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• Megyei utak saját finanszírozásból – Lucrări pe drumurile 
județene finanțate din bugetul propriu (buget local) 

   22.759.200 RON, amiből / din care: 

• Karbantartási munkálatok / Lucrări întreţinere: 

  4.759.200 RON 

(be nem tervezett munkálatokkal  – inclusiv neprevăzute) 

• Beruházási munkálatok / Lucrări de investiţii: 

  18.000.000 RON 

(tervezés és kivitelezés – proiectare şi implementare) 
 

• Megyei utak EU-s finanszírozásból – Lucrări pe drumurile județene 
finanțate din fonduri UE (DJ 123A, DJ 132): 

   114.137.597 RON 



• Pe sectorul de drum M. Ciuc–Misentea s-au implementat  2 straturi 
de asfalt  până la ieşirea din Misentea 

• În centrul satului Bancu s-a implement un strat de asfalt pentru 
renovarea stratului deteriorat . În acest an am executat 2 km de 
drum asfaltat. 

Útfelújítás 
Csíkszereda–Mindszent–Bánkfalva 

DJ 123B 
Miercurea Ciuc–Misentea–Bancu 

Reabilitare sistem rutier 
925,72 mii RON 

• A Csíkszereda–Mindszent ( 11+270 – 19+290 )-szakaszon 2 réteg  
aszfalt leterítése valósult meg, Mindszent helység névtábláig. 

• Bánkfalva központjában egy aszfaltréteg terítödött le, mivel a 
meglévő aszfaltszőnyeg erősen megrongálódott. Idén ezen a 
szakaszon 2 km aszfaltszőnyeget terítettünk le. 



Szentimrei Büdösfürdő – Az útszerkezet megerősítése 

DJ 123D 
Consolidare sistem rutier pe Sântimbru Băi 

600 mii RON 

• Continuăm lucrările începute anul trecut cu cca. 1 km de 
sistem rutier complet, formare şanţuri, podeţe – se 
preconizează că vom ajunge până la flotaţie. 

• Folytatjuk a tavaly elkezdett munkát – kb. 1 km teljes 
útszerkezettel, átereszekkel, sáncok kiképzésével –fel 
szeretnénk érni az erdő széléig.  



Útjavítás megerősítéssel – Csíkszenttamás 

DJ 125 
Tomeşti – Reparaţii prin ranforsare 

1.525,00 mii RON  

• În continuarea asfaltului din Tomeşti executat în luna iunie, s-a 
planificat aplicarea unui nou strat de uzură peste cel vechi în direcţia 
Sândominic, executant - S.C. Fundamenta S.R.L. – 4,5 km de beton 
asfaltic 

• Csíkszenttamáson a leterített aszfaltszőnyeg folytatásában 
koptatóréteget terveztünk Csíkszentdomokos központjáig, amelyet  a 
Fundamenta S.R.L. vitelezett ki, ez 4,5 km aszfaltszőnyeget jelentett.  

 



Orotva: az útszerkezet megerősítése 

DJ 128 
Jolotca – Consolidare sistem rutier  

 1.850 mii RON  
•  2011 augusztus 31 –én a tervezett munkálatok befejeződtek  

• A 8+650 – 17+354 km poziciójú útszakasz bekerült a PNDI 
kormányprogramba, beruházás értéke: 15,78 mill Lej. 

 

 

• Lucrările s-au terminat în data de 31 august 2011. 

• Sectorul de drum km 8+650 – 17+354 a intrat in programul PNDI cu 
valoarea ivestiţiei: 15,78 mil Lei. 

 



Gagy–Etéd–Székelypálfalva: az útszerkezet 
megerősítése 

 DJ 135–DJ 136B  

Goagiu–Atid–Păuleni: Consolidare sistem rutier 
750 mii RON 

• 2011-ben elérünk a DJ 136A jelzésű megyei út 
kereszteződéséig, Etéd község központjába, a 2010-es 
munkálatok folytatásaként; a 2010-ben megvételezett 
és megőrzésbe helyezett anyagokat bedolgoztuk a 
DN13A – Székelypálfalva irányában 

• 9+200 – 21+200 km- es útszakasszal bekerült a PNDI  
kormányprogramba  10 mill Lej értékkel. 

 • Prin continuarea lucrărilor de asfaltare începute anul trecut, la finele 
anului 2011 vom atinge Centrul comunei Atid – intersecţia cu drumul 
DJ 136A; de asemenea continuăm lucrările cu materialele 
achiziţionate în 2010 spre DN 13A –Păuleni 

• Drumul de la km 9+200  până la 21+200 a intrat in programul PNDI 
finanţat de stat cu valoarea de 10 mil Lei. 

 

 



Etéd–Atyha–DN 13A–Maros megye: az útszerkezet felújítása  

DJ 136A 
Atid–Atia–DN 13A–jud. Mureş: Reabilitare sistem rutier 

1.100 mii RON 
 
• 1.100 ezer RON – Turisztikai jellegű 

befektetés – a DJ 136B/DJ135 megyei út 
elágazásától Etéd község központján 
keresztül,  a DN 13A jelzésű nemzeti útig 
aszfaltszőnyeget terítünk le – jelen 
pillanatban előkészóletek folynak a 
tervezés-kivitelezés kiírására 

• 1.100 mii RON – Reparații prin ranforsare, aplicarea unui covor de asfalt 
pe sistemul rutier existent – din intersecția  DJ 136B/DJ135 – prin 
centrul com. Atid  în direcţia DN 13A – investiţie de interes turistic. În 
momentul de față se fac pregătiri pentru achiziționarea proiectării -
execuției acestor lucrări de ranforsare 



Az útszerkezet felújítása 

DJ 131 
 Reabilitare (consolidare) sistem rutier  

2.750 mii RON  
• Befödjük a tavaly leterített összekötő réteget, és lehetőségeink 

szerint folytatjuk a munkálatokat Felsőboldogfalva irányából 
Patakfalva fele. A mukálatot befejeztük, ez 5,76o km 
aszfaltszőnyeget jelent 2 rétegben.  

• Stratul de legătură realizat se va acoperi cu un strat de uzură şi se 
vor continua lucrările în funcţie de posibilităţi din direcţia Feliceni. 
În momentul de față lucrările au fost finalizate – 5,760 km de beton 
asfaltic  



• A pályázat célja: a régió megközelíthetősége, a lakosság, az 
áruforgalom és a szolgáltatások, a közlekedés szintjének növelése, a 
fenntartható gazdasági fejlődés ösztönzése érdekében. 

• A terv helyszíne: a 123A megyei út Tusnád község, Csíkverebes, 
Csatószeg falvak, Csíkszentsimon, Csíkszentimre és Csíkszentkirály 
községekben. 

• A pályázat összértéke: 47 239 384 lej áfával.  

• Önrész: 783 405 lej (az elszámolható összérték 2%-a).  

• A vissza nem térítendő pályázott összérték: 38 386 832 lej. 

EU-s projekt 

DJ 123A 
 



A pályázat története: 
• 2009. január 15.: a pályázat benyújtása a Központi Regionális Fejlesztési 

Ügynökséghez; 

• 2009. február 19.: a projektet sikeresnek értékelték az adminisztratív megfelelés 
ellenőrzésekor, és a következő ellenőrzési fejezethez jutott, a műszaki és pénzügyi 
értékelés szakaszába; 

• 2009. április 14.: a projekt sikeres elbírálást kapott a műszaki és pénzügyi 
értékelés szakaszában; 

• 2009. április 23.: a technikai terv leadása ellenőrzés céljából; 

• 2009. augusztus 18.: a finanszírozási szerződés aláírásának engedélyezése; 

• 2009. október 8.: a finanszírozási szerződés aláírása; 

• 2010.március 17.: a médiaszerződés aláírása a projekt népszerűsítése érdekében; 

• 2010. augusztus 11.: a munkafelügyeleti szerződés aláírása; 

• 2010. augusztus 25.: a konzulens cég szerződésének aláírása; 

• 2010. december 9.: a munkálatok kivitelezésére megkötött szerződés aláírása. 

• 2011. augusztus 31: a munkálatok a tervezett kivitelezési naptár szerint haladnak, 
előreláthatóan év végére a projekt 95%ban megvalósult 

• 2011 december 14: a munkálatok 98 %-ban befejeződtek 

 

 



A kivitelezési szerződés adatai: 

 

• a nyertes cégtársulás: Viaduct Kft., Euro Strada Kft.; 

• a kivitelezési szerződés értéke: 21 712 715,60 lej; 

• a munkálatok kivitelezési ideje: 12 hónap; 

• az elvégzett munkálatok jótállási ideje: 96 hónap. 



A felújítási munkálat jellemzői: 
• az útvonal hossza: 14,6 km; 

• kivitelezendő munkálatok:  

• az úttest szerkezete: 

–  koptatóréteg – 121 864 nm; 

– kötőréteg – 18 083 t; 

– törtkő-réteg – 45 918 m3; 

– kavics/zúzottkő (sóder) réteg – 67 276 m3; 

• az úttest és a padkák teljes felújítása (6 m széles úttest, 1 m széles padka az út 
mindkét oldalán);  

• parkolók, bekötőutak, illetve  a magánházak előtti bejáratok kialakítása;  

• átereszek és hidak javítása: 6 híd, 27 áteresz javítása, 3 új áteresz; 

• a sáncok és  árkok kivitelezése a helységekben: 

– az áthaladó forgalomra tervezett födött árkok – 3435 folyóméter;  

–  az úttest szélén található födött árkok – 4133 folyóméter; 

–  betonelemekből kialakított sáncok – 6857 folyóméter; 

• korlátok – 2385 folyóméter; 

• forgalomirányító jelzések (táblák és útfestések ) a 14,6 km-es útszakaszon; 

• villanyvezetékek és gázvezetékek áthelyezése, ahol szükséges. 
 



A projekt várható eredményei 

• Eredmények: 
– 14,6 km feljavított út; 

– az útszakaszon való áthaladáshoz szükséges idő csökkenése 0,486 
óráról 0,292 órára;  

– az átlagos szállítási sebbesség növekedése 30 km/h-ról 50  

 km/h-ra;  

– az utat igénybe vevő járművek számának 12%-kal való növekedése.   



A 123A számú megyei út felújítása  
 – az útszakasz kezdete – 



Proiect UE 

DJ 123A 
finanțat din fonduri UE 

• Proiect finanţat prin: 
Programul Operaţional Regional 
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regional și 
local 
Domeniul de intervenţie: 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene/străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea 
şoselelor de centură 

• Localizarea proiectului: localităţile situate de-a lungul drumului 
judeţean DJ 123A: Tuşnad, Vrabia, Cetăţuia, Sânsimion, Sântimbru şi 
Sâncrăieni. 

• Valoarea totală a proiectului: 47.239.384 lei cu TVA;.  

• Contribuția proprie: 783.405 lei (2% din valorea eligibilă a proiectului).  

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 38.386.832 lei.    

 



DJ 123A 
• Caracteristicile lucrării de reabilitare: 
• lungimea drumului reabilitat: 14,6 km; 
• principalele lucrări incluse: 

– lucrări de terasament: 88 626 mc; 
– suprastructură: strat de uzură BA 16 – 121 864 mp; 
   - strat de legătură BAD 25: 18 083 tone; 
  - strat de piatră spartă: 45 918 mc; 
  - strat de balast: 67 276 mc; 

• reabilitarea părţii carosabile şi a bordurilor (parte carosabilă cu o lăţime de 6 m, bandă de 
încadrare 2x0,25 m şi acostament 2x0,75 m); 

• parcări şi drumuri laterale, acces la proprietăţi; 
• schimbarea şi reabilitarea podurilor:  6 poduri, 27 podeţe reabilitate şi 3 podeţe noi;  

– scurgerea şi evacuarea apelor:  
                      - rigolă carosabilă: 3 435 ml; 
                      - rigolă la marginea platformei: 4 133 ml; 
                      - şanț din elemente prefabricate din beton: 6 857 ml; 

• lucrări de siguranţa circulaţiei – parapete: 2 385 ml; 
• indicatoare şi marcaje rutiere pe 14,6 km; 
• mutarea conductelor de electricitate şi a conductelor de gaz, unde sunt necesare. 
• Perioada de execuţie a lucrărilor: decembrie 2010 – decembrie 2011  
• 31 August 2011: Lucrările înaintează după calendarul de execuţie planificat, se preconizează 

că până la finele anului proiectul va fi implementat într-un procent de 95%. 
• 14 Decembrie 2o11: lucrările au fost executate în proporție de 98%. 


