
 

 

 
 

 Titlul proiectului:  ”Modernizare DJ126, km 0+000-5+650; Cod SMIS 125428; 
 Numele beneficiarului: U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita ca lider de proiect, în 
parteneriat cu U.A.T. Comuna Voșlăbeni, U.A.T. Comuna Lăzarea, U.A.T. Comuna Ciumani, U.A.T. Comuna 
Suseni, U.A.T. Comuna Joseni; 
 Program de finanțare:  POR 2014-2020, Apel de proiecte 2018/6/6.1/6-Proiecte nefinalizate; 
 Implementat la nivel național de către: Autoritatea de Management, Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA);  
 Implementat la nivel regional de către:  Organismului Intermediar (ADR Centru);  
 Valoarea totală a proiectului: 7.409.700,21 Lei; 
 Finanțare nerambursabilă: 5.933.082,34 Lei;   
 Perioada de implementare: 30.01.2017 - 30.06.2021; 
 Obiectivul proiectului: 

 Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea sistemului rutier pe DJ 126 Voșlăbeni –Lăzarea, în 
scopul îmbunătățirii parametrilor relevanți-creșterea vitezei de rulare, creșterea siguranței rutiere și a 
portanței pe sectorul cuprins între km 0+000 și km 5+650, care asigură conectivitatea cu partea de centru-est a 
județului Harghita, cu coridorul TEN-T, cu drumurile naționale DN 12 (E578), respectiv județul Mureș, totodată 
asigurând legătura prin E578-DN 15 spre județul Neamț. 

 Impactul proiectului: 

 Modernizarea a 5,65 kilometri drum județean conectat la TEN-T, inclusiv asigurarea lucrărilor de 
scurgere a apelor, de reabilitare a podețelor și asigurarea accesului către proprietăți; 

 Demolarea a 43 de podețe, realizarea a 25 de podețe tubulare longitudinale, a 4 podețe transversale 
și reabilitarea a 2 podețe existente care asigură scurgerea apelor pluviale pe sectorul de drum 
modernizat; 

 Realizarea a 2 canale de descărcare podețe; 

 Realizarea a 17 podețe de acces la proprietăți; 

 Amenajarea a 2 treceri la nivel cu calea ferată; 

 Montarea de parapete metalici pentru siguranța rutieră pe o suprafață de 288 m; 

 Creșterea siguranței rutiere prin realizarea unui sistem de colectare a apelor pluviale, montarea de 
parapete de protecție și aplicarea de marcaje longitudinale și de indicatoare de semnalizare; 

 Îmbunătățirea accesului și conectivității către coridorul TEN-T pentru 7.242 de locuitori ai comunelor 
Voșlăbeni și Suseni. 
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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