
 

 

 

 
CONSTRUIRE DRUM DE LEGĂTURĂ DOMBEGYHAZ – VARIAŞU MIC 

 
Reabilitare DJ 709C Arad – Variaşu Mic  

de la km 2+860 la km 14+106 
 
 
Proiectul " Construire drum de legătură Dombegyhaz – Variaşu Mic"  a fost finanţat prin Programul de 
Cooperare Transfrontalieră 2007-2013. 
 
Administraţiile locale de o parte şi de alta a graniţei sunt interesate de îmbunătăţirea infrastructurii rutiere 
transfrontaliere în scopul dezvoltării durabile a zonei prin creşterea accesibilității transfrontaliere, reducerea 
izolării localităților din spațiul rural al zonei de graniță, ameliorarea atractivității economice a comunelor 
direct beneficiare și adiacente, creşterea gradului de ocupare, interconectarea teritoriilor rurale, creşterea 
cooperării interinstituţionale şi intercomunitare. 

Consiliul judeţean Arad în parteneriat cu Compania Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Ungaria, 
(partenerul lider de proiect) şi-au propus asigurarea continuităţii legăturilor rutiere transfrontaliere. În acest 
scop, s-a realizat reabilitarea unui tronson de 19,446 km între localităţile Arad  - Variaşu Mic – frontieră 
RO/HU – Dombegyhaz. Pe partea română s-a reabilitat un tronson de 11,246 km. 

 
Bugetul total al proiectului pentru partea română a fost  de   1.106.613,42 Euro din care 
Finanţare FEDR  (85%)                             940.621,41 Euro                                                                                 
Co-finanţare Guvernul României (13%)    143.859,75 Euro 
Co-finanţare Consiliul judeţean Arad (2%)  22.132,26 Euro 
 
Constructorul care a realizat lucrarea este  SC SYLC CON TRANS SA.  Valoarea lucrărilor de reabilitare 
este de 2.681.364,84 lei.  
     
Caracteristici tehnice 

• Lungimea totală a drumului reabilitat este de 11,246 km cu o lăţime a platformei de 9,00 m din care 
partea carosabilă este de 2 x 3,00 m. 

• S-a amenajat un sens giratoriu la intersecţia cu DJ 709J 
 

Alte lucrări:  
• S-au amenajat 4 podeţe existente pe traseu prin curăţirea manuală a podeţelor colmatate şi 

refacerea şi completarea coronamentelor  
• S-au înlocuit parapeţii din beton armat pe sectorul km 12+020÷13+996 cu parapeţi metalici  
• S-au realizat lucrări de siguranţa circulaţiei  

 
Durata proiectului: 20 luni 
 
Modernizarea conexiunii rutiere între Dombegyhaz şi Variaşu Mic a fost începută încă din 2004, prin 
proiectul CJA de reabilitare a unui tronson de drum de 0,949 m din DJ 709C pe tronsonul dintre Variaşu 
Mic şi frontieră, finanţat în cadrul programului PHARE CBC RO - HU 2004.  
 
Prin acest proiect, s-au continuat demersurile proiectului precedent, atât prin construirea drumului între 
Dombegyhaz - graniţa de stat (8,2 km), cât şi prin prelungirea conexiunii rutiere între Variaşu Mic  şi Arad.  
 
Încheierea lucrărilor: În data de 24.09.2012 a fost recepţionat tronsonul de drum reabilitat. 
Valoarea finală a obiectivului de investiţie este de 2.631.064,35 lei.  
 
 
 
 

Consiliul Judeţean Arad 

Două ţări, un scop, success comun! 



 
 
 
La încheierea lucrărilor au rezultat economii  care, în urma solicitării Consiliului Judeţean Arad, au făcut 
obiectul unui act adiţional la Contractul de finanţare, prin care s-a aprobat utilizarea acestora pentru 
realizarea unui al doilea obiectiv. 
 
 

 
 
 
 
Obiectivul II al proiectului este Proiectarea şi execuţia de covor bituminos pe DJ 709J km 50+060 – 
53+700, Variaşu Mic – Iratoşu. Drumul reabilitat are o lungime de 3,640 km. 
 
Lucrarea a început în 8 august 2013, contractorul fiind SYLC CON TRANS în asociere cu BRING 
CONSULT SRL, cf. Contractului nr. 100/26.07.2013 iar diriginte de şantier fiind DROMCONS.  
 
Drumul reabilitat a fost recepţionat în 16.12.2013, valoarea obiectivului de investiţii fiind de 2.026.080,86 lei.  
 
Beneficiarii acestui proiect sunt în special locuitorii din localităţile Variaşu Mic şi Dombegyhaz dar şi agenţii 
economici din zonă şi participanţii la traficul de tranzit între România şi Ungaria.  
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