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Trei proiecte interconectate vor
fluidiza traficul dintre Ploieºti ºi
localitãþile prahovene

Un complex program de investiþii în
infrastructura rutierã implementat de Consiliul
Judeþean Prahova va spori accesibilitatea judeþului ºi
va fluidiza traficul.

Beneficiile investiþiilor vor fi majore având în vedere
poziþ ionarea strategicã a judeþului în þarã ºi
importanþa pe care o prezintã din punct de vedere
economic ºi turistic.

Mircea Cosma, preºedintele Consiliului Judeþean
Prahova, ne-a declarat:

“O infrastructurã rutierã modernã va contribui la
creºterea mobilitãþii forþei de muncã spre zonele
economice, comerciale ºi de servicii, va contribui la
dezvoltarea mai rapidã a regiunii, prin facilitarea
accesului ºi deschiderea intraregionalã care vor
stimula dezvoltarea întreprinderilor, în special a celor
pentru care transportul este esenþial.”

Trei proiecte interconectate majore de infrastructurã
r u t i e r ã v o r f i i m p l e m e n t a t e p r i n P r o g r a m u l
Operaþional Regional în cadrul Planului Integrat de
Dezvoltare a Polului de Creºtere Ploieºti-Prahova.

Licitaþia pentru construcþia unui pasaj
superior tip giraþie se aflã în derulare

În curs de implementare se aflã proiectul de
construcþie a unui pasaj superior tip giraþie pe traseul
drumului judeþean DJ102 pe teritoriul comunei Blejoi,
chiar la ieºirea din municipiul Ploieºti. Conform
contractului de finanþare, valoarea proiectului este de
78,59 milioane lei.

Pasajul va fi construit peste DN1B, investiþia
incluzând realizarea legãturii între DJ102 ºi DN1B prin
bretele de acces denivelate. Lucrãrile au ca scop
separarea traficului general de tranzit de cel comercial
în zona de dezvoltare din partea nordicã a Ploieºtiului
ºi de traficul periurban.

Pasajul superior tip giraþie nu a fost singura soluþie
tehnicã avutã în vedere pentru implementarea
proiectului. O alternativã o reprezenta construcþia
unui pasaj denivelat pe DJ 102 ºi realizarea legãturii
între DJ 102 ºi DN 1B prin bretele de acces denivelate
tip treflã, ne-a precizat Mircea Cosma.

Dupã analizarea soluþiilor, reprezentanþii Consiliului
Judeþean Prahova ºi ai administratorului drumului
naþional DN 1B (CNADNR) au recomandat soluþia
pasajului tip giraþie. Acesta are avantajul ocupãrii de-
finitive a unei suprafeþe mai mici, posibilitatea
efectuãrii manevrei de întoarcere mai uºor, cost redus.
Opþiunea este, de asemenea, din punct de vedere
arhitectural ºi tehnic, o soluþie deosebitã.

Astfel, pentru realizarea pasajului se va construi un
inel central din care se vor desprinde bretelele de
acces ale DJ 102, precum ºi ale DN1B. Pentru
asigurarea traversãrii DN1B de cãtre pietoni ºi
bicicliºti, va fi realizat un pasaj superior pietonal cu
douã rampe circulare la capete, amplasat în zona

i n t e r i o a r ã a i n e l u l u i
central.

Adiacent pãrþi i caro-
sabile, stânga-dreapta, vor
fi piste de bicicliºti, spaþii
verzi destinate amplasãrii
r e þ e l e i e l e c t r i c e d e
iluminat stradal ºi trotuare
pietonale.

Lungimea totalã a pasajului va fi de 956,86 m, iar a
inelului central de 282,84 m. Podul va avea o înãlþime
de ºase metri ºi un numãr de patru ieºiri.

Dupã semnarea contractului de finanþare prin
Programul Operaþional Regional cu autoritatea de
management din Ministerul Dezvoltãrii Regionale, au
fost demarate procedurile privind achiziþiile publice
pentru lucrãri ºi servicii. Astfel, la data de 11 aprilie
2013 a fost lansatã licitaþia pentru lucrãri în cadrul
proiectului. Potrivit estimãrilor, contractul de execuþie
se ridicã la 59,8 milioane lei fãrã TVA, perioada de
implementare fiind de 18 luni.

Urmeazã sã fie demarate procedurile de atribuire
pentru alte patru contracte de servicii: dirigenþie de
ºantier, management, audit informare/publicitate,
potrivit domnului Cosma.

Proiectul interconectat de construcþie
a DJ236 este finalizat

Proiectul de creºtere a capacitãþii de trafic prin
realizarea legãturii rutiere între DN1 ºi DN1B a fost
deja finalizat. Investiþia a presupus construcþia
d r u mu l u i j u d eþean D J2 3 6 î n z ona d e nor d a
municipiului Ploieºti. Lungimea traseului DJ 236 este
de 2,16 km (inclusiv pasajul suprateran 104,90m), la
care se adaugã lungimea totalã a bretelelor de 1,44
Km (inclusiv 205 m pene racordare). Lucrãrile au fost
realizate din fonduri europene nerambursabile ºi
contribuþia Consiliului Judeþean Prahova, secþiunea de
drum fiind inauguratã în luna noiembrie a anului
trecut. Conform contractului de finanþare investiþia a
fost de circa 44 milioane lei. Drumul este în prezent
deschis circulaþiei, a declarat Mircea Cosma.

Zonele industriale ale Ploieºtiului vor fi
legate odatã cu finalizarea pasajului
tip giraþie

Cele douã investiþii (construcþia DJ236 ºi pasajul tip
giraþie) vor duce la interconectarea zonelor: platforma
industrialã Brazi, zona comercialã din partea de nord a
municipiului Ploieºti (cuprinzând centre de retail ºi
DIY), zona existentã ºi în dezvoltare a parcurilor
industriale: Plopeni, Alinso Group Ploieºti West Park,
WDP Development RO Ariceºti i Rahtivani . De
asemenea, prin realizarea acestor legãturi, vor fi create
alternative viabile de transport rutier pentru direcþiile:

Bucureºti - Braºov (DN1), Ploieºti - Buzãu (DN1B), prin
separarea de traficul urban ºi periurban.

Un al trei lea proiect se af lã în plan ºi va f i
implementat imed iat ce pr imele d ou ã vor f i
încheiate. Acesta vizeazã extinderea transportului
public urban (troleu) cãtre zonele limitrofe ale
municipiului Ploieºti.

73% din drumurile judeþene din
Prahova au durata de serviciu expiratã

Reþeaua de drumuri judeþene din Prahova are o
lungime totalã de 1146,87 km. Din totalul de 202,743
km de drumuri modernizate (asfalt tip beton, beton de
ciment pavaj), 160 km sunt drumuri cu duratã de
serviciu expiratã, reprezentând circa 79% din total. Din
totalul de 861,657 km de drumuri cu îmbrãcãminþi
rutiere uºoare, 629 km sunt drumuri cu durata de
serviciu expiratã, reprezentând circa 73% din total.

În ceea ce priveºte reþeaua de drumuri comunale a
judeþului Prahova, aceasta are o lungime totalã de
764,69 km. Din totalul de 50,703 km de drumuri
modernizate (asfalt tip beton, beton de ciment ºi
pavaj), 34 km sunt drumuri cu duratã de serviciu
expiratã, reprezentând circa 67% din total.

Proiecte de investiþii în cãutare de
finanþare

Consiliul Judeþean Prahova se aflã cãutarea unor surse
de finanþare pentru urmãtoarele proiecte de investiþii
în infrastructurã rutierã:

- Drum de legãturã între DJ 156 ºi DN 1 (E 60)
(tronsoanele II, III);

- Pasaj denivelat peste DN 1 (Century Vest) la
intersecþia cu DJ 101 I ºi strada Buda - municipiul
Ploieºti ºi comuna Ariceºtii Rahtivani;

- Reabilitare DJ 1021 Câmpina-Valea Doftanei-Limita
Judeþ Braºov, km 35+100 - km 50+924;

- Modernizare DJ 101 T, Valea Doftanei (DJ 102 I) -
Bertea - Vãrbilãu (DJ 102), 10,454 km (Tronsonul
Bertea - Valea Doftanei).

Investiþii
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