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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT JUDEȚUL HARGHITA 
 

Programul Operaţional Regional 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 
 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 115755 

Titlul: REABILITAREA DJ 131 – DJ 133 – DJ 137 A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621  -  
54+984; DJ 133 KM 25+000 – 41+866; DJ 137 A KM 0+000 – 16+000 

 
Solicitant – PARTENERIATUL DINTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL HARGHITA, 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA OCLAND, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA MĂRTINIȘ, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA ULIEȘ, UNITATEA 
ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA FELICENI. 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, jud. Harghita; 
 
Durata de implementare:  87 luni, respectiv între data 04.02.2015 și data 30.05.2022, aceasta 
cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea 
Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 
Obiectivul general al proiectului:  
Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de accesibilitate a populației din localitățile 
situate în proximitatea Reabilitare DJ131-DJ 133 – DJ 137A, limită județ Covasna – Ocland – Sânpaul – 
Daia – Tăureni - Ulieș – limită județ Brașov. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  

 dezvoltarea infrastructurii rutiere a județului Harghita, respectiv creșterea gradului de 
accesibilitate a zonelor rurale și urbane. 

 reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii fizice locale și regionale, pentru a crea cadrul 
favorabil atragerii de investiții, promovării creșterii economice și creării de locuri de muncă 
sustenabile în zona de influență a drumurilor județene. 

 protejarea mediului înconjurător prin reducerea poluării aerului și scăderea nivelului 
zgomotului, are ca efect dezvoltarea turismului în zona de țintă, prin dezvoltarea 
infrastructurii, fiind favorizat traficul de turiști din tară și din străinătate. 
 

Indicatori de realizare: - 48,33 km lungime a drumurilor modernizate. 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului 
 populația care locuiește în localitățile situate în imediata apropiere a traseului de drum 

județean și pentru care acesta reprezintă singurul drum de acces în localitatea de reședință: un 
număr de 8700 persoane (date statistice 2011). 
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 transportatori internaționali, naționali, locali de mărfuri și persoane care au activitate în 
zonele limitrofe drumului; 

 participanții la trafic care utilizează traseul de drum județean care urmează sa fie reabilitat prin 
acest proiect: un număr de 870 vehicule etalon/an, estimat a fi atins conform studiului de trafic; 

 turiștii care vizitează zona. 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului 
 mediul de afaceri/agenți economici/oamenii de afaceri care au sau care vor dezvolta afaceri în 

zonă: un număr estimat de 10 agenți economici pe traseul de drum județean care urmează să 
fie reabilitat prin acest proiect; 

  societăți comerciale care au activitate în zonele limitrofe drumului; 
 șomeri și persoane neangajate din zonă, beneficiari ai noilor locuri de muncă care vor fi create 

de agenții economici care vor opera în zonă având în vedere creșterea capacității de circulație 
a drumurilor, reducerea costurilor de exploatare a vehiculelor; 

 administrația publică locală ( UAT-uri, un oraș și comune) pe traseul de drum județean care va 
fi reabilitat; 

 personalul din administrația publică județeană, respectiv Consiliul Județean Harghita care va 
avea exercițiul implementării proiectului de infrastructură- un număr de 8 persoane implicate. 

 
Bugetul proiectului: 
 

Valoare totală a 
proiectului 

(RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

124.147.565,00 119.963.992,31 101.969.393,46 15.595.319,00 2.399.279,85 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 117.564.712,46  lei    
(98,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 26.026.014,45 euro, calculat cu 1 euro = 
4,5172 RON (la cursul de schimb prevăzut în Ghidul Solicitantului). 
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