
MunicipiulBuzãu,
conectatlaAutostradaA7
ºilaDrumulExprescãtre
Brãila,printr-unOrbital

B
uzãul ar putea fi al
doilea oraº din þarã,
dupã Bucureºti, ce
va avea un sistem
"Orbital". Proiectul
este în lucru de câ-

teva luni ºi a fãcut paºi impor-
tanþi spre realizare. Practic, este
vorba despre realizarea unui

inel rutier ce va înconjura muni-
cipiul Buzãu ºi care va face legã-
tura atât cu viitorul drum expres
Buzãu - Brãila, dar ºi cu viitoarea
autostradã A7, Bucureºti- Plo-
ieºti - Buzãu - Focºani - Paºcani -
Siret.

"În urma analizei proiectului
de realizare a Autostrãzii A7,

care trece pe lângã municipiul
Buzãu, am constatat, cu câteva
luni în urmã, cã nu eram conec-
taþi decât parþial la aceastã auto-
stradã ºi parþial la viitorul drum
expres Buzãu-Brãila. Ne-am
întâlnit cu reprezentanþii Mini-
sterului Transportur i lor , a i
CNAIR, au fost mai multe discu-

þii, inclusiv vizite în teren aici, la
Buzãu, ºi s-a ajuns la aceastã si-
tuaþie care ar putea face din mu-
nicipiul Buzãu al doilea oraº din
România, dupã Bucureºti, cu un
sistem orbital, un sistem con-
centric de strãzi. În fapt, este
vorba despre acest inel exterior
de 26,4 kilometri", a spus Con-
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stantin Toma, primarul munici-
piului Buzãu.

Raluca Bobescu, arhitect ºef în
Primãria Buzãu, a adãugat: "Mu-
nicipiul Buzãu beneficiazã de o
poziþie strategicã la nivel naþio-
nal, fiind situat la intersecþia ce-
lor trei regiuni istorice (Munte-
nia, Transilvania ºi Moldova).
Prin amplasarea Municipiului
Buzãu în exteriorul arcului car-
patic, la confluenþa Câmpiei Bã-
rãganului cu Subcarpaþii Buzãu-
lui, acesta este poziþionat pe
principala axã rutierã ce leagã
Moldova de Bucureºti (E85 -
Dn2), fiind întãritã de viitoarea
autostradã A7. În vederea conti-
n uãr i i luc r ãr i lo r P . U . G . de
"Actualizare integralã a Planului
Urbanistic General al Municipiu-
lui Buzãu", Planul de Cãi de co-
municaþie ºi transport aferent
P.U.G. Municipiului Buzãu, echi-
pa de proiectare propune com-
pletarea actualei ªosele de Cen-
turã a Municipiului Buzãu prin
configurarea unui "Orbital" (un
drum concentric situat în viito-
rul intravilan al Municipiului Bu-
zãu, þinând cont de aplicarea
conceptului de oraº radial-con-
centric )".

Ideea proiectului a fost apre-
ciatã ºi de consilierii locali, care,
în luna iulie, au aprobat încheie-
rea unui protocol de colaborare
cu Compania Naþionalã de
Administrare a Infrastructurii
Rutiere (CNAIR), pentru elabora-
rea studiului de fezabilitate ºi a
proiectului tehnic legat de con-
figurarea unui "Orbital".

"În ºedinþa Consiliului Local al
Municipiului Buzãu din 18 au-
gust s-a aprobat o Hotãrâre de
Consiliu Local Municipal, pri-
vind parteneriatul dintre Mini-
sterul Transporturilor prin Com-
pania Naþionalã de Administrare
a Infrastructurii Rutiere ºi Primã-
ria Municipiului Buzãu, pentru
realizarea ",paºilor tehnici" pen-
tru proiectul "Buzãu - un oraº ra-
dial concentric", respectiv reali-
zarea unui sistem "orbital", o
centurã de 26,4 km ce va încon-
jura oraºul nostru ºi care va face
legãtura atât cu viitorul drum
expres Buzãu - Brãila, dar ºi cu
viitoarea autostradã A7, Bucu-
reºti- Ploieºti - Buzãu - Focºani -
Paºcani - Siret. Dupã realizarea
proiectului tehnic, Compania
Naþionalã de Administrare a
Infrastructurii Rutiere va execu-

ta acest tronson de centurã,
care va îmbunãtãþi mult traficul
auto în Buzãu. Nu este un pro-
iect uºor ºi nu se va putea exe-
cuta "peste noapte", dar cu sigu-
ranþã este foarte necesar ºi-l
vom realiza!", a mai declarat pri-
marul Constantin Toma.

Lucrurile au mers foarte repe-
de, iar nici douã luni mai târziu
Cristian Pistol, directorul Com-
paniei Naþionale de Administra-
re a Infrastructur i i Rut iere
(CNAIR), însoþit chiar de mini-
strul Transporturilor, Sorin Grin-
deanu, a venit la Buzãu pentru a
semna protocolul de colaborare
cu Primãria.

"Municipiul Buzãu va fi conec-
tat cu Autostrada A7 Drumul de
legãturã dintre Autostrada Mol-
dovei ºi Municipiu va fi realizat
în parteneriat cu autoritãþile lo-
cale. CNAIR ºi Primãria Munici-
piului Buzãu au semnat un Pro-

tocol de Colaborare pentru ela-
borarea Studiului de Fezabilita-
te necesar construirii a trei tron-
soane ale acestui drum. Prin do-
cument se stabileºte inclusiv
contribuþia financiarã a fiecãrei
pãrþi pentru finanþarea "Con-
tractului necesar Studiului de
Fezabilitate destinat tronsoane-
lor 2, 3 ºi 4" ale acestui proiect.
CNAIR ºi Primãria Municipiului
Buzãu pot începe demersurile
pentru elaborarea documenta-
þiei tehnico-economice necesa-
re derulãrii, contractul fiind fi-
nanþat prin POIM 2014-2020.
Ulterior, proiectarea ºi execuþia
Drumului de legãturã dintre A7
ºi Municipiul Buzãu, cu o lungi-
me de aproximativ 9 km, vor pu-
tea f i f i n an þate p r i n PO T
2021-2027", a spus ministrul
Transporturilor, Sorin Grindea-
nu, dupã semnarea protocolu-
lui.

BURSA Construcþiilor nr. 7 / 2022   61

Investiþii

"CNAIR ºi Primãria Municipiului Buzãu pot începe
demersurile pentru elaborarea documentaþiei
tehnico-economice necesare derulãrii, contractul
fiind finanþat prin POIM 2014-2020. Ulterior,
proiectarea ºi execuþia Drumului de legãturã
dintre A7 ºi Municipiul Buzãu, cu o lungime de
aproximativ 9 km, vor putea fi finanþate prin POT
2021-2027", a spus ministrul Transporturilor,
Sorin Grindeanu, dupã semnarea protocolului.



Prin acest protocol, CNAIR va
asigura finanþarea lucrãrilor
pentru centura oraºului Buzãu,
iar Primãria se va ocupa de ge-
stionarea lucrãrilor.

Ministrul Grindeanu a menþio-
nat: "Aceastã zonã a Buzãului,
din punctul de vedere al Mini-
sterului Transporturilor, este o
zonã destul de importantã ºi
tocmai de aceea s-a înfiinþat la
Buzãu o Direcþie Regionalã, iar
prin protocolul semnat astãzi,
care cred ca este al 40-lea astfel
de document, urmãrim sã de-
scentralizãm aceste lucrãri. Am
încredere cã toate lucrãrile ace-
stea vor fi fãcute. Rolul CNAIR
este sã plãteascã aceste lucrãri,
dar ele vor fi gestionate de Pri-
mãria Buzãu pentru cã lucrãrile
de mai micã anvergurã, cum
este ºi aceasta, pot fi gestionate
mai bine de autoritãþile locale
decât de o autoritate centralã. E
mult mai bine ca lucrãrile sã fie
gestionate de cei care sunt be-
neficiarii direcþi ai acestor lucrã-
ri. Sper sã vã încadraþi în termen
pânã la decembrie 2023, iar noi
sã putem deconta acest studiu
de fezabilitate ca apoi sã trecem
la proiectare ºi execuþie".

"De astãzi (n.r. 6 septembrie)

ne apucãm de treabã. Pânã la fi-
nalul anului va fi gata studiul de
fezabilitate", a spus Constantin
Toma, primarul municipiului Bu-
zãu.

Cum va arata

Orbitalul

"Orbitalul Municipiului Buzãu
este cel de-al III-lea inel de circu-
laþie al oraºului, propus a fi con-
figurat prin modernizarea ac-
tualei ªosele de Centurã ºi com-
pletarea acesteia pe sectoarele
unde nu este încã realizatã.

Acesta este compus din 6 sec-
toare", a spus Raluca Bobescu,
arhitectul ºef al Primãriei muni-
cipiului Buzãu

În prezent, ªoseaua de Centu-
rã a Municipiului Buzãu funcþio-
neazã doar pe tronsonul vestic
(din nord, dinspre UAT Mãrãci-
neni, de la Bulevardul Unirii /
Râul Buzãu cãtre sud pe partea
vesticã a oraºului, pânã la inter-
secþia cu DN 2 - E 85 (Calea Eroi-
lor). Acest tronson are o lungi-
me de 6,5 km. Rolul funcþional al
prezentei ªosele de Centurã
este, în principal, de a prelua
traficul greu de tranzit între re-

giunea istoricã a Moldovei ºi ca-
pitala Bucureºti.

O situaþie particularã o repre-
zintã tronsonul nord-estic al
ªoselei de Centurã suprapus pe-
ste digul de protecþie al râului
Buzãu, aºa-numita ªos. Digului -
Centura de Est, între Bulevardul
Unirii ºi Podul Vadu Paºii - Stra-
da Dorobanþi. Lungimea acestui
tronson este de aproximativ 4
km, cu un profil transversal va-
riabil între 7 - 9 m, parte carosa-
bilã degradatã aproape total.

Tronsonul nord-estic al ªoselei
de Centurã paralel cu albia râu-
lui Buzãu, între Podul Vadu Paºii
- Balastierã, are o lungime de 2,3
km ºi un profil transversal varia-
bil între 6,5 ºi 8,5 m parte caro-
sabilã fãrã înveliº asfaltic.

Tronsonul sudic al ªoselei de
centurã este compus din 3 seg-
mente cu caracterici diferite:

Tronsonul 4 (lungime = 2,8
km) este situat între Balastierã ºi
începutul liniei de foraje, cu-
prinzând în mare parte necesi-
tatea reconfigurãrii intersecþiei
cu DN2B ºi CF Buzãu-Brãila. Ace-
astã intervenþie presupune o su-
pratraversare atât a DN2B, cât ºi
a CF Buzãu-Brãila, pânã la linia
forajelor (De 803).

Tronsonul 5 (lungime = 6,5
km) este propus în afara perime-
trului zonelor de protecþie a fo-
rajelor. El este propus a fi situat
la nordul zonelor de protecþie a
forajelor în partea esticã pentru
a vasculariza cu circulaþii toate
loturile cu funcþiune propusã de
industrie/servicii. În partea ve-
sticã a liniei forajelor, noul drum
este propus a fi situat la sudul
perimetrelor de protecþie pen-
tru a nu interfera cu zona cu de-
stinaþie specialã.

Tronsonul 6 (lungime = 3,4
km) este situat între Calea Eroi-
lor ºi DN 2 spre linia forajelor,
cuprinzând în mare parte nece-
sitatea reconfigurãrii intersec-
þiei cu DN2 ºi CF Bucureºti -
Vicºani. Aceastã intervenþie pre-
supune o supratraversare atât a
DN 2, c ât º i C F B uc ur eº t i -
Vicºani, spre linia forajelor (De
803).
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