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Reabilitarea infrastructurii rutiere transfrontaliere din judeţul Iaşi şi raionul
Leova - obiectiv modernizarea drumului judeţean DJ 249A, de la km 3+100 la
km 12+139, pe sectorul cuprins între localităţile Holboca şi Bosia
Obiectivul general este îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii bunurilor şi persoanelor prin
reabilitarea a 10,239 Km de infrastructură rutieră în regiunea transfrontalieră Iaşi-Leova. Scopul
proiectului este acela de a creşte lungimea reţelei de infrastuctură rutieră reabilitată cu 9,039 Km
în judeţul Iaşi şi cu respectiv 1,200 Km în Raionul Leova.
Obiectivele specifice
 Reabilitarea şi modernizarea a 9,039 Km din drumul judeţean DJ249A Km 3+100
– Km 12+139 în judeţul Iaşi, astfel încât să se atingă parametrii tehnici necesari din
punct de vedere al siguranţei şi confortului.
 Reabilitarea şi modernizarea a 1,200 Km din drumul L-548 Km 0+0001+200 în
Raionul Leova, astfel încât să se atingă parametrii tehnici necesari din punct de
vedere al siguranţei şi confortului.
 Facilitarea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei în regiunea frontalieră în punctele
Oancea, Leuşeni şi Sculeni.

Parteneriat:
 Consiliul Raional Leova, în calitate de lider de proiect
 Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de partener
Sursa de finanţare
Programul Operaţional Comun (POC) România-Republica Moldova 2014 – 2020
Obiectivul tematic 7: Ȋmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor, dezvoltarea reţelelor şi sistemelor
de transport şi comunicare
Prioritatea 3.1: Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi infrastructurii TIC
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Valoarea proiectului
Valoarea totală a proiectului este 2.328.045 euro din care aproximativ 1.831.493 euro revin
Consiliului Judeţean Iaşi.

Stadiul proiectului
Cererea de Finanțare pentru acest proiect a fost depusă la BRCT Iași, care este Organismul
Intermediar, iar în urma evaluării a primit un punctaj de 133 puncte, locul 5 din 7 pe lista de
rezervă.
În luna octombrie 2019 a intrat în procedură de achiziție contractul de servicii de proiectare,
constând în STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUȚIE,
DTAC și DTOE, inclusiv VERIFICAREA TEHNICĂ conform prevederilor în vigoare aferente
proiectului ”Reabilitarea infrastructurii rutiere transfrontaliere din județul Iași și raionul Leova”
pentru obiectivul ”Modernizarea drumului judeţean DJ 249A, de la km 3+100 la km 12+139, pe
sectorul cuprins între localităţile Holboca şi Bosia”.
Organismul Intermediar: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră România –
Republica Moldova : B.R.C.T. Iaşi
Adresa: Str. Dimitrie Ralet, nr. 2A, Iaşi, judeţul Iaşi
E-mail: office@brctiasi.ro
Telefon: +40 232 270646
Web: http://www.brctiasi.ro

