
 
      

 

EXTINDERE ȘI MODERNIZARE VARIANTĂ OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GALAȚI 
 
 

UAT Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Extindere și modernizare variantă 
ocolitoare a municipiului Galați”, în parteneriat cu UAT Municipiul Galați. 
 

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 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, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea 
regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării AP 1b - Legături rutiere, feroviare şi 
aeriene. 
 

Scopul proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază prin reabilitarea şi modernizarea 
tronsonului de drum judeţean DJ 251M, variantei ocolitoare a Municipiului Galați. 
 

Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea unei rute de acces rutier extinsă si modernizată ce face 
legatura între punctul estic, partea de nord și punctul de ieșire vestic al municipiului Galați ca variantă 
ocolitoare cu statut de drum județean clasa tehnică II și III. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Asigurarea parametrilor tehnici optimizați pentru tronsoanele Variantei ocolitoare cu statut de drum 
județean (DJ251M) pentru desfășurarea unui trafic în condiții de eficiență economică, siguranță și confort.  
2. Se propune refacerea semnalizării prin marcaje și indicatoare rutiere; accesul pietonal prin reabilitarea 
trotuarelor existente, crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități (rampe de acces), accesul 
localnicilor defavorizați spre oraș din zonele periferice ale municipiului; realizarea unei piste de bicicliști pe 
trotuarul din partea de est al drumului pe toată lungimea tronsonului I și II; creșterea calității vieții în zona 
urbană prin reducerea emisiilor de carbon, reducerea la maxim a traficului greu prin îmbunătățirea 
condițiilor tehnice ale infrastructurii, fluidizarea traficului și descarcărea traficului urban prin preluarea unui 
procent substanțial din acesta; drumul va fi protejat împotriva fenomenelor extreme (viscol, inundații, 
vînturi puternice, etc) prin implementarea de măsuri complementare pentru protecție (perdea de arbori pe 
marginea drumului). 
 

Perioada de implementare este de 57 de luni, respectiv între data de 01.09.2017 și data de 31.05.2022, 
incluzând și perioada de pregătire a proiectului. 
 

Bugetul total al proiectului este 135.196.480,11 lei, din care contribuţia UE – 114.917.008,10 lei şi 
contribuţia naţională – 17.575.542,38 lei. Cofinanțarea eligibilă a UAT Județul Galați este în valoare de 
2.703.929,63 lei, iar cea neeligibilă este în valoare de 0,00 lei. 
 

În data de 9 aprilie 2019 a avut loc lansarea oficială a proiectului în cadrul unei conferinţe organizate la 
sediul Consiliului Judeţean Galaţi şi are drept obiectiv informarea corespunzătoare a participanţilor cu 
privire la activităţile şi rezultatele preconizate ale proiectului. Astfel, vor fi prezentate informații privind 
obiectivele proiectului, principalele activităţi ce urmează a fi derulate, detalii privind grupul ţintă precum şi 
rezultatele aşteptate. 
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