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FIŞĂ DE PREZENTARE  
PARTENERIAT DINTRE  UAT JUDEȚUL HARGHITA, UAT MUNICIPIUL TOPLIŢA, UAT BILBOR 
 

 
Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importantă regională 
Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 
terțiare la infrastructura TEN – T, inclusiv a nodurilor multimodale 
 
Apel de PROIECTE NR. POR  2018/6/6.1/6 -PROIECTE NEFINALIZATE 
 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS  125426 
Titlul: „Modernizare drum județean DJ 174A - Bilbor – km 20+000 – 23+423 - DJ 174C - lim. jud. 
Suceava km 5+000 – 11+197, pe sectorul km 5+000 – 11+197” 
Solicitant - PARTENERIATUL DINTRE UAT JUDEȚUL HARGHITA, UAT MUNICIPIUL TOPLIŢA, UAT BILBOR 
 

Localizare proiect  
Drum judeţean 174 C (limita judeţului Suceava - DJ 174 A), km 5+000 - 11+197,continuat cu DJ 174 A 
(Bilbor - DJ 174C) km 20+000 - 23+423.  Lungimea drumului pe care se intervine: 9.620 metri, dintre care 
6.197 metri DJ 174 C si 3.423 metri DJ 174A. Drumul aparţine domeniului public al Judeţului Harghita, 
conform HCJ 136/2010, HG 540/2000 si OG 43/1997. 
 
Durata de implementare: 24 luni, respectiv între data 24.11.2017 și data 30.10.2019, 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  
Obiectivul general al proiectului consta în modernizarea sistemului rutier pe DJ 174A - Bilbor – km 
20+000 – 23+423 - DJ 174C - lim. jud.Suceava km 5+000 – 11+197, pe sectorul km 5+000 – 11+197, în 
scopul îmbunătățirii parametrilor relevanţi - creșterea vitezei de rulare, creșterea siguranţei rutiere si a 
portanţei, asigurând conectivitatea cu reţeaua TEN-T, în mod indirect, prin DN15 - Topliţa către E578. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Modernizarea a 6,20 kilometri drum judeţean conectat la TEN-T, inclusiv asigurarea lucrărilor de 
scurgere a apelor, de reabilitare a podeţelor si asigurarea accesului către proprietăți. 
2. Reabilitarea, modernizarea si decolmatarea a 24 de podeţe care asigura scurgerea apelor pluviale pe 
sectorul de drum modernizat. 
3. Creșterea siguranţei rutiere prin aplicarea de marcaje longitudinale si prin plantarea de indicatoare 
rutiere. 
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4. Îmbunătățirea accesului si conectivității către coridorul TEN-T pentru 2.629 de locuitori ai comunei 
Bilbor 
 
Indicatori:  

 Populația deservită de o infrastructură secundară modernizata care asigură accesul la coridoarele 
TEN-T– 2629 de persoane  

 Lungimea totală a drumurilor nou construite 0.00 km 
 Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate 6.20 km 

 
Beneficiarii proiectului: 
În urma implementării prezentului proiect, beneficiarii direcţi care vor beneficia de rezultate sunt: 

 2.629 de locuitori ai Comunei Bilbor conform datelor furnizate de INS, care vor beneficia de o 
infrastructura rutiera îmbunătățita, de un grad mai ridicat de siguranţa a circulaţiei rutiere si 
pietonale, de concentraţii mai mici de noxe si niveluri mai redus de zgomot la nivelul localității; 
 

Beneficiari indirecţi ai investiţiei sunt: 

 15.856 de locuitori ai comunelor Municipiului Topliţa şi satului aparținător Secu, localități care sunt 
traversate de DJ 174 A, si care vor beneficia de o alternativa modernizata de acces către Comuna 
Bilbor si către judeţul Suceava; 

 locuitorii comunelor Drăgoioasa, Păltiniş, Coverca, Panici, Şaru Dornei si Dorna-Arini din judeţul 
Suceava, care vor beneficia de o conexiune rapida cu Comuna Bilbor, cu judeţul Harghita si cu 
Municipiul Topliţa, prin sectorul modernizat DJ 174C si continuat cu DJ 174A;  

 Autoritățile publice locale care administrează infrastructura, care vor beneficia de reducerea 
costurilor cu mentenanţa infrastructurii, cu decolmatarea șanțurilor si podeţelor, cu conservarea la 
un nivel acceptabil a stării drumului; 

  Persoanele angajate de către antreprenorul care realizează construcţia drumului, care vor beneficia 
de noi locuri de munca pe durata execuţiei lucrărilor. 

 
Bugetul proiectului: 

Valoare totală a 
proiectului 

(RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

7.867.145,26 7.867.145,26 6.687.073,47 1.022.728,88 157.342,91 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR 7.709.802,35 lei (98,00%) din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.655.032,27 Euro, 1 euro = 4,6584 RON (cursul Info euro al 
lunii publicării ghidului solicitantului pe site-ul programului). 
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