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AXA PRIORITARĂ 6 – ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE 

IMPORTANȚĂ REGIONALĂ ȘI LOCALĂ 

Prioritate de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 

nodurilor multimodale 

 

                           Valoare indicativa alocata : 13.297.873 euro 
 

Perioada consultare publica: 31.07-30.08.2015 

 

Primul apel  data inchidere 16 .11.2017 

Perioada depunere proiecte  al II-lea apel : 6.01.2017- 13.07.2017 

 

  



 

 

Prioritate de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale 
 

 

 

 

Tipuri de activități (1)  

 
• Modernizarea/reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigură 

conectivitatea cu reteaua TEN T 
 

 
• Construcţia/modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum 

judeţean, sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței 
circulației (parapeți de protecție, limitatoare de viteză - inclusiv marcaje 
rezonatoare), semnalistică orizontală și verticală, reorganizare de 
intersecții  

 
 
• Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere 

(construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN 
T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale   



Prioritate de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 
 

Tipuri de activități (2) 

 
• Construirea/modernizarea de stații, alveole pentru transport public 

pe traseul drumului județean 
 

• Realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și 
biciclisti,inclusiv semnalistica verticală pentru treceri de pietoni cu 
alimentare fotovoltaică 

 

• Realizarea de perdele forestiere și parapeti pentru protecție 

 

 

Beneficiar: UAT Ilfov in calitate de proprietar al DJ (prin CJ Ilfov in 
calitate de administrator) 

 



            Valoarea totala eligibila  a proiectului   

 

» Valoare minimă eligibilă: 1.000.000 euro  

» Valoare maximă eligibilă: 13,3 mil (in cazul BI)  

 

Prioritate de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale 

Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o 

cofinanțare de minim 2% din valoarea cheltuielilor 

eligibile 



 Detalii privind prevederile ghidului solicitantului: 

 

http://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritara-6/ 

 

 

 Detalii privind situatia depunerii proiectelor: 

 

http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/ 

 

 

 

 

 

Prioritate de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale 

http://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritara-6/
http://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritara-6/
http://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritara-6/
http://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritara-6/
http://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritara-6/
http://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritara-6/
http://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritara-6/
http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/
http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/
http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/
http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/
http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/
http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/
http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/


            Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov 
 Str. M. Eminescu 163, Bucuresti 

Telefon /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65 

Helpdesk: + 4021.313.80.99 Email: helpdesk@adrbi.ro  

www.adrbi.ro                                     

 

Investim în viitorul tãu! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional si co-finantat 

de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã 

www.adrbi.ro  www.inforegio.ro 

www.facebook.com  / adrbi 
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