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Unitatea Administra�vă Judeţul Ialomiţa anunţă finalizarea implementării proiectului  “Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 
localităţile Drăgoeş� – Roşiori – Moviliţa – Dridu, DJ 101 localităţile Dridu- Fierbinţi Tîrg - limită judeţ Ilfov, DJ 101 localita�le Dridu-Jilavele şi 
DJ 402 limită judeţ Călăraşi- Sineş� (DN2)”, Cod SMIS: 114075, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 
Îmbunătăţirea infrastructurii ru�ere de importanţă regională, Prioritatea de inves�ţii 6.1.- S�mularea mobilităţii regionale prin conectarea 
nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor mul�modale.

Programul Operaţional Regional 2014-2020 este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Sud Muntenia, organism intermediar al 
programului care a monitorizat implementarea acestui proiect în Regiunea Sud Muntenia.

Proiectul s-a derulat în parteneriat cu Unităţile Administra�v-Teritoriale: Fierbinţi Târg, Adâncata, Drăgoeș�, Dridu, Jilavele, 
Moldoveni, Moviliţa, Roșiori, Sineș�, lider de proiect fiind Judeţul Ialomiţa.

Obiec�vul general l-a reprezentat Îmbunătățirea gradului de accesibilitate a populației din zonele rurale și urbane adiacente 
tronsoanelor de drumuri județene propuse spre modernizare, respec�v DJ 302, DJ 101, DJ 402, prin îmbunătățirea parametrilor relevanți 
ai drumurilor menționate.

În urma implementării proiectului, prin executarea lucrărilor de modernizare, au fost a�nse obiec�vele specifice ale proiectului, 
respec�v:

Au fost modernizaţi 49,493 km de drum judeţean, repar�zaţi as�el: 
- 20.840 km  DJ 302, de la limita judeţ Călărași, drumul traversează localităţile Drăgoieș�, Roșiori, Moviliţa (intersecţie E85), până la 
intersecţia cu DJ 101 localitatea Dridu.
- 21,053 km  DJ 101, asigură accesul locuitorilor din Moviliţa, Dridu, Jilavele, Moldoveni, Adâncata către judeţele Ilfov, Prahova și 
Călărași și prin DN1D către Bucureș� și Brașov.
- 7,600 km  DJ 402, face unica legatură între localităţile Sineș� - Lilieci - Cătruneș� - Hagieș�, către reţeaua TEN-T respec�v DN2 
(E85)

Lucrările au vizat: modernizarea infrastructurii ru�ere cu mixturi asfal�ce de calitate, executarea de șanţuri (din pământ sau beton) 
pe toată lungimea drumurilor, acostamente, accese la proprietăţi, modernizarea trecerilor la nivel de cale ferată, racordarea drumurilor 
judeţene cu drumurile naţionale sau europene, executarea de marcaje și semnalizări ru�ere, etc.

În ceea ce priveşte impactul inves�ţiei, la nivelul regiunii, modernizarea DJ 302 , DJ 101, DJ 402 conduce implicit la îmbunătăţirea 
infrastructurii regionale de transport, drumuri judeţene, contribuind la siguranţa traficului,  dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi a 
posibilităţilor de acces la acestea, îmbunătăţirea funcţionării eficiente a pieţelor de muncă cât şi accesibilitatea la locurile de muncă,  
asigurarea conec�vităţii regionale şi interregionale prin micşorarea distanţelor şi a �mpilor de parcurs, etc.

Din punct de vedere al accesibilităţii a fost îmbunătăţită legătura către DN 1D şi E85 (DN2) prin: DJ 101 a locuitorilor din Moviliţa, 
Dridu, Jilavele, Moldoveni, Adâncata către judeţele Ilfov, Prahova şi Călărași şi prin DN1; prin DJ 302 a locuitorilor din Drăgoeș�, Roșiori şi 
Moviliţa către E85; prin DJ 402 a locuitorilor din Sineș�, Lilieci, Cătruneş�, şi Hagieş� către reţeaua TEN-T şi către centre urbane importante 
ca Bucureș� şi Brașov.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 84 luni, respec�v de la data de 01.01.2015 până la data de 31.12.2021. 
Valoarea totală a proiectului:       72.130.998,36 lei inclusiv TVA
Valoarea eligibilă nesambursabilă din FEDR: 69.136.144,17 lei inclusiv TVA

Manager de proiect: VLAD CRISTIAN
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