
Anexa 
la Hotă rarea CJ Ialomita nr. '26  din  V. DI,  2023 

Justificarea impactului asupra dezvoltdrii economice la nivel judetean/regional in cazul 

realizarii a projectului de investiffi cu 2 objective: „Modernizare DJ201: intersectie Cu  DJ213A 

(Miirculegi) — intersecfie cu  13J212; DJ212: interseclie cu DJ201 — intersectie cu DN2A 

(Trindeirei)" 

Conform Strategiei de dezvoltare a judetului Ialomita 2021-2027, in analiza situatiei 

existente, judetul Ialomita este slab conectat la reteaua european ă  de transport TEN-T, fund izolat 

fat ă  de centrele urbane majore de la nivel european. De asemenea infrastructura destinat ă  
deplas ă tilor nemotorizate este slab dezvoltat ă  in judet, fund evidentiate probleme de sigurant ă  in 

trafic pentru pietoni ş i bicicli ş ti. 

În ceea ce prive ş te localjzarea accidentelor pe teritoriul judetului, in anul 2020, 60% dintre 

accidentele grave ş i 38,5% din aceidentele u ş oare erau localizate în I ungul drumurilor nationale, 

urmate de cele inregistrate pe drumurile locale din localit ă ti, acestea fund de 23,3% in cazul 

accidentelor grave ş i de 40,6% in cazul accidentelor ware. Analizand datele la nivelul anului 

2018, majoritatea acejdentelor sunt localizate in lungul drumurilor DN2, DN2A (Urziceni-Slobozia 

ş i Slobozia-T ă ndă rej) ş i DJ201. Majoritatea accidentelor care au implicat pietoni ş i bicicli ş tj au 

avut loc in interiorul zonelor urbane sau de-a lungul drumurilor natjonale ş i judetene, in special la 

intrarea in localit ă tile din mediul rural. 

Conform „Strategia de dezvoltare a regiunii Sud Muntenia", strategia fund un document 

integrator, cc îi propane armonizarea cu to ate politicile ş i strategiile existente de la nivel 

european, national ş i regional, ce au impact asupra dezvolt ă rii regiunii, un aspect specific si 

important al regiunii pe care se bazeaza procesul de fundamentare ş i dezvoltare al strategiei este 

gradul sc ă zut de accesibilitate al anumitor zone ale regiunii, ce a determinat sc ă derea in ultimii 2 

ani a atractivit ă tii regiunii. Astfel atingerea obiectivului strategic general Stimularea unui proces de 

cre ş tere economică  durabilă  i echilibrat ă  a regiunii Sud Muntenia, bazat ă  pe inovare ş i favorabil ă  
incluziunii sociale, care s ă  conducă  la cre ş terea prosperit ă tii ş i calităţ ii vjetii locuitorilor s ă i se va 

face printr-un set de objective strategice specifice, care reflect ă  combinatia aspiratiilor socjale, 

economice ş i de medal ale regiunii, unul din cele sapte objective stategice specifice fiind Cre ş terea 

atractivit ă tii i accesibilit ă tii regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea rnobilitä ţ ii i conectivită tii 

populatiei, bunurilor i serviciilor conexe in vederea promov ă rii dezvolt ă rii durabile. De asemenea, 

conform aceleiasi stategii: Nivelul de dezvoltare ş i starea infi-astructurii de transport au a puternic ă  
influent ă  asupra dezvoltă rii economice a unei regiuni i asupra nivelului de trai al populatiei. 

Numeroase studii au pus in evident ă  legă tura strans ă  intre dezvoltarea infrastructurii de transport, 

dezvoltarea competitivit ă tii ecanomice regionale, nationale 51 dezvoltarea turismului. Asigurarea 



accesului spre zonele urbane, zonele defavorizate, turistice ş i crearea unor conexiuni rapide intre 

infrastructura regional ă  de transport pe de o parte ş i magistralele nationale ş i europene de transport 

pe de altă  parte, sunt conditii indispensabile pentru asigurea ş i dezvoltarea unor conditii de trai 

deeente. 

Modemizarea drumurilor ş i reabilitarea podurilor, care fac pale integrant ă  din drumuri, 

inseamnă  sporirea calit ă tii ş i sigurantei transportului rutier ş i implicit o cre ş tere a eficientei de 

transport. Pentru operatorii de transport, un transport superior presupune costuri mai mici ş i o mai 

bună  exploatare a vehiculelor ş i personalului. Pentru persoanele fizice un transport mai eficient 

presupune economisire de tirnp ş i oportunită ti crescute pentru alegerea locului de mune ă  dar ş i o 

diversificare a ofertei de bunuri de consum ş i a posibilit ă tilor de petrecere a timpului liber. 

Pentru judetul Ialomita drumuri judetene mai bune inseamnă  ş i acces mai bun din mediul 

rural e ă tre mediul urban, la unit ă ti de invă tământ liceal ş i profesional, la unită ti de s ă nă tate public ă , 

respectiv spitale municipale ş i orăş ene ş ti, etc 

Astfel se impun ea posibile interventii eonturarea unor coridoare de mobilitate la nivelul 

judetului, care s ă  asigure leg ă turile intre principalele pumete de interes din judet i amenajarea 

pistelor de biciclete care s ă  asigure legă turile intre localit ăţ i, in special in zonele periurbane ale 

municipiilor din judet. 

Proiectul propus se adreseaz ă  urmă toarelor nevoi existente în zon ă : 

- cre ş terea vitezei de deplasare prin imbun ă tă tirea elementelor geornetrice; 

- cre ş terea nivelului de sigurant ă  a trafieului rutier i pietonal; 

- cre ş terea duratei de exploatare; 

o mai bună  conectivitate la reteaua european ă  de transport TEN-T a localit ă tilor Mă rcule ş ti, 

S ă veni, Suditi prin DJ201 ş i DJ212 la DN2A. 

Drumul DJ 201 este eel mai lung drum judetean de pe teritoriul judetului Ialomita. 

Acesta se afl ă , in mare parte, in proces de modernizare ş i reabilitare, de la intersectia cu DN 2 in 

comuna Co ş ereni pan ă  la intersectia cu DJ 213A in comuna M ă rcule ş ti. Tronsonul de la intersectia 

cu DJ 213A in comma Mă reuleş ti phnă  la intersectia cu DJ 212 ling ă  ora ş ul Tă ndă rei este singurul 

care nu a intrat în proces de modemizare. 

Tronsonul de drum al DJ 212 de la intersectia cu DJ 201 ş i pană  la interseetia cu DN 

2A in ora ş ul Ţă ndă rei, de asemenea, nu a intrat in proces de modemizareireabilitare. Inainte de 

intrarea în ora ş ul Tă ndă rei, drumul DJ 212 traverseaz ă  un pod peste rdul Ialomita, pod care asigurâ 

continuitatea drumului ş i care necesit ă  să  fie reabilitat, având Proieetul Tehnie elaborat 

Autorizatia de construire obtinută . 

In momentul de fat ă , pe pod, este restrictionatd circulatia autovehiculelor cu masa mai 

mare de 10t care sunt redirectionate pe rule ocolitoare, iar viteza este limitat ă  la 10 km/h pan ă  la 

reabilitarea acesuia. 



Podul va avea urmă torii parametrii: 

Lungime total ă  = 95,80m, 

Ld ţ ime = 11,40m, 

Parte earosabil ă  — 2 x 3,9m, 

Lungime total ă  amenajat ă  (inclusiv rampele) — 228,20 m. 

Obieetivul proiectului este in concardan ţ d cu Strategia de dezvoltare a jude ţ ului 

Ialamiţ a 2021-2027, 04. Ialomi ţ a - jude ţ  accesibil ş i bine conectat in teritoriu cu o infrastructurd de 

transport performantd ş i cu un impact redus asupra mediului. 

Modemizarea DJ201: intersec ţ ie cu DJ213A (M ă rcule ş ti) — intersec ţ ie cu DJ212; 

DJ212: intersec ţ ie Cu DJ201 — intersec ţ ie Cu DN2A ( Ţă ndă rei) va majora kilometrii de 

infrastructurd destinatd deplas ă rilor nemotorizate in jude ţ  ş i va spori siguran ţ a in trafic pentru 

pictoni i bicieli ş ti. De asemenea va realiza o mai bund canectivitate la re ţ eaua europeand de 

transport TEN-T a localit ăţ ilor Mă rcule ş ti, SAveni, Sudi ţ i prin DJ201 ş i DJ212 la DN2A. 

Conform INS in jude ţ ul Ialomiţ a în ultimii ani a avut loc o cre ş tere importantd a 

numă rului de autovehicule rutiere: 

Categorii de vehicule ru.tiere Judetul Ialornita 

2010 2019 

Autobuze/microbuze 473 633 

Autoturisme 36944 66448 

Autovehicule pentru transportul m ă rfurilor 6382 10908 

- Autocamioane 5925 9152 

- Autotracto are 457 1756 

Vehieule tutiere pentru scapuri speciale 241 449 

Remorci ş i semiremorci 3457 5759 

A ş adar ere ş terea numdrului de autovehicule implied necesitatea de a avea a 

infrastructurd rutier ă  de calitate, care s ă  ofere sigurantd transportului rutier. 

Din punct de vedere al raportului dintre numdrul de locuitori ş i numdrul de salaria ţ i, 

conform INS, situa ţ ia pentru anul 2021 este uiiii ă toarea: 

Localitate 
Salariati 

nr. persoane 

Populatie 

nr. persoane 

Mă reule ş ti 78 1543 

Sudiţ i 85 1958 

Sdveni 142 3360 

Tă nddrei 2071 17658 

Total proiect 2376 24519 

Total judeţ  43876 285100 



% din total judeţ  5,42% 8,6% 

   

Sc observ ă  că  in zona afectat ă  de proiect procentul persoanelor salariate este mai mic 

decal media la nivel de jude ţ . 

Imp actul pozitiv asupra dezvolt ă rii economice este produs prin intennediul mai multor 

aspeete: 

- Scă derea cheltuielilor cu transportul rutier al agenţ ilor economici din zon ă  prin 

ere ş terea vitezei de deplasare, scurtarea distantelor prin eliminarea rutelor 

oeolitoare, mai ales a vehiculelor eu masa mai mare de 10 tone, reducerea uzurii 

autovehiculelor ş i implicit cheltuielile Cu intre ţ inerea i repararea acestora. 

— Cre ş terea siguran ţ ei traficului va conduce la sc ă derea cheltuielilor provocate de 

accidentele rutiere atat a proprietarilor de autovehicule cat ş i a societ ăţ ilor de 

asigurare care îi desfăş oară  activitatea in zon ă . Vor sc ă dea 

temporare sau permanente a persoanelor implicate in evenimente rutiere. 

— Accesul agentilor economici la forţ a de mulled din localit ăţ ile invecjnate care se va 

putea deplasa mai rapid ş i mai sigur, inclusiv folosind mijloace de transport 

nepoluante. 

- Un efect al unui transport mai rapid, mai scurt ş i mai sigur va fi ş i reducerea 

poluă rii, va cre ş te calitatea vie ţ ii locuitorilor din zonă  deci ş i a angajaţ ilor, 

deplasarea cu bicieleta reduce stresul, crescand astfel i calitatea munch prestate. 

o  bună  conectivitate cu re ţ eaua european ă  de transport TEN-T va cre ş te 

atractivitatea pentru investi ţ ii noi. 

Prin realizarea proiectului de investi ţ ii „Modernizare DJ201: intersectie cu DJ213A 

(Marculegi) intersectie cu DJ212;DJ212: intersectie cu DJ201 — intersectie cu DN2A 

(Tlindă ret)" scad costurile anuale cu intre ţ inerea pentru men ţ inerea st ă rii de viabilitate a drumului 

ş i de asemenea dispar costurile aferente repara ţ iilor ourente. 

Avand in vedere toate cele prezentate, consider ă m că  impactul economic dup ă  realizarea 

proiectului de investi ţ ii „Modernizare DJ201: intersectie cu DJ213A (Mareule0) — intersectie cu 

DJ212;DJ212: intersectie cu DJ2O1 — intersectie cu DN2A (Tiindareir  i  va fi unul important, 

atingandu-se objective atat ale strategiilor de dezvoltare jude ţ ene cat ş i ale eelor nationale 

europene. 
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