COMUNICAT DE PRESĂ

15.06.2018

Anunț începere proiect ”Modernizare drum interjudețean Covasna-Brașov care face legătura între drumul
național DN 12 și drumul național DN 13 – format din DJ131 km 0+000 – 7+856 și DJ 131B 0 + 000 – 12+978”
Cod SMIS 111423
Proiectul ”Modernizare drum interjudețean Covasna-Brașov care face legătura între drumul național DN
12 și drumul național DN 13 – format din DJ131 km 0+000 – 7+856 și DJ 131B 0 + 000 – 12+978” cod SMIS
111423, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către PARTENERIATUL
dintre UAT Județul Brașov – în calitate de lider de parteneriat, și UAT Comuna Măieruș, UAT Comuna Apața, UAT
Comuna Ormeniș, UAT Comuna Augustin.
Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management,
iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Organism intermediar al programului
ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.
Valoarea totală a proiectului este de 110.894.604,55 din care 93.411.332,44 lei reprezintă finanțare
nerambursabilă din FEDR, iar 14.286.439,08 lei reprezintă finanțarea din bugetul național. Perioada de
implementare a Proiectului este de 71 de luni, resectiv între data de 01.10.2015 și data de 31.08.2021 conform
contractului de finanțare nr. 955/06.02.2018.
Contractul de finanțare nr.955/06.02.2018 a fost semnat de către domnul Marius Nica din partea
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, domnul Simion Crețu din partea
Organismului Intermediar - Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru și domnul Adrian-Ioan Veștea din partea
Beneficiarului - Consiliului Județean Brașov.
Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de accesibilitate a zonelor din județul Brașov
situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumului interjudețean Brașov - Covasna care face
legătura între drumul național DN 12 și drumul național DN 13, format din drumul județean DJ131 și drumul
județean DJ 131B. Modernizarea drumului conduce la îmbunătățirea parametrilor relevanți - creșterea vitezei,
siguranței rutiere, portanței drumului, etc, a rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea directă sau
indirectă cu rețeaua TEN-T și va contribui la atingerea obiectivului strategic Dezvoltarea, reabilitarea și
modernizarea infrastructurii de transport din Strategia de Dezvoltare a Județului Brașov 2013-2020-2030.
Realizarea acestui obiectiv contribuie la asigurarea unei dezvoltări durabile a județului Brașov și îndeplinirea
obiectivelor propuse în Strategia de Dezvoltare a Județului Brașov 2013-2020-2030.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. îmbunatățirea capacității portante a drumului. Realizarea unor condiții de circulație superioare celor actuale,
totalitatea lucrărilor de modernizare și ansamblul dotărilor care susțin desfășurarea circulației rutiere.
2. Creșterea siguranței circulației și realizarea unui confort sporit pentru participanții la trafic prin înlocuirea
parapetelor existente degradate și prin parapetele de siguranță proiectate.
3. Sporirea vitezei de parcurs - o creștere cu aproximativ 22% a vitezei medii de deplasare pe drumurile județene
DJ131, DJ131B după modernizare.
4. Sporirea siguranței și a capacității în intersecții.
5. Îmbunătățirea condițiilor de mediu prin reducerea volumului de praf, prin adoptarea pe sectoarele de drum cu
asfalt existent degradat și a sectoarelor de drum existente pietruite, a unor soluții optime de sisteme rutiere
având ca și strat de uzură betonul asfaltic.
Rezultate așteptate: modernizarea a 15,586 km de drumuri județene, din care 7,708 km aferenți DJ131 și
7,878 km aferenți DJ131B; 6018 m de trotuare modernizate; realizarea/îmbunătățirea unor elemente de
siguranța circulației; 3 stații transport public modernizate; 2 parcări existente modernizate; 3 poduri
modernizate/consolidate; amenajare 1 intersecție giratorie; realizare podețe trasnversale; podețe drumuri
laterale; podețe accese.
Drumurile județene DJ131 și DJ131B supuse modernizării străbat de la Sud la Nord în ordine comunele
Măieruș, Apața, Ormeniș și Augustin, terminându-se la granița dintre Județul Brașov și Județul Covasna.

Porțiunea de drum județean modernizat DJ131(km0+000-km7+707,984) ce face obiectul contractului de
finanțare, se desprinde din DN13, la intrarea în localitatea Măieruș, apoi se continuă prin localitatea Apața și se
sfârșește la intersecția cu DJ131B. Drumul județean DJ131B (km 0+000 – km 12+978), ce face obiectul
contractului de finanțare leagă localitățile Apața, Augustin, și Gara Augustin trecând prin Ormeniș. Tinând cont
de particularitățile proiectului rezultă o lungime totala de drum modernizat aferent DJ131B prin POR 2014-2020
de 7,878 km.
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Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
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www.inforegio.ro I https://www.facebook.com/inforegio.ro/
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