
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIERE PROIECT 

 

 
 
Cod SMIS proiect: 117726 
Axa: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 

Prioritate de Investiții: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

Titlul proiectului: „Modernizarea şi Reabilitarea drumurilor judeţene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – 

Măriuţa – limită judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 302 tronson DN 3 – Belciugatele – Măriuţa 

– limită judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 15+365” 

Denumire beneficiar: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Călăraşi, Unitatea 

Administrativ Teritorială comunele Curcani, Luica, Nana, Sohatu, Săruleşti, Tămădău Mare, Belciugatele, 

Oraş Fundulea, lider de parteneriat Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Călăraşi. 

Loc de implementare: Drumul județean DJ402, km 0+000 – km 53+700, se desfășoară pe teritoriul 

localităților Curcani (DN4) – Luica – Nana – Solacolu – Fundulea (DN3) și Tămădău Mare (DN3) – Dârvari 

– Gostilele – Măriuța – limita județului Călărași. 

Drumul județean DJ302, km 0+000 – km 15+365, se desfășoară pe teritoriul localităților Belciugatele 

(DN3) și Măriuța, județul Călărași. 

Data de începere a proiectului: 03.08.2017 

Data finalizării proiectului: 02.07.2021. Urmează semnarea unui Act adițional pentru prelungirea 
perioadei de implementare a proiectului. 
Valoarea totală a proiectului: 128.868.255,92 lei 

Suma nerambursabilă solicitată: 125.788.430,89 lei., din care: 109.215.166,26 lei – FEDR și 16.573.264,63 
lei – Buget național  
Obiectivul general al proiectului: creșterea gradului de accesibilitate a  zonelor rurale si urbane situate 

în proximitatea rețelei TEN-T prin  modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ 402 și DJ 302 de 

pe teritoriul județului Călărași. 

Obiective specifice ale proiectului modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ 402 și DJ 302,  

urmărindu-se: 

➢ Modernizarea și reabilitarea a 61,749 km de drumuri județene; 

➢ Reducerea cu 40% a timpului de călătorie pe traseele modernizate și reabilitate prin proiect;  

➢ Creşterea cu 15% a siguranţei circulaţiei pe drumurile județene respective;  
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➢ Creşterea traficului cu 15% pentru traficul de călători, la un an de la finalizarea implementării 
proiectului; 

➢ Creşterea traficului cu 15% pentru traficul de marfă, la un an de la finalizarea implementării 
proiectului. 

Rezultate așteptate:  

➢ Populația deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul  la 
coridoarele TEN-T-persoane: 24.403 persoane 

➢ Lungimea drumurilor județene reconstruite/modernizate conectate la TEN-T-km: 61,749 km 

 

 
 
 
 
 
       Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm 

să vizitați www.fonduri-ue.ro 
 

➢ Site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro 
➢ Pagina de Facebook a programului https://www.facebook.com/inforegio.ro/ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI 

Călăraşi, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1 

Tel. 0242 311 301, Fax 0242 331 609 

e-mail: cjcalarasi@calarasi.ro 

web: www.calarasi.ro 
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