/realizată - 12.480 mp
- stații transport public și alveole construite/modernizate - 57 buc.
- Aliniamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport și investiții suplimentare pentru
protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme - 6,700
km
- Categorii de elemente suplimentare destinate siguranței circulației - 3 elemente
Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020
Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală
Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
Valoarea proiectului
Valoare totală – 327.030.640 lei
Contribuție CJ Iași – 3.311.657,74 lei
Contribuție CJ Suceava – 2.795.900,17 lei
Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - Est
Adresa: Piatra Neamţ, Str. Lt. Drăghescu, nr. 9
E-mail: adrnordest@adrnordest.ro
Telefon: +40 233 218071
Web: http://www.adrnordest.ro

