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Regiunea Nord - Est - Axa Rutieră Strategică 2: Botoșani – Iași

Consiliul Județean Iași (în calitate de partener) alături de Consiliul Județean Botoșani (în
calitate de Lider de proiect) au încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene și Organismul Intermediar, ADR NE, contractul de finanțare nr.
760/24.11.2017.
Proiectul are în vedere creșterea mobilității populației, mărfurilor și serviciilor, dezvoltarea
sectorului IMM din zonă și a turismului, prin modernizarea a 106,301 km de drumuri județene din
județele Iași și Botoșani aflate în proximitatea TEN-T, dar și crearea unui traseu alternativ la DN
24C - singurul drum național de pământ din țară, cu perspective reduse de modernizare,
către/dinspre punctul de trecere a frontierei Rădăuți Prut - Lipcani, pe DJ 282, permițând
interconectarea la rețelele de transport județene cu acces la rețeaua de transport TEN-T.
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Obiectivul general este creșterea gradului de coeziune economică și socială la nivelul județelor
Botoșani și Iași, prin îmbunătățirea infrastructurii de transport din zonă și facilitarea accesului la
rutele naționale și europene din regiune, interconectarea la rețelele de transport județene cu acces
la rețeaua TEN-T și la Polul de creștere Iași.
Obiectivele specifice sunt:


Îmbunătățirea accesibilității Județului Botoșani la rețeaua de transport TEN-T și către Polul
de creștere Iași până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;



Îmbunătățirea capacității portante și a siguranței circulației pe traseul propus pentru
modernizare până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;



Creșterea vitezei medii de deplasare a autovehiculelor cu peste 30% până la sfârșitul
perioadei de implementare a proiectului;



Creșterea siguranței rutiere pe traseul stabilit prin proiect.

Traseul drumurilor județene de pe axa rutieră strategică 2 se desfășoară pe teritoriul UAT Județul
Botoşani și UAT Județul Iași, astfel:
• UAT Județul Botoşani
- DJ 282 H - Limita judeţului Iaşi - Rediu - Răuseni - Călăraşi;
- DJ 282 - Răuseni - Todireni - Albeşti - Truşeşti - Dângeni - Hăneşti;
- DJ 297 - DN 29D - Blândeşti - Suliţa - Lunca - Todireni;
- DJ 294 - Dângeni - Mihălăşeni;
• UAT Județul Iaşi
- DJ 282 H - Şipote - Limita judeţului Botoşani.

Indicatorii proiectului:
- Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate – 106.265,51 km;
- Populaţia deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la coridoarele
TEN-T – 54.279 persoane.
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Sursa de finanţare
Programul Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020
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.

Valoarea proiectului
Valoarea totală a proiectului este de 378.982.676 lei;

Stadiul proiectului
Proiectul este în implementare. Termenul de finalizare este 28.02.2022.
Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est
Adresa: Piatra Neamţ, Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, judeţul Neamţ
E-mail: adrnordest@adrnordest.ro
Telefon: +40 233 218071
Web: http://www.adrnordest.ro

