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1.

STUDIUL PREZENT ŞI CONCEPTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiţie necesară pentru implementarea
cu succes şi a celorlalte priorităţi de dezvoltare ale judeţului Gorj, contribuind la creşterea
mobilităţii persoanelor şi a mărfurilor, la integrarea zonei cu reţeaua trans-europeană de
transport, la combaterea izolării zonelor subdezvoltate şi, nu în ultimul rând, la dezvoltarea
infrastructurii de transport regionale şi locale. O infrastructură de transport eficientă,
conectată la reţeaua europeană de transport contribuie la creşterea competitivităţii
economice, facilitează integrarea în economia europeană şi permite dezvoltarea de noi
activităţii pe piaţa internă.
În contextul creşterii continue a numărului de autovehicule achiziţionate de persoane fizice şi
juridice, creşterii indicelui de mobilitate a parcului auto existent, creşterii numărului de
autovehicule ce tranzitează judeţul Gorj, creşterii nivelului de poluare prin aglomerări în
nodurile de trafic judeţean, lipsei semnalizării specifice zonelor protejate, lipsei semnalizării
zonelor turistice şi a patrimoniului cultural, natural şi istoric, studiul prezent propune o
dezvoltare a infrastructurii de drumuri şi poduri, modernă şi durabilă. În elaborarea studiului
abordăm toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile, dimensiunea
ecologică, economică şi socială. Dimensiunea ecologică priveşte consumul şi producţia
durabilă, conservarea şi managementul resurselor naturale, schimbările climatice şi energia
curată. Dimensiunea economică se referă la dezvoltarea socio-economică (prosperitate
economică) şi transportul durabil iar dimensiunea socială vizează incluziunea socială,
schimbările demografice şi sănătatea publică.
În acest sens, studiul urmăreşte o dezvoltare a infrastructurii de drumuri şi poduri din judeţul
Gorj care să poată satisface nevoile economice, sociale şi de mediu ale populaţiei,
minimizând impactul asupra acesteia şi identifica oportunităţile şi posibilităţile de dezvoltare,
luând în considerare componenta durabilă.
Drumurile publice de interes judeţean şi care fac obiectul studiului sunt:
1. DJ 605 A Lim. Jud. Dolj-Petrachei-Dănciuleşti-Halangesti-Radinesti-Bibulesti-Obârşia-Lim.
Jud. Vâlcea 18,243 km
2. DJ 605 B (DN 6B) Brăteşti-Balosani-Băceşti-Stejari-Popeşti Stejari-Piscoiu-Obârşia
(DN6B) 24,500 km
3. DJ 605C Lim. Jud. Vâlcea-Nistoreşti-Alimpeşti 1,850 km
4. DJ 607 Lim. Jud. Mehedinţi-Gura Şuşiţei 2,000 km
5. DJ 651 A Lim. Jud. Vâlcea-Dănciuleşti (DN6B) 2,650 km
6. DJ 662 Capu Dealului (DN66)-Pârâu-Gilort-Groşerea-Aninoasa-Bibeşti-AndreeştiVladimir-Negreni-Totea de Hurezani-Hurezani (DN6B) 39,548 km
7. DJ 663 (DN 66) Dâmbova-Cârbeşti-Tâlveşti-Urecheşti-Văcarea-Dăneşti-Barza-ŞasaUngureni-Budieni-DN 67 (Copăcioasa) 21,800 km
8. DJ 663 A (DN66) Târgu-Jiu- Botorogi-Văcarea-Dăneşti- Ţîrculeşti (DJ 674A) 12,600 km
9. DJ 664 DN 66 Târgu Jiu – Turcineşti – Sîmbotin – Schela 15 km
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10. DJ 664 A (DJ664) Turcineşti-Rugi- Curpen-Alexeni- Stăneşti- Ursaţi (DJ672B) 18,920 km
11. DJ 665 A DN 67 (Drăgoieni)- Bălăneşti -Voiteştii din Vale- Grui (DJ 665) 11,787 km
12. DJ 665 C (DJ665) Drăgoieşti-Dumbrăveni-Buzeşti-Maghereşti-Hăieşti-Mogoşani- BobuColibaşi-Blahniţa de Jos- Pojogeni (DC20) 24,706 km
13. DJ 671 (DN 67D) Apa Neagră-Padeş-Văieni-Călugăreni-Cloşani-Valea Mare 18,700 km
14. DJ 671C (DJ673) Ohaba Jiu-Valea-Covrigi-Văgiuleşti (DJ671B) 15,500 km
15. DJ 672 A (DJ 672) Tismana-Mânăstirea Tismana 3,550 km
16. DJ 672 B (DN67) Bârseşti-Ursaţi-Frăteşti-Suseni-Sanatoriul Dobriţa 16,000 km
17. DJ 672 C DN 67 – Tălpăşeşti-Stroieşti- Răchiţi- Runcu- Complex Turistic 21,650 km
18. DJ 672 D DN 67D Leleşti-Dobriţa- Runcu (DJ672C) 11,370 km
19. DJ 672 E (DN67) Corneşti-Stolojani-Câmpofeni-Arcani- Runcu(DJ672C)15,670 km
20. DJ 673 (DN67) Ploştina-Miculeşti-Tehomir-Cojmăneşti-Slivileşti-Şura-Şiacu 16,000 km
21. DJ 674 A Târgu-Jiu-Bucureasa-Barza-Trocani-Brătuia- Târculeşti-Ţicleni (DJ675) 29,585
km
22. DJ 674 B (DN66) Rovinari-Negomir-Ursoaia-Artanu-Valea Racilor-Raci-Nucetu-BaniuBorăscu-Gura Menţii-Menţii din Dos-Lim. Jud. Mehedinţi 37,250 km
23. DJ 675 A (DN67B) Licurici-Berleşti-Pârâu Viu-Cionţi-Pojaru-(DJ675C) 16,500 km
24. DJ 675 B (DN67) Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Dobrana-Prigoria-Zorleşti- Alimpeşti
(DJ675C) 25,450 km
25. DJ 675 C (DN67B) Târgu-Logreşti-Popeşti-Pojaru-Bustuchin-Poiana Seciuri-SeciurileRoşia de Amaradia-Becheni-Corşoru-Nistoreşti-Alimpeşti-Sîrbeşti-Ciupercenii de OlteţPoienari-Baia de Fier-Peştera Muierii 42,000 km.
Glosar de termeni
În cadrul lucrării am folosit abrevieri pentru termeni tehnici şi pentru termeni şi terminologii
folosite curent. Pentru o înţelegere unitară a abrevierilor folosite am realizat următorul glosar
de termeni:
Abreviere

Denumirea completă

b.a.

Beton armat

D.R.D.P.

Direcţia de Drumuri şi Poduri regională a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale

DC

Drum public clasificat drum comunal

DJ

Drum public clasificat drum judeţean

DN

Drum public clasificat drum naţional

fig.

Figura

I.A.U.

Îmbrăcăminţi Asfaltice Uşoare

Lim.Jud.

Limită de judeţ

M.

Municipiul
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Nr.

Număr

Nr. crt

Număr criteriu

PIB

Produs intern brut

UE

Uniunea europeană

Aspecte de ordin metodologic ale elaborării studiului
Metodologia utilizată în elaborarea studiului este subordonată scopului propus, acela de a
fundamenta dezvoltarea durabilă a reţelei judeţene a drumurilor şi podurilor din judeţul Gorj
în perioada 2011-2020.
O parte din informaţiile care stau la baza acestei strategii sunt preluate din publicaţii oficiale,
din evidenţe departamentale şi alte surse disponibile, dintre care amintim Anuarul Statistic al
României, Planul de dezvoltare al ADR Sud-Vest Oltenia, Planul Operaţional Regional,
Planul de Amenajarea Teritoriului Naţional, situaţii ale reţelei de drumuri şi poduri judeţene,
raportări anuale ale stării drumurilor şi podurilor, recensăminte de trafic, etc.

7

2.

PREZENTAREA GENERALĂ A INFRASTRUCTURII JUDEŢENE DE
DRUMURI ŞI PODURI

2.1. Prezentarea generală a judeţului Gorj
Judeţul Gorj este unul dintre cele 41 de judeţe ale României, având reşedinţa în municipiul
Târgu Jiu. Are o populaţie de 387.308 de locuitori şi suprafaţă de 5.602 km² și face parte din
regiunea istorică Oltenia. Judeţul Gorj este situat în partea sud-vestică a României, pe cursul
râului Jiu. Este limitat de judeţele: Dolj (sud-est), Mehedinţi (sud-vest), Caraş-Severin (nordvest), Hunedoara (nord), Vâlcea (est).
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Despre denumirea acestui judeţ se poate spune că este o prescurtare a vechii denumiri
slave Gornemu (Gore), Jiliu (Jil sau Jii) adică Jiul de Sus sau Jiul de Munte care, treptat, s-a
transformat în Gorjii, apoi Gorjiu si, într-un final, în Gorj. În zonele rurale, bătrânii mai spun
încă Jii în loc de Jiu (Jii este pluralul numelui Jiu, format prin unirea Jiului de Vest cu Jiul de
Est care se unesc la Aninoasa, lângă Petroşani, judeţul Hunedoara). Judeţul Gorj este
continuatorul fostului judeţ Jales. El a fost menţionat prima dată în hrisovul din 29 iulie 1497
dat de Radu cel Mare prin care acesta dăruia Mânăstirii Tismana un mertic anual de 300 de
vedre de vin din judeţul Jiul de Sus. Începând din anul 1568, judeţul este menţionat în
documente cu actuala denumire.
Judeţul Gorj se găseşte în sud-vestul României, în nordul Olteniei, pe Jiul Mijlociu. Paralela
de 45 grade traversează judeţul prin mijloc şi la sud de municipiul Târgu-Jiu. Populaţia
judeţului este de 386.097 locuitori (INS, 2004), din care 47% trăiesc în mediul urban.
Pe lângă Târgiu Jiu, în judeţul Gorj este înregistrat și municipiul Motru iar oraşe sunt
Bumbeşti-Jiu, Novaci, Rovinari, Târgu Cărbuneşti, Tismana, Turceni, Ţicleni. Judeţul Gorj
are 61 comune.
Relieful judeţului este variat, în trei trepte distincte: în nord si nord-vest sunt Munţii Parâng,
Vâlcan şi Godeanu, cu altitudini ce depăşesc frecvent 2.000 m (altitudine maximă: 2.519,
vârful Parângu Mare) şi cu urme ale glaciaţiei cuaternare (circuri, custuri, lacuri glaciare,
morene), în partea centrală se desfăşoară zona subcarpatică, constituită din mai multe
aliniamente de dealuri (mai importante: Săcelu, Mogoş, Stroieşti, Bran) si depresiuni
(Polovragi, Novaci, Târgu Jiu-Câmpu Mare ), iar în sud se află o porţiune a Piemontului
Getic.
9

Reţeaua hidrografică a judeţului Gorj aparţine în majoritate unui singur bazin colector, Jiul,
care adună apele mai multor afluenţi (Sadu, Tismana, Jilţu, Motru, Gilort, Amaradia etc). Se
întâlnesc numeroase lacuri naturale (Gâlcescu, Slăveiu, Mija) si antropice (Cearu, Cerna,
Motru).
Clima în judeţul Gorj este temperat-continentală, cu temperaturi medii anuale de 10,2 grade
Celsius în depresiuni şi în zona dealurilor înalte şi 0 grade Celsius pe munţii înalţi.
Precipitaţiile medii anuale sunt repartizate neuniform: 585 mm în sud, în lunca Jiului, 753 mm
în depresiuni, 925 mm în zona dealurilor subcarpatice si peste 1.200 mm pe culmile
montane; vânturi predominante dinspre nord, sud şi vest.

2.2. Inventarierea reţelei rutiere a judeţului Gorj
Lungimea totală a reţelei rutiere a judeţului Gorj este de 2231 km, din care 383 km drumuri
naţionale, 837 km drumuri judeţene, și 1011 km drumuri comunale. Pe această reţea se află
248 poduri mai mari de 5 metri a căror lungime totală este de 7699 metri. Pe lângă acestea
mai sunt înregistrate 3000 de podeţe cu lungimea sub 5 metri.
Judeţul Gorj este relativ bine echipat din punct de vedere al infrastructurii de transport, căi de
comunicaţie şi accesibilitate spre porturile dunărene şi în zona turistică submontană.
Municipiul Târgu Jiu are poziţie favorabilă, relativ centrală, situată la intersecţia unor axe
majore de circulaţie (Craiova – Deva şi Râmnicu Vâlcea – Drobeta Turnu Severin).
Majoritatea oraşelor judeţului sunt adiacente la un drum naţional (excepţie Ţicleni) şi au un
grad bun de acoperire al teritoriului cu reţele rutiere (39,3 km de reţea rutieră la 100 kmp).

2.2.1. Structura drumurilor naţionale
Teritoriul judeţului este traversat de E 79 (DN 66): Oradea – Beiuş – Deva – Petroşani –
Târgu Jiu – Filiaşi – Craiova – Calafat, cu o lungime totală de 535,4 km. Un alt drum naţional
important este DN 67, cu desfăşurare între municipiul Rm. Vâlcea – Horezu (jud. Vâlcea) –
Târgu Jiu – Motru (jud. Gorj) – Drobeta Turnu Severin (jud. Mehedinţi), cu o lungime totală
de 200 km şi care străbate cel mai pitoresc sector al judeţului şi de o mare bogăţie
etnoculturală. Alte drumuri naţionale secundare (67 B, 67 C, 67 D) fac legătura între
principalele localităţi ale judeţului şi judeţele învecinate:
-

drumul naţional 67 B: Târgu Jiu – Târgu Cărbuneşti – Hurezani – Grădiştea
(jud. Vâlcea) – Drăgăşani (jud. Vâlcea);

-

drumul naţional 67 C: Târgu Jiu – Novaci – Sebeş (jud. Alba) –transalpina;

-

drumul naţional 67 D: Târgu Jiu – Hobiţa – Baia de Aramă (jud.Mehedinţi), o
ramificaţie spre nord la Tismana, şi alta către sud la Motru. Din punct de
vedere turistic DC 137: Runcu – Valea Sohodolului – Valea de Peşti (jud.
Hunedoara) este un traseu transcarpatic de un pitoresc aparte;

-

drumul naţional 6B: Cruşet – Stoina - Hurezani – DN 67B
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Tabelul nr.1 Reţeaua de drumuri publice clasificate-drumuri naţionale-DN din judeţul Gorj şi instituţiile
care le au în proprietate/administrare

DN 66 drum european, administrat de D.R.D.P. Craiova între poziţiile kilometrice 0+000 şi 121+000, străbate
Filiaşi-Târgu.Jiu, 6,590 km sunt în administrarea municipiului Târgu.Jiu între poz. km. 72+150 - 78+740
DN 67 drum principal, administrat de D.R.D.P. Craiova între poziţiile kilometrice 0+000 şi 198+764, străbate
Turnu.Severin-Târgu.Jiu-Râmnicu.Vâlcea pe o lungime de 99,999 km, din care: 4,195 km sunt în
administrarea municipiului Târgu.Jiu între poz. km. 81+600 - 85+795
DN 67 B drum secundar, străbate Novaci-Rânca administrat de D.R.D.P. Craiova între poziţiile kilometrice
0+000 şi 158+200
DN 67 C drum secundar, administrat de D.R.D.P. Craiova între poziţiile kilometrice 0+000 şi 67+400, străbate
Novaci-Rânca-limita D.R.D.P. Cluj pe o lungime de 67,400 km
Dn 67 D drum Secundar, administrat de D.R.D.P. Craiova între poziţiile kilometrice 0+000 şi 76+830, străbate
Târgu.Jiu-Baia de Aramă
DN6B drum national secundar D.R.D.P. Craiova , Cruşeţ – Stoina - Hurezani 27.05 km

1
2

3
4
5
6

2.2.2. Structura drumurilor judeţene

Descriere
Drumurile judeţene sunt bine conturate în geografia judeţului şi fac legătura între localităţile
rurale cu cele urbane folosind drumuri de aceeaşi categorie dar şi reţeaua drumurilor
naţionale. Drumurile clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
ca drumuri judeţene sunt in numar de 34 si lungimea totală a acestora este de 836.993 km.
Consiliul Judeţean Gorj este administratorul drumurilor.
Inventarul Drumurilor Judeţene
În tabelul de mai jos sunt prezentate toate drumurile publice clasificate drept drumuri
judeţene ale UAT judeţul Gorj.
Tabelul nr.2 Reţeaua de drumuri publice clasificate-drumuri judeţene

Nr.
crt.
1

Categoria şi numărul drumului, localitatea de început, localitate principală, localitate de sfârşit şi
lungimea în km
DJ605 A Lim.Jud.Dolj – Dănciuleşti – Obârşia – Lim.Jud.Vâlcea 18,243 km
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2

DJ605B (DN6B)Brăteşti – Stejari – Piscoiu-Obârşia (DJ 605A)24,500 km

3

DJ605C, lim.jud.Vâlcea -Nistoreşti– Alimpeşti 1,850 km

4

DJ607 Lim. Jud. Mehedinţi – Gura Şuşiţei 2,000 km

5

DJ651 A Lim.jud.Vâlcea – Dănciuleşti(DJ 605A) 2,650 km

6

DJ661 (DN66)Ţânţăreni – Târgu-Cărbuneşti –Săcelu – Crasna(DJ665) 69,040 km

7

DJ662, DN 66 Capu Dealului – Bibeşti – Hurezani(DN6B) 39,548 km

8

DJ663, DN 66 Dâmbova – Urecheşti – Dăneşti – Budieni – DN 67 21,800 km

9

DJ663 A (DN66)Târgu-Jiu – Botorogi – Dăneşti – Ţîrculeşti (DJ 674A) 12,600 km

10

DJ664 (DN66)Târgu-Jiu – Turcineşti – Schela – Lim.jud.Hunedoara 35,000 km

11

DJ664A (DJ664)Turcineşti – Rugi – Curpen – Stăneşti – Căleşti – Ursaţi(DJ672B) 18,920 km

12

DJ665 (DN66) Curtişoara – Crasna – Novaci – Polovragi – Racoviţa-Lim.jud.Vâlcea 53,650 km

13

DJ665A, DN 67 Bălăneşti – Voiteştii din Vale – Grui(DJ 665) 11,787 km

14

DJ665C (DJ665)Crasna – Dumbrăveni – Buzeşti – Mogoşani – Bobu – Pojogeni(DC20) 24,706 km

15

DJ665D (DN67C)Pociovalişte – Bumbeşti-Piţic(DN67) 4,810 km

16

DJ671 (DN 67D)Costeni- Apa Neagră – Padeş – Cloşani – Valea Mare

17

DJ671B Lim.Jud.Mehedinţi – Văgiuleşti – Motru – Glogova – Cămuieşti 36,500 km

18

DJ671C (DJ673)Ohaba Jiu – Covrigi – Văgiuleşti(DJ671B) 15,500 km

19

DJ672 DN 67- Ciuperceni – Godineşti – Tismana –Topesti- Peştişani – Bradiceni- Buduhala(DN67) 47,140 km

20

DJ672A (DJ 672) Tismana - Mănăstire Tismana 3,550 km

21

DJ672B (DN67)Bârseşti – Frăteşti – Suseni – Sanatoriul Dobriţa 16,000 km

22

DJ672C DN 67 – Tălpăşeşti – Stroieşti – Răchiţi – Runcu – Lim. jud. Hunedoara 40,776 km

23

DJ672D DN 67D – Leleşti – Dobriţa – Runcu(DJ672C) 11,370 km

24

DJ672E (DN67)Corneşti – Stolojani – Arcani – Runcu(DJ672C) 15,670 km

25

DJ673 (DN67)Ploştina – Miculeşti – Slivileşti- Borăscu – Turceni – Broşteni(DN66) 41,650 km

26

DJ673A (DJ 673) Drăgoteşti – Mătăsari – Strâmba Vulcan -DN 67

27

DJ674 (DN66)Vlăduleni–Fărcăşeşti – Peşteana de Jos – Urdari – Turceni – Ioneşti – Lim. jud. Mehedinţi
38,400 km

28

DJ674A Târgu-Jiu – Bucureasa- Brătuia – Ţicleni(DJ675)

29

DJ674B (DN66)Rovinari – Negomir – Borăscu – Gura Menţii – Menţii din Dos – Lim.jud. Mehedinţi 37,250 km

30

DJ674C (DN67)Câlnic – Şomăneşti – DN 66 7,058 km

31

DJ675 (DN67)Târgu-Cărbuneşti – Ţicleni - Peşteana Jiu(DN66) 25,000 km

32

DJ675A (DN67B)Licurici – Berleşti – Bustuchin(DJ675C) 16,500 km

33

DJ675B (DN67)Câmpu Mare – Albeni – Alimpeşti(Dj675C) 25,450 km

34

DJ675C (DN67B)Târgu-Logreşti –Bustuchin - Alimpeşti- Ciupercenii de Olteţ – Poienari – Baia de FierPeştera Muierii 42,000 km
TOTAL 836,993 KM
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18,700 km

27,790 km

29,585 km

2.2.3. Structura drumurilor comunale

Descriere
Drumurile comunale sunt bine conturate în geografia judeţului şi fac legătura între localitatăle
rurale şi cele urbane folosind drumuri de aceeaşi categorie dar şi reţeaua drumurilor
naţionale şi judeţene. Judeţul Gorj are un număr de 194 de drumuri comunale iar lungimea
totală a reţelei de drumuri comunale din judeţ este de 1010,755 km.
Inventarul Drumurilor comunale
În tabelul următor sunt prezentate drumurile clasificate drept drumuri comunale ale judeţului
Gorj.
Tabelul nr.3 Reţeaua de drumuri publice clasificate-drumuri comunale - DC - din judeţul Gorj şi instituţiile
care le au în proprietate/administrare

Nr. crt.

Categoria şi numărul drumului, localitatea de început, localitate principală pe traseu,
localitatea de sfârşit şi lungimea în km / Administrator

1

DC 1 Târgu-Jiu(DN66) - Preajba Mare – Drăgoeni(DN67) 7,200 km / U.A.T.Târgu-Jiu

2

DC 2 Curţişoara(DJ665)-Preajba(DC1) 4,500 km / U.A.T.Târgu-Jiu, U.A.T.Bumbeşti Jiu

3

DC 2A Bumbeşti Jiu (DN 66)-Tetila(DC3) 2,043 km / U.A.T.Bumbeşti Jiu

4

DC 3 Bumbeşti Jiu(DN66)- Tetila (DJ665) 5,900 km / U.A.T.Bumbeşti Jiu

5

DC 3 A, DJ 665 – Lăzăreşti 1,100 km / U.A.T.Bumbeşti Jiu

6

DC 3 B, DJ 665 – Gămani 1,600 km / U.A.T.Muşeteşti

7

DC 3C Bircaciu(DJ665)-Musetesti(DJ665) 8,600 km / U.A.T.Muşeteşti

8

DC 4 Dragoesti(DJ665)-Dumbrăveni(DJ665C) 4,500 km / U.A.T.Crasna

9

DC 5 Cânepeşti(DJ665A) – Voiteştii din Deal 4,230 km / U.A.T.Bălăneşti

10

DC 5 A, Muşeteşti – Stănceşti 4,500 km / U.A.T.Muşeteşti

11

DC 6, Muşeteşti(DJ665) – Ohaba(DC15) 5,986 km / U.A.T.Muşeteşti, U.A.T.Bălăneşti

12

DC 6A Muşeteşti (DC6)-Dumbrăveni (DJ665C) 4,200 km / U.A.T.Muşeteşti, U.A.T.Crasna

13

DC 7 Crasna(DJ665)-Cărpiniş 5,000 km / U.A.T.Crasna

14

DC 7A, Aninişul din Deal(DJ665) – Radoşi 4,000 km / U.A.T.Crasna

15

DC 7 B DJ 661 – Hăieşti(DJ665C) 1,000 km / U.A.T.Săcelu

16

DC 8 Scoarţa(DN 67) – Bobu(DJ665C) 2,000 km / U.A.T.Scoarţa

17

DC 9 Huluba(DN67C) – Aninişul din Deal 4,520 km / U.A.T.Novaci, U.A.T.Crasna

18

DC 10 Siteşti(DJ665D)-Berceşti-Schela 3,400 km / U.A.T.Novaci

19

DC 11 Pociovalişte – Novaci 2,150 km / U.A.T.Novaci
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21

Categoria şi numărul drumului, localitatea de început, localitate principală pe traseu,
localitatea de sfârşit şi lungimea în km / Administrator
DC 12 Berceşti(DJ665) – Zorleşti(DJ675B) 13,385 km / U.A.T.Novaci, U.A.T.Bumbeşti Piţic,
U.A.T.Prigoria
DC 13 Novaci(DJ665)-Hirişeşti 1,000 km / U.A.T.Novaci

22

DC 14 Pociovaliştea(DN67C)-Novaci 2,000 km / U.A.T.Novaci

23

DC 15 Bălăneşti(DJ 665 A) – Glodeni – Ohaba – Blidari 11,500 km / U.A.T.Bălăneşti

24

DC 16 Pociovaliştea(DN67C)-Pereşti 1,100 km / U.A.T.Novaci

25

DC 17 Novaci(DJ665)-Schela 2,500 km / U.A.T.Novaci

26

DC 18 Târgu-Cărbuneşti(DJ661)-Cojani 3,320 km / U.A.T.Târgu. Cărbuneşti

27

DC 19 Bălceşti(DN67)– Pociovaliştea – Novaci 8,900 km / U.A.T.Bengeşti-Ciocadia,
U.A.T.Novaci

28

DC 19 A Bălceşti(Dn67) – Cîrligei 7,500 km / U.A.T.Bengeşti-Ciocadia, Bumbeşti Piţic

29

DC 19 B Bălceşti (DN67) - Petecei - DC19A(Cîrligei) 3,500 km / U.A.T.Bengeşti-Ciocadia

30

DC 19 C Bumbeşti Piţic(DN67) - Cârligei(19A) 1,250 km / U.A.T.Bumbeşti Piţic

Nr. crt.
20

32

DC 20 Copăcioasa(DN67)-Cerăt – Pojogeni-Comăneşti - DJ675 13,200 km / U.A.T.Scoarţa,
U.A.T.Târgu. Cărbuneşti
DC 20 A, DJ 675 – Rogojeni 3,500 km / U.A.T.Târgu. Cărbuneşti

33

DC 21 Albeni(DJ675B) – Ciocadia 11,085 km / U.A.T.Albeni, U.A.T.Bengeşti-Ciocadia

34

DC 22 Polovragi(DN67) – Mânăstire 3,500 km / U.A.T.Polovragi

35

DC 22 A Polovragi(DJ665)-Racoviţa-Lim.Jud.Vâlcea 6,000 km / U.A.T.Polovragi

36

DC 22 B Racoviţa(DJ665)-Polovragi 2,000 km / U.A.T.Polovragi

37

DC 22 C Polovragi(DC22)-Ciupercenii de Olteţ(DJ675C) 4,600 km / U.A.T.Polovragi

38

DC 22 D Racoviţa(DJ665)-Lim.Jud.Vâlcea 1,800 km / U.A.T.Polovragi

39

DC 23, DJ 675 B – Negoieşti 3,650 km / U.A.T.Prigoria

40

DC 23 A Dobrana(DJ675B) – Burlani 3,800 km / U.A.T.Prigoria
DC 24 Prigoria(DJ675B) – Bucşana(DJ 675 C) 6,590 km / U.A.T.Prigoria, U.A.T.Roşia de
Amaradia

31

41
42

DC 24A Roşia de Amaradia (DJ675C) - DC24 (Bucşana) 2,000 km / U.A.T.Roşia de Amaradia

43

DC 25 Albeni(DJ675B) – Pruneşti 4,400 km / U.A.T.Albeni

44

DC 26 Poienari(DN67)-Cîrligei(DC19A) 6,855 km / U.A.T.Bumbeşti Piţic

45

DC 26A Bumbeşti Piţic(DN 67)-Poienari(DC26) 1,025 km / U.A.T.Bumbeşti Piţic

46

DC 27 Târgu-Cărbuneşti(DN67B) – Stefăneşti – Scurtu-Bîrzeiu-Pârâul Viu(DJ675A) 16,420 km /
U.A.T.Târgu.Cărbuneşti, U.A.T.Berleşti

47

DC 27 A Colţeşti(DN67B) – Albeni(DJ675B) 28,375 km / U.A.T.Berleşti, U.A.T.Albeni

48

DC 27B Berleşti(DC17A)-Pârâu Viu(DC27) 5,830 km / U.A.T.Berleşti

49

DC 27C Piriu Viu(Dj675A)-Lihuleşti(DC27A) 3,245 km / U.A.T.Berleşti
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Nr. crt.

Categoria şi numărul drumului, localitatea de început, localitate principală pe traseu,
localitatea de sfârşit şi lungimea în km / Administrator

50

DC 28 Poienari(DJ675C)-Ciovei--Bumbeşti Piţic(DJ665D) 4,665 km / U.A.T.Bumbeşti Piţic

51

DC 29 Poiana Seciuri(DJ675C) – Ruget – Roşia de Amaradia 14,425 km / U.A.T. Bustuchin,
U.A.T. Roşia de Amaradia

52

DC 29 A Roşia de Amaradia – Şitoaia 6,100 km / U.A.T.Roşia de Amaradia

53

DC 29B Seciurile(DJ675C)-Stejaru 2,000 km / U.A.T.Roşia de Amaradia

54

DC 30 Poiana Seciuri(DJ675C) – Poieniţa 6,156 km / U.A.T.Bustuchin

55

DC 30 A Poiana Seciuri(DJ675C) – Poiana peste Apă 1,650 km / U.A.T.Bustuchin

56

DC 31 Târgu-Logreşti(DJ675C) – Valea Pojarului – Bustuchin(DJ675C) 12,962 km /
U.A.T.Târgu.Logreşti, U.A.T.Bustuchin

57

DC 31A DJ 675 C – Nămete-Poieniţa 6,900 km / U.A.T.Bustuchin

58

DC 31 B DJ 675 A – Motorgi-Poieniţa 4,443 km / U.A.T.Bustuchin

59

DC 31 C Bustuchin(DJ675C)– Bustuchin peste Apă 3,659 km / U.A.T.Bustuchin

60

DC 31 D Zăvelceşti – Nămete 3,875 km / U.A.T.Bustuchin

61

DC 32 Valea Pojarului(DC31)-Bustuchin(DJ675C) 2,780 km / U.A.T.Bustuchin

62

DC 33 Măru(DN 67 B)-Logreşti-Moşteni–Seaca 5,762 km / U.A.T.Târgu.Logreşti

63

DC 34 Ciuperceni de Olteţ(DN67)-Baia de Fier 7,100 km / U.A.T.Baia de Fier

64

DC 35 Poienari(DN67)-Baia de Fier(DJ675C) 5,900 km / U.A.T.Baia de Fier

65

DC 36 Dănciuleşti(DJ605A) – Zăicoiu 3,000 km / U.A.T.Dănciuleşti

66

DC 37 Satul Nou-Cetatea 1,700 km / U.A.T.Căpreni

67

DC 38 Satu Nou(DN6B)-Cetatea– Plopu 5,000 km / U.A.T.Căpreni, U.A.T.Hurezani

68

DC 38A Busuioci(DN67B-Stejari(DJ605B) km 6,400 / U.A.T.Hurezani, U.A.T.Stejari

69

DC 38B Hurezani(DN6B)-Busuioci(DN67B) 3,650 / U.A.T.Hurezani

70

DC 39 Lim. Jud. Mehedinţi – Călugăreni(DJ671) 2,500 km / U.A.T.Padeş

71

DC 40 Cruşeţ(DN6B) – Slăvuţa – Stejari(DJ605B) 15,000 km / U.A.T.Cruşeţ, U.A.T.Stejari

72
73
74
75
76

DC 40A DC 40-Toiaga-Baloşani-Băceşti–Stejari(DJ605B)
U.A.T.Stoina, U.A.T.Stejari
DC 41 Bojinu – Marineşti 8,000 km / U.A.T.Cruşeţ

14,000

km

/

U.A.T.Cruşeţ,

DC 41 A Cruşeţ(DN6B)-Mierea 2,100 km / U.A.T.Cruşeţ
DC 42 DN6B-Mericeaua-Urda de Jos 6,000 km / U.A.T.Cruşeţ
DC 43 Bărbăteşti(DJ661) – Socu – Măceşu(DJ675) 11,000 km / U.A.T.Bărbăteşti, U.A.T.Târgu
Cărbuneşti

77

DC 44 Vierşani(DJ661) – Andreeşti(DJ662) 13,440 km / U.A.T.Jupâneşti, U.A.T.Vladimir

78

DC44A Vladimir(DJ662)-Valea Deşului 3,100 km / U.A.T.Vladimir

79

DC 45 Vladimir(DJ662)- Frasinu(DC44) 3,200 km / U.A.T.Vladimir
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80

Categoria şi numărul drumului, localitatea de început, localitate principală pe traseu,
localitatea de sfârşit şi lungimea în km / Administrator
DC 46 Săuleşti – Purcaru 7,000 km / U.A.T.Săuleşti

81

DC 46 A Lim.Jud. Mehedinţi–Motru 3,350 km / U.A.T.Motru

82

DC47 Aninoasa(DJ662)–Sterpoaia–Ţicleni(DJ675) 17,000 km / U.A.T.Aninoasa, U.A.T.Ţicleni

83

DC 48 Plopşoru(DN66)– Groşerea(DJ661) 15,000 km / U.A.T.Plopşoru, U.A.T.Aninoasa

84

DC 48A Gilort – Bădeşti 4,500 km / U.A.T.Brăneşti

85

DC 49 Poiana(DJ661) – Bulbuceni – Brăteşti(DN6B) 16,300 km / U.A.T.Turburea, U.A.T.Căpreni

86

DC 49A Brăteşti(DJ 605 B) – Aluniş 3,100 km / U.A.T.Căpreni, U.A.T.Stejari

87

DC 49 B Turburea – Bobaia 2,400 km / U.A.T.Turburea, U.A.T.Aninoasa

88

DC 50 Floreşti(DJ661)-Arpadia 4,450 km / U.A.T.Ţănţăreni

89

DC 50A Chiciora(DC51)-Valea Lungă 1,500 km / U.A.T.Ţănţăreni

90

DC 50 B Poiana(DJ661)-Floreşti(DC51) 1,150 km / U.A.T.Ţînţăreni

91

DC 51 Slămneşti(DN6B)–Măiag–Chicora–Floreşti-Ţînţăreni(DJ661) 21,750 km / U.A.T.Cruşeţ,
U.A.T.Ţînţăreni

92

DC 52 Cernădia(DJ665)-Berceşti(DC12) 4,100 km / U.A.T.Novaci, U.A.T.Baia de Fier

93

DC 53 DJ 674 A – Dăneşti 0,612 km / U.A.T.Dăneşti

94

DC 54 Dobrana(DJ675B)-Bucşana(DC24) 3,000 km / U.A.T.Prigoria

95

DC 54A Dobrana(DC54)-Seciurile(DJ675C) 5,600 km / U.A.T.Prigoria, U.A.T.Roşia de Amaradia

96

DC 55 Capu Dealului(DJ662)-Cursaru(DN66) 7,100 km / U.A.T.Brăneşti, U.A.T.Plopşoru

97

DC 56 DJ 674 A – Merfuleşti-Brătuia-Ţîrculeşti 4,950 km / U.A.T.Dăneşti

98

DC 56 A Ungureni(DJ663)-Şasa-Budieni(Dj663) 5,000 km / U.A.T.Dăneşti

99

DC 56 B Dăneşti(DJ663)-Văcarea(DJ663A) 2,000 km / U.A.T.Dăneşti

100

DC 56 C Dăneşti(DC53)-Barza(DJ674A) 1,500 km / U.A.T.Dăneşti

101

DC 57 Săcelu(DJ661)-Buzeşti(DJ665C) 4,200 km / U.A.T.Săcelu, U.A.T.Crasna

102

DC 58 Săcelu(Dj661)-Blahniţa de Sus(DJ661) 1,500 km / U.A.T.Săcelu

103

DC 58A Săcelu(DJ661)-Gureni 3,000 km / U.A.T.Săcelu

104

DC 59 Măceşu – Floreşteni 8,330 km / U.A.T.Târgu.Cărbuneşti

105

DC 60 Alimpeşti(DJ675C)-Corşoru 6,770 km / U.A.T.Alimpeşti

106

DC 61 Negomir(DJ674B)-Dragoteşti(DC77) 2,080 km / U.A.T.Negomir

107

DC 61A Dragoteşti (DJ673A) - Negomir - Fărcăşeşti (DJ674) 8,248 km / U.A.T.Drăgoteşti,
U.A.T.Negomir, U.A.T.Fărcăşeşti

108

DC 62 DN 66 – Urecheşti(DJ663) 6,200 km / U.A.T.Drăguţeşti

109

DC 63 Drăguţeşti(DN66) – Tâlveşti(DJ663) 3,800 km / U.A.T.Drăguţeşti

110

DC 64 Poiana – Cârbeşti 2,200 km / U.A.T.Drăguţeşti

111

DC 65 Alimpeşti(DJ675C)-Sîrbeşti 2,675 km / U.A.T.Alimpeşti

Nr. crt.
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Categoria şi numărul drumului, localitatea de început, localitate principală pe traseu,
localitatea de sfârşit şi lungimea în km / Administrator

112

DC 66 Alimpeşti(Dj675C)-Nistoreşti 1,600 km / U.A.T.Alimpeşti

113

DC 67 Ursoaia(DJ674B)-Corobăi(DJ673A) 5,900 km / U.A.T.Negomir, U.A.T.Drăgoteşti

114

DC 67A Corobăi(DJ673A)-Slivileşti(DJ673) 4,200 km / U.A.T.Drăgoteşti, U.A.T.Slivileşti

115

DC 68 DJ 673 – Scoruşu 3,150 km / U.A.T.Borăscu

116

DC 69 Fîntînele(DJ674)-Valea Racilor(DJ674B) 5,300 km / U.A.T.Negomir, U.A.T.Urdari

117

DC 69A Urdari(DJ674)-Hotăroasa(DJ674) 1,500 km / U.A.T.Urdari

118

DC 69B Urdari(DJ 674)-Fîntînele(Dj674) 1,500 km / U.A.T.Urdari

119

DC 70 Condeieşti(Dj674B)-Bolboşi(DJ673) 4,620 km / U.A.T.Negomir, U.A.T.Bolboşi

120

DC 70A Peşteana Jiu(DN66)-Peşteana de Jos(DJ674) 5,400 km / U.A.T.Bîlteni, U.A.T.Fărcăşeşti

121

DC 71 Paltinu(DJ674B)-Bolboasa(DJ673) 3,600 km / U.A.T.Bolboşi

122

DC 72 Roşia Jiu(DJ674B) – Timişeni 3,860 km / U.A.T.Fărcăşeşti, Rovinari

123

DC 72 A Borăscu(DJ674B) – Lim. Jud. Mehedinţi 3,350 km / U.A.T.Borăscu

124

DC 72B Borăscu(DJ673)-Gîrbovu(DJ674) 5,900 km/ U.A.T.Borăscu, U.A.T.Turceni

125

DC 73 Pinoasa(DJ674) – Brădet(DJ673A) 7,300 km / U.A.T.Cîlnic, U.A.T.Mătăsari

126

DC 73 A Brădet – Brădeţel 2,000 km / U.A.T.Mătăsari

127

DC 74 DJ 674 – Găleşoaia 2,400 km / U.A.T.Cîlnic

128

DC 75 Bolboasa(DJ673)-Bălăceşti-Şiacu(DJ673) 3,000 km / U.A.T.Bolboşi

129

DC 76 Negomir(DJ674B)-Fărcăşeşti(DJ674) 5,375 km / U.A.T.Negomir, U.A.T.Fărcăşeşti

130

DC 77 DJ674B – Drăgoteşti – Cojmăneşti 8,500 km / U.A.T.Negomir, Drăgoteşti, Slivileşti

131

DC 78 Săcelu(DJ661)-Mănăstire 2,000 km / U.A.T.Săcelu

132

DC 79 Bereasca(DJ661)-Săcelu 2,900 km / U.A.T.Săcelu
DC 79 A Menţii din Dos(DJ674B)– Miluta-Covrigi 6,800 km / U.A.T.Covrigi, U.A.T.Borăscu,
U.A.T.Văgiuleşti

133
134

DC 80 Arcani(DJ672E)-Brădiceni(DJ672) 5,000 km / U.A.T.Arcani, U.A.T.Peştişani

135

DC 81 Cîmpofeni(DJ672E)-Stroieşti(DN67D) 3,500 km / U.A.T.Arcani

136

DC 81 A Covrigi(Dj671C) – Murgileşti 2,500 km / U.A.T.Văgiuleşti

137

DC 82 Pişteştii din Deal(DN67)-Budieni(DJ663) 1,700 km / U.A.T.Scoarţa

138

DC 83 Scoarţa(DN67)-Lazuri(DN67) 2,500 km / U.A.T.Scoarţa

139

DC 84 Slivileşti(DJ 673)-Sămărineşti(DJ671B) 11,215 km / U.A.T.Slivileşti, U.A.T.Sămărineşti

140

DC 84 A Larga(DC84) – Băzăvani 4,000 km / U.A.T.Sămărineşti

141

DC 86 Miculeşti(DJ673) – Croici – Mătăsari 4,300 km / U.A.T.Slivileşti, U.A.T.Mătăsari

142

DC 90 Băleşti – Tămăşeşti – Corneşti 8,160 km / U.A.T.Băleşti
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Categoria şi numărul drumului, localitatea de început, localitate principală pe traseu,
localitatea de sfârşit şi lungimea în km / Administrator

143

DC 90A Băleşti (DN67) - Ceauru - Bălăceşti (DN67) 3,200 km / U.A.T.Băleşti

144

DC 91 Băleşti – Rasoviţa-Leleşti 10,922 km / U.A.T.Băleşti, U.A.T.Leleşti

145

DC 94 Corneşti(DJ672E) – Găvăneşti-Stolojani(DJ672E) 4,100 km / U.A.T.Băleşti

146

DC 95 Şomăneşti(DJ674C) – Teleşti –Brădiceni 9,000 km / U.A.T.Teleşti, U.A.T.Peştişani

148

DC 96 Câlnic(DN67) – Seuca – Hobiţa – Peştişani(DJ672) 15,549 km / U.A.T.Cîlnic,
U.A.T.Peştişani
DC 99 Cîlnic – Vâlceaua 5,950 km / U.A.T.Cîlnic

149
150

DC 100 DN 67 – Hodoreasca 2,700 km / U.A.T.Cîlnic
DC 101 Hodoreasca – Pieptani 1,900 km / U.A.T.Cîlnic

151

DC 102 Dealul Pomilor(DN67)-Miculeşti(DJ673) 5,000 km / U.A.T.Motru, U.A.T.Slivileşti

152

DC 103 Ciuperceni(DJ672)-Priporu – Boboieşti 7,000 km / U.A.T.Ciuperceni

153

DC 104 DN 67–Ciuperceni 2,680 km / U.A.T.Ciuperceni

154

DC 105 DN 67 – Peşteana – Vulcan 6,370 km / U.A.T.Ciuperceni

155

DC 106 DN 67 – Vârtopu 4,000 km / U.A.T.Ciuperceni
DC 107 Roşiuţa(DN67) – Runcurelu – Mătăsari(DJ 673A) 7,460 km / U.A.T.Motru,
U.A.T.Mătăsari

147

156
157

DC 108 Roşiuţa(DN 67) – Lupoiţa – Lupoaia(DJ671B) 8,340 km / U.A.T.Motru, U.A.T.Cătunele

158

DC 109 Broşteni(DJ671B) – Horăşti-Băzăvani 4,300 km / U.A.T.Motru, U.A.T.Sămărineşti

159

DC 110 Însurăţei(DJ671B) – Leurda 1,300 km / U.A.T.Motru

160

DC 111 Totea de Hurezani – Totea de Licurici 5,500 km / U.A.T.Licurici

161

DC 112 Licurici – Licurici de Sus 4,000 km / U.A.T.Licurici

162

DC 113 Cătunele – Dealul Viilor 3,600 km / U.A.T.Cătunele

163

DC 113 A Lim. Jud. Dolj – Ţânţăreni 1,000 km / U.A.T.Ţînţăreni

164

DC 114 Iormăneşti – Cleşneşti 2,850 km / U.A.T.Glogova
DC 115 Cămuieşti(DJ671B)– Rătezu -Câlceşti(DJ672)
U.A.T.Godineşti

165

5,720

km

166

DC 116 Cîlnic(DJ674C)-Hodoreasca(DC100) 3,000 km / U.A.T.Cîlnic

167

DC 117 DJ 671 – Văieni Sat 2,050 km / U.A.T.Padeş

168

DC 118 DJ 671 – Motru Sec 2,750 km / U.A.T.Padeş

169

DC 119 Călugăreni(DJ671)-Orzeşti 2,500 km / U.A.T.Padeş

170

DC120 Vâlceaua-Pârâul de Vale 2,500 km / U.A.T.Cîlnic, U.A.T.Godineşti

171

DC 121 Câlceşti(DJ672) – Pârâul de Vale 2,900 km / U.A.T.Godineşti

172

DC 122 Câlceşti(DJ672) – Celei 4,805 km / U.A.T.Godineşti, U.A.T.Tismana

173

DC 122A DJ 672-Târg-DJ 672 2,000 km / U.A.T.Godineşti

174

DC 123 DJ672 – Chiliu Sat 1,565 km / U.A.T.Godineşti

175

DC 124 Celei(DN67D)-Isvarna(DC125) 3,600 km / U.A.T.Tismana

176

DC 125 Pocruia(DJ672) – Costeni 5,190 km / U.A.T.Tismana
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/

U.A.T.Glogova,

177

Categoria şi numărul drumului, localitatea de început, localitate principală pe traseu,
localitatea de sfârşit şi lungimea în km / Administrator
DC 126 Pocruia(DJ672) – Sohodol 5,625 km / U.A.T.Tismana

178

DC 127 Vînăta(DC129)-Gornoviţa 9,300 km / U.A.T.Tismana

179

DC 128 Buduhala(DN67)-Corneşti(DN67) 3,300 km / U.A.T.Teleşti, U.A.T.Băleşti

180

DC 129 Tismana(DJ672) – Vânăta 3,118 km / U.A.T.Tismana

181

DC 130 Godineşti(DJ672)-Arjoci(DC122) 5,000 km / U.A.T.Godineşti

182

DC 131 A Peştişani– Runcu(DJ672C) 10,000 km / U.A.T.Peştişani, U.A.T.Runcu

183

DC 131 B Brădiceni(DJ672) – Frânceşti – Gureni(DC132) 7,500 km / U.A.T.Peştişani

184

DC 132 Peştişani – Gureni 5,650 km / U.A.T.Peştişani

185

DC 132 A Boroşteni(DJ672)-Gureni(DC132) 1,450 km / U.A.T.Peştişani

186

DC 133 Brădiceni(DJ672)-Hobiţa(DC96) 2,100 km / U.A.T.Peştişani

187

DC 134 Brădiceni – Bâlta 7,000 km / U.A.T.Peştişani, U.A.T.Runcu

188

DC 142 Leleşti(DJ672D)– Frăteşti(DJ672B) 1,610 km / U.A.T.Leleşti

189

DC 143 Polata(DJ 664A)– Stăneşti(DJ664A) 8,790 km / U.A.T.Târgu-Jiu, U.A.T.Stăneşti

190

DC 145 Curpen(DJ664A) – Vaidei 3,160 km / U.A.T.Stăneşti

191

DC 146 Pârvuleşti – Curpen(DJ664A) 4,050 km / U.A.T.Stăneşti

192

DC 146 A Frăteşti(DJ672B) – Pârvuleşti 3,500 km / U.A.T.Leleşti, U.A.T.Stăneşti

193

DC 148 Turcineşti(DJ664)– Horezu-Rugi 7,200 km / U.A.T.Turcineşti

194

DC 149 Sâmbotin(DJ664)– Pleşa – Bumbeşti Jiu(DN66) 6,980 km / U.A.T.Schela,
U.A.T.Bumbeşti Jiu

Nr. crt.

Total 1010,755 km drumuri comunale

2.3. Contextul actual
Transportul în general, şi cel rutier în special, împleteşte interesele naţionale cu cele
internaţionale, fiind elementul determinant în procesul de import-export al unei ţări.
Transportul este elementul care condiţionează schimburile comerciale interne şi care
influenţează raporturile sociale între diferite regiuni.
Drumurile, ca părţi componente ale sistemului de transport, sunt artere importante, destinate
nu numai să reducă distanţele dintre regiunile şi ţările unui continent, ci şi să contribuie la
reducerea costurilor transporturilor şi la diminuarea impactului ambiental al sistemului de
transport.
Drumul reprezintă elementul de infrastructură rutieră care constituie în acelaşi timp suport
tehnologic, vector de civilizaţie şi element al dezvoltării economice. Se poate afirma că
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reţelele rutiere de transport sunt infrastructuri importante care susţin creşterea economică a
unei regiuni şi care creează condiţii pentru progresul social al populaţiei.
Teritoriul României constituie spaţiul necesar procesului de dezvoltare durabilă şi este parte
a avuţiei naţionale de care beneficiază toţi cetăţenii ţării. Gestionarea spaţială a teritoriului
ţării este o activitate obligatorie, continuă şi de perspectivă, desfăşurată în interesul
colectivităţilor care il folosesc, în concordanţă cu valorile şi aspiraţiile societăţii şi cu cerinţele
integrării în spaţiul european.
Gestionarea spaţială a teritoriului asigură indivizilor şi colectivităţilor dreptul la o folosire
echitabilă precum şi responsabilitatea pentru o utilizare eficientă a acestuia. Gestionarea se
realizează prin intermediul amenajării teritoriului şi al urbanismului, care sunt ansambluri de
activităţi complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spaţială echilibrată, la
protecţia patrimoniului natural şi construit, precum şi la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în
localităţile urbane şi rurale.
În ţara noastră drumurile fac parte din sistemul naţional de transport, fiind căi de comunicaţie
terestră special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi a pietonilor.
O infrastructură de transport eficientă conectată la reţeaua europeană de transport contribuie
la creşterea competitivităţii economice, facilitează integrarea în economia europeană şi
permite dezvoltarea de noi activităţi pe piaţa internă.
Se evidenţiază faptul că situaţia actuală a sistemului naţional şi regional de transport este
caracterizată prin existenţa unui număr redus de autostrăzi şi de conexiuni la nivel de
autostradă sau drum rapid cu statele vecine şi membre ale Uniunii Europene, de variante
ocolitoare, de linii feroviare electrificate, de existenţa unei degradări avansate a infrastructurii
navale şi a unei uzuri avansate a materialului rulant. În aceste condiţii, se impune
modernizarea şi dezvoltarea reţelei naţionale şi regionale de transport în parametrii de
calitate a serviciilor prestate efectiv şi a satisfacerii necesităţilor de mobilitate a persoanelor
şi fluxurilor de mărfuri în ceea ce priveşte capacitatea, calitatea şi siguranţa care să asigure
creşterea gradului de accesibilitate a României, precum şi promovarea unei dezvoltări
durabile a sistemului de transport.
În acest context, scopul studiului pentru prioritatea „Dezvoltarea infrastructurii de drumuri şi
poduri din judeţul Gorj” este de a genera o dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de
transport prin asigurarea infrastructurilor de transport moderne şi durabile împreună cu o
creştere a calităţii serviciilor şi realizarea unui sistem funcţional de ”unitate în diversitate”.
Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiţie necesară pentru implementarea
cu succes şi a celorlalte priorităţi de dezvoltare ale României pentru perioadă 2011–2020
contribuind la creşterea mobilităţii persoanelor şi a mărfurilor, la integrarea polilor regionali
de creştere cu reţeaua trans-europeană de transport, combaterea izolării zonelor
subdezvoltate şi, nu în ultimul rand, la dezvoltarea infrastructurii de transport regionale şi
locale.
Creşterea economică viitoare, evoluţia societăţii şi modificările de dezvoltare în teritoriu vor
exercita o presiune crescândă asupra transportului, necesitând o îmbunătăţire constantă a
infrastructurilor şi calităţii serviciilor. Evoluţia demografică, dezvoltarea sectorului turistic,
reorganizarea proceselor de producţie şi a agriculturii, ocuparea dispersată a periferiilor
urbane argumentează creşterea cererii. Această creştere este însoţită şi de o cerere de
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calitate a serviciilor care trebuie satisfacută în contextul deschiderii accesului României la
fondurile europene post–aderare care vor contribui la creşterea investiţiei în infrastructură.
Cererea pentru transportul de marfă este strâns legată de evoluţia economică. Astfel, pe
baza experienţelor similare se preconizează că evoluţia ascendentă a creşterii economice în
România va avea un impact şi mai mare în ceea ce priveşte cererea de transport.
Dezvoltarea infrastructurii de transport va juca un rol important în integrarea pieţei interne şi
va sprijini punerea în valoare a poziţiei geografice a României ca zonă de tranzit, aflată la
intersecţia Coridorului de transport pan-european IV şi a Coridorului de transport paneuropean IX. Localizarea României la intersecţia a numeroase drumuri care leagă Europa de
Vest cu cea de Est, ca şi Europa de Nord cu cea de Sud, precum şi situarea ţării pe axele de
tranzit între Europa şi Asia, constituie un element de referinţă pentru determinarea opţiunilor
strategice privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport. Oportunitatea
creată de Canalul Dunăre-Marea Neagră şi fluviul Dunărea poate ocupa o poziţie cheie
pentru atragerea fluxurilor internaţionale de mărfuri în relaţiile dintre Europa şi celelalte
continente.
România trebuie să profite de poziţionarea sa geografică prin atragerea de investiţii în
infrastructură şi în servicii din domeniul transporturilor. Dezvoltarea infrastructurii de transport
va spori accesibilitatea regiunilor mai puţin dezvoltate, atât la zone situate în interiorul cât şi
în afara graniţelor ţării îmbunătăţind astfel flexibilitatea pieţei forţei de muncă şi
competitivitatea economică a regiunilor ce beneficiază de proiecte de dezvoltare.
În ceea ce priveşte judeţul Gorj, un avantaj îl reprezintă distribuirea relativ armonioasă a
infrastructurii de transport pe teritoriul judeţean dar este necesară totuşi demararea unor
acţiuni susţinute pentru a dezvolta şi imbunătăţi transportul în interiorul judeţului. Acest mod
de transport permite transportul materiilor prime şi al mărfurilor la costuri scăzute având în
vedere şi atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă. Dezvoltarea infrastructurii rutiere şi
alinierea la standardele europene este motivată de necesitatea racordării coerente a rețelei
judeţene la reţeaua naţională şi europeană. De asemenea, este necesară şi corelarea
proiectelor de dezvoltare ale judeţului Gorj cu cele din judeţele învecinate.
România, prin aşezarea sa geografică, reprezintă o zonă de intersecţie a magistralelor
internaţionale de transport care leagă atât nordul şi sudul Europei cât şi vestul şi estul
acesteia. Reţeaua de transport asigură legătura cu toate reţelele de transport ale ţărilor
vecine dar şi cu cele din ţările Europei şi Asiei.
Comparativ cu Statele Membre ale UE şi cu unele ţări est-europene, sistemul de transport
românesc este insuficient dezvoltat şi de slabă calitate. În acest context, gradul de
accesibilitate la reţeaua de transport a scăzut, constituind un obstacol în dezvoltarea
economică, ceea ce poate duce la pierderea avantajelor oferite de poziţia geografică a
României.
Astfel, dezvoltarea infrastructurii de transport este deosebit de importantă pentru România
(cu atât mai mult cu cât de la 01.01.2007 ţara noastră este membră cu drepturi depline în
UE), întrucât poate sprijini creşterea cererii de servicii de transport şi poate accelera
progresul economic al ţării.
Una din cauzele principale ale disparităţilor de dezvoltare inter şi intra-regionale este dată de
accesul diferit al regiunilor la infrastructura de transport judeţeană dar şi de calitatea
necorespunzătoare a acesteia.
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Drumurile constituie un important factor de atracţie pentru investiţiile străine directe si pot fi
un factor important în realizarea exporturilor de mărfuri iar calitatea ridicată a infrastructurii
rutiere contribuie la scurtarea duratei de transport a mărfurilor şi persoanelor.

2.4. Infrastructura regională şi judeţeană a drumurilor şi podurilor în prezent
Fac parte integrantă din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile,
construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de parcare,
oprire şi staţionare, indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa
circulaţiei, terenurile şi plantaţiile care fac parte din zona drumului, mai puţin zonele de
protecţie. De asemenea, fac parte din drum clădirile de serviciu şi orice alte construcţii,
amenajări sau instalaţii destinate apărării sau exploatării drumurilor, inclusiv terenurile
necesare aferente.
În contextul regimului juridic, din punct de vedere al destinaţiei, drumurile se împart în:
a) drumuri publice, reprezentând drumuri de utilitate publică destinate circulaţiei rutiere şi
pietonale în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport ale economiei naţionale, ale
populaţiei şi de apărare a ţării. Ele sunt proprietate publică.
b) drumuri de utilitate privată, fiind drumuri destinate satisfacerii cerinţelor proprii de transport
rutier şi pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole,
energetice, industriale, de acces în incinte, cât şi cele din interiorul acestora, precum şi cele
pentru organizările de şantier. Ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le
au în proprietate sau în administrare.
Din punct de vedere al circulaţiei, drumurile se clasifică în:
a) drumuri deschise circulaţiei publice care cuprind toate drumurile publice şi acele drumuri
de utilitate privată care asigură accesul nediscriminatoriu al vehiculelor şi pietonilor;
b) drumuri închise circulaţiei publice care cuprind acele drumuri de utilitate private care
servesc obiectivelor la care publicul nu are acces, precum şi acele drumuri de utilitate
publică inchise temporar circulaţiei publice.
Din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial, în ordinea importanţei, drumurile
publice sunt:
a) drumuri de interes naţional;
b) drumuri de interes judeţean;
c) drumuri de interes local.
Drumurile de interes naţional aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile
naţionale, care asigura legaturile cu capitala tarii, cu reşedinţele de judeţ, cu obiectivele de
interes naţional, precum si cu ţările vecine şi pot fi:
- autostrăzi;
- drumuri expres;
- drumuri naţionale europene (E);
- drumuri naţionale principale;
- drumuri naţionale secundare.
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Încadrarea în aceste categorii se face de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii cu
excepţia drumurilor naţionale europene a caror încadrare se stabileşte potrivit acordurilor şi
convenţiilor internaţionale la care România este parte. Propunerile de clasificare a drumurilor
naţionale în categoria drumurilor naţionale europene (E) se fac de către Ministerul
Transporturilor şi Infrastructurii.
Drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a judeţului şi cuprind
drumurile judeţene care asigură legătura între:
-

reşedinţele de judeţ cu municipiile, oraşele şi reşedinţele de comună, cu staţiunile
balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele
importante legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante;

-

oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună;

-

reşedinţe de comună.

Drumurile de interes local aparţin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul
căreia se află și cuprind:
- drumurile comunale, care asigură legăturile: între reşedinţa de comună cu satele
componente sau cu alte sate; între oraşul cu satele care îi aparţin, precum şi cu alte
sate; între sate;
- drumurile vicinale sunt drumuri care deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la
limitele acestora;
- străzile sunt drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: stradă,
bulevard, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătură, uliţă, etc.
Străzile din localităţile urbane se clasifică în raport cu intensitatea traficului si cu funcţiile pe
care le îndeplinesc, astfel:
- străzi de categoria I – magistrale care asigură preluarea fluxurilor majore ale
oraşului pe direcţia drumului naţional ce traversează oraşul sau pe direcţia principală
de legătură cu acest drum;
- străzi de categoria a II-a - de legatură care asigură circulaţia majoră între zonele
funcţionale şi de locuit;
- străzi de categoria a III-a – colectoare care preiau fluxurile de trafic din zonele
funcţionale şi le dirijeaza spre străzile de legătură sau magistrale;
- străzi de categoria a IV-a - de folosinţă locală, care asigură accesul la locuinţe şi
pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus.
Drumurile naţionale, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac
parte, fiind considerate continue în traversarea localităţilor, servind totodată şi ca străzi.
Modificarea traseelor acestora în traversarea localităţilor se poate face numai cu acordul
administratorului drumului respectiv, în concordanţă cu planul urbanistic aprobat. În cazul
drumurilor de interes naţional se va obţine şi acordul Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii.
România dispune de 81.693 kilometri de drum public. Aproape 60.000 de kilometri sunt de
drum vechi şi plin de gropi, iar 22.865 km au trecut printr-un proces de modernizare, cea mai
mare parte cu îmbrăcăminţi asfaltice de tip greu şi mijlociu. Investiţiile realizate nu
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garantează, însă, șoferilor o călătorie fără griji, pentru că jumătate dintre aceste suprafeţe
refăcute sunt deficitare şi au durată de serviciu depăsită. Din totalul de drumuri, 16.600 km
sunt drumuri naţionale, în jur de 35.000 km sunt drumuri judeţene şi 29.843 km - drumuri
comunale. Cele mai multe drumuri din România sunt de două benzi şi doar 1.280 km dispun
de patru benzi de circulaţie. România ocupă locul 123 la capitolul calitate a drumurilor într-un
top realizat de Forumul Economic Mondial(FEM).
Pe drumurile naţionale şi judeţene se desfăşoară astăzi peste 80% din volumul de trafic, cu
tendinţe de sporire în următorii ani. Traficul mediu pe drumurile naţionale se situează la sub
500 vehicule/zi şi se prevede o creştere de peste 50% în perioada următoare.
Deşi în ultima perioadă, reţeaua drumurilor publice modernizate s-a extins, densitatea
drumurilor publice (33,5 km/100 km2) continuă să fie foarte scăzută, comparativ cu media
UE 25 (110,1 km/ km2). Densitatea drumurilor judeţene este de 15,1 km/100 km2, valori mai
ridicate fiind înregistrate în Bucureşti-Ilfov (24,6 km/100 km2), Sud (16,6 km/100 km2), SudVest (16,1 km/100 km2) şi Nord-Vest (15,1 km/100 km2).
Lipsa resurselor financiare la nivel local destinate reabilitării şi modernizării drumurilor
publice, a constituit una din multiplele cauze care au condus la gradul scăzut de
accesibilitate la infrastructura de transport în multe zone ale ţării. În acelaşi timp, acest lucru
determină slaba mobilitate a forţei de muncă, dificultăţi în desfăşurarea de noi activităţi
economice, dezvoltarea redusă a turismului dar şi un nivel scăzut de atragere a investitorilor
străini.
Reţeaua de drumuri este slab dezvoltată şi de o calitate necorespunzătoare comparativ cu
ţările din UE. Exceptând regiunea Bucureşti-Ilfov, regiunea Sud – Vest înregistrează cel mai
ridicat procent de drumuri publice modernizate (32,4%), în timp ce regiunea Sud - Est se
situează pe ultimul loc în ceea ce priveşte media drumurilor publice modernizate (19,5%).
Regiunea Sud-Vest are o infrastructură de transport relativ bine dezvoltată, teritoriul regiunii
fiind traversat de trei drumuri europene: E70, E79 şi E81 şi două din cele trei axe prioritare
ale Reţelei de transport Trans - European – TEN -T ( formate din coridoarele Paneuropene)
care intersectează România, şi anume axa prioritară de transport 7 (format din coridorul IV –
Berlin / Nurenberg - Praga - Budapesta – Constanţa – Istambul – Salonic) şi axa prioritară de
transport 18 – Dunărea (format din coridorul VII).
Regiunea Sud-Vest dispune de o reţea rutieră de 10460 km (13,19% din totalul naţional), din
care 2043 km sunt drumuri naţionale (13% din total drumuri naţionale) şi 8.437 km drumuri
judeţene şi comunale (12,82% din totalul naţional). Judeţele Gorj şi Olt au o infrastructură
rutieră relativ bine dezvoltată. În privinţa densităţii drumurilor publice la 100 km2, regiunea se
situează uşor peste media naţională (35,8 km/100 km2), cele mai mari densităţi înregistrând
judeţele Gorj (39,3 km/100 km2), Mehedinţi şi Vâlcea, ambele cu 37,6 km/100 km2.
Din analiza echipării tehnice a judeţului Gorj cu drumuri şi poduri publice – judeţene – au
rezultat 34 trasee de drumuri judeţene şi 248 poduri judeţene.
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3.1. Starea actuală a reţelei de drumuri de interes judeţean
Studiile actuale arată că nevoile de transport rutier cresc într-un ritm mai accelerat decât au
fost estimate, astfel că imposibilitatea realizării de programe pe termen lung şi mediu privind
reabilitarea reţelei de drumuri judeţene conduce la găsirea de soluţii tehnice fezabile
economic, ce trebuiesc aplicate în perioada imediat următoare în vederea atragerii de fonduri
structurale specifice.
Drumurile publice, în cea mai mare parte, traversează localităţi, viteza de circulaţie fiind
redusă pe aceste sectoare. De asemenea, lăţimea platformei drumului nu este
corespunzătoare datorită frontului îngust al limitei de proprietate. Drumurile judeţene în mare
parte nu asigură o suprafaţă de rulare corespunzătoare pentru desfăşurarea unui trafic de
călători şi de marfă în condiţii de siguranţă şi confort cât mai optime.
Între localităţile judeţului, transportul este realizat de operatori privaţi şi de regii locale de
transport rutier.

3.1.1. Structura drumurilor judeţene pe tipuri de imbrăcăminţi
Structura drumurilor judeţene la nivelul judeţului Gorj este redată în tabeluk nr.4 si 5 şi figura
nr. 1 arată că totalul drumurilor judeţene este de 836,993 km.

Tabelul nr.4 Structura drumurilor judeţene la 31 decembrie 2009

SITUAŢIA privind
viabilitatea
drumurilor la data
Nr.
crt.

Nr.
drumului,

31 decembrie 2009
Îmbrăcăminţi asfaltice
B

M

1

DJ 605 A

2

DJ 605 B

3,150

3

DJ 605C,

1,750

4

DJ 607

2,000

5

DJ 651 A

6

DJ 661

7

DJ 662

8

DJ 663

9

DJ 663 A

10

DJ 664

11

DJ 664 A

12

DJ 665

13

DJ 665 A

14

DJ 665 C

R

Îmbrăcăminţi Beton ciment
I

B

M

R

15,400
0,400

Pietruit+pământ
I

B

M

R
2,843

16,350

4,600
0,100
2,650

69,040
23,150

8,000

18,450

7,300

1,098

1,500

1,850

2,730
0,300

9,870

3,870

6,130

18,120

4,000

20,700

0,800
53,650

11,787
7,360

0,750

11,350

5,246
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I

SITUAŢIA privind
viabilitatea
drumurilor la data

31 decembrie 2009

15

DJ 665 D

4,810

16

DJ 671

4,200

14,500

17

DJ 671 B

1,310

9,250

18

DJ 671C

10,700

3,963

19

DJ 672

20

DJ 672 A

21

DJ 672 B

22

DJ 672 C,

10,200

11,450

23

DJ 672 D

3,750

0,720

24

DJ 672 E

15,670

25

DJ 673

36,650

26

DJ 673 A,

27,790

27

DJ 674

28

DJ 674 A

29

DJ 674 B

8,600

30

DJ 674 C

7,058

31

DJ 675

32

DJ 675 A

2,000

2,730

7,000

4,770

33

DJ 675 B

1,000

17,686

3,780

2,984

34

DJ 675 C

4,450

13,000

263,234

210,690

9,600

23,290

1,650

1,000
0,837

28,510

7,430

1,600

3,550
12,000

0,410

4,000
19,126
4,100

0,850

5,000
14,500

12,750

9,250

13,600

2,500

3,000

144,810

12,900

10,740
6,735
10,000

0,250
0,000

20,700

TOTAL
2009

1,950

4,300

0

3,00

0,000

8,300

5,800

80,260

42,360

10,450
0,

0,

0,

91,839

0,

Tabelul nr.5 Structura drumurilor judeţene la 31 decembrie 2010

SITUAŢIA
privind
viabilitatea
drumurilor la
data

31 decembrie 2010

Îmbrăcăminţi asfaltice

Nr.
crt.

Nr..
drumului

1

DJ 605 A

2

DJ 605 B

3,150

3

DJ 605C,

1,750

4

DJ 607

2,000

5

DJ 651 A

6

DJ 661

7

DJ 662

8

DJ 663

9

DJ 663 A

10

DJ 664

B

M

R

Îmbrăcăminţi Beton ciment
I

B

M

R

15,020
0,400

Pietruit+pământ
I

B

M

R

0,380
16,150

I

2,843

4,800
0,100

0,500

2,150

69,040
13,750

23,150

8,000

7,300

2,480

2,220

1,500

2,730
0,300

1,098
1,850
9,870

3,870

6,130

26

4,000

11,100

9,600

SITUAŢIA
privind
viabilitatea
drumurilor la
data

31 decembrie 2010

11

DJ 664 A

18,120

0,800

12

DJ 665

13

DJ 665 A

14

DJ 665 C

15

DJ 665 D

16

DJ 671

17
18
19

DJ 672

20

DJ 672 A

21

DJ 672 B

22
23

DJ 672
C,
DJ 672 D

24

DJ 672 E

15,670

25

DJ 673 (

35,700

26

27,790

27

DJ 673
A,
DJ 674

28

DJ 674 A

29

DJ 674 B

30

DJ 674 C

31

DJ 675

32

DJ 675 A

2,000

2,730

7,000

4,770

33

DJ 675 B

1,000

17,686

3,780

2,984

34

DJ 675 C

4,450

13,000

282,633

137,938

53,650
11,677
7,360

5,750

4,200

14,500

DJ 671 B

3,310

9,250

DJ 671C

10,700

0,110
6,350

5,246

4,810
21,290

1,650

1,000

2,450

8,600

1,000

28,510

12,000

4,000

2,350
7,430

1,600

3,550
10,200

11,450

3,750

0,350

19,126
4,470

0,850

0,950

14,910

12,750

9,250

11,600

2,000

1,950

8,600

2,500

3,000

12,900

10,740
6,735
10,000

0,250

6,808

0,250

20,700

TOTAL

196,760

5,000

4,300

0

3,000

8,300

5,800

79,060

42,360

10,450
0

0

0

74,551

20,691

Tabelul nr.6 Structura drumurilor judeţene la 31 decembrie 2009 si 31 decembrie 2010 în km

Îmbrăcăminţi asfaltice

Îmbrăcăminţi Beton ciment

Pietruit+pământ

km

B

M

R

I

B

M

R

I

B

M

R

I

2009

144,810

263,234

210,690

0,000

3,800

80,260

42,360

0,000

0,000

0,000

91,839

0,000

2010

196,760

282,633

137,938

0,000

3,000

79,060

42,360

0,000

0,000

0,000

74,551

20,691

Tabelul nr.7 Structura drumurilor judeţene la 31 decembrie 2009 si 31 decembrie 2010 în %

Îmbrăcăminţi asfaltice
%

B

a 17,30

Îmbrăcăminţi Beton ciment

M

R

I

B

31,450

25,172

0,000

0,454

M
9,589

27

Pietruit+pământ

R

I

B

5,061

0,000

0,000

M
0,000

R
10,972

I
0,000

b 23,508

33,768

16,480

0,000

0,358

9,446

5,061

0,000

0,000

0,000

8,907

2,472

Tabelul nr.8 Structura drumurilor judeţene la 31 decembrie 2009 pe tipuri de îmbrăcăminţi

Categoria de
drum

Lungimea
totală
-km- 836,993

Lungimea sectoarelor pe tipuri de îmbrăcăminţi -kmÎmbrăcăminţi
Îmbrăcăminţi beton Pietruit+pământ
asfaltice
de ciment

Drumuri judeţene
din judeţul Gorj

836,993

618,734

126,420

91,839

Tabelul nr.9 Structura drumurilor judeţene la 31 decembrie 2010 pe tipuri de îmbrăcăminţi
Categoria de
drum

Lungimea
totală -km- 836,993

Drumuri judeţene
din judeţul Gorj

836,993

Lungimea sectoarelor pe tipuri de îmbrăcăminţi -kmÎmbrăcăminţi
Îmbrăcăminţi beton Pietruit+pământ
asfaltice
de ciment
617,331
124,420
95,242

Figura nr.1 Drumurile judeţene aferente judeţului Gorj în structură, pe tipuri de îmbrăcăminţi la 31
decembrie 2009
Structura drumuri l or judeţene pe ti puri de îmbrăcămi nţi

91.839
11%

126.42
15%

617.331
74%

Îmbrăcăminţi asfaltice

Îmbrăcăminţi Beton ciment

Pietruit+pamant

Figura nr. 2 Drumurile judeţene aferente judeţului Gorj în structură, pe tipuri de îmbrăcăminţi la 31
decembrie 2010
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Structura drumuril or jude ţe ne pe ti puri de îmbrăcă mi nţi
124.42
15%

95.242
11%

617.331
74%

Îmbrăcăminţi asfaltice

Îmbrăcăminţi Beton ciment

Pietruit+pamant

3.1.2. Starea tehnică a drumurilor judeţene la 31.12.2009
Drumurile judeţene aferente judeţului Gorj în structură, pe tipuri de îmbrăcăminţi la
31.12.2009
Tabelul nr.10 Drumurile judeţene aferente judeţului Gorj în structura, pe tipuri de îmbrăcăminţi la
31.12.2009

Drumuri
Judeţene -km
836,993
% din total

Îmbrăcăminţi asfaltice km
618,734
73,923

Îmbrăcăminţi
ciment - km
126,420 km
15,104

beton

de

Pietruit+Pământ - km
91,839
10,973

A. Drumuri cu îmbrăcăminţi asfaltice
La 30.12.2009, drumurile cu îmbrăcăminţi asfaltice totalizau 618,734 km, adică 74 % din
totalul drumurilor judeţene iar starea lor tehnică este redată în tabelul nr.11 şi figura nr.3.
Tabelul nr.11 Drumuri cu îmbrăcăminţi asfaltice la 30.12.2009
Îmbrăcăminti asfaltice
Stare bună

Stare mediocră

Stare rea

144,810 km

263,234 km

210,690 km

23,404 %

42,543 %

34,053 %

Figura nr.3 Drumurile judeţene cu îmbrăcăminţi asfaltice la 31 decembrie 2009
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Îmbrăcăminţi asfaltice
144.81
23%

210.69
34%

263.234
43%

Stare bună

Stare mediocră

Stare rea

B. Drumuri din beton de ciment
La 30.12.2009 drumurile cu îmbrăcăminţi din beton de ciment pământ totalizau 126,420 km,
adică 15% din totalul drumurilor judeţene iar starea lor tehnică este redată în tabelul nr.12 şi
figurile nr.4 si 5.

Tabelul nr.12 Drumuri din beton de ciment la 30.12.2009

Drumuri din beton de ciment
Stare bună

Stare mediocră

Stare rea

3,800 km

80,260 km

42,360 km

3,005 %

63,486

33,509 %

Figura nr.4 Drumurile judeţene cu îmbrăcăminţi din beton la 31 decembrie 2009

Drumuri din beton de ciment

80.260 km

42.360 km
3.800 km

Stare bună

Stare mediocră

Stare rea
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Figura nr.5 Drumurile judeţene cu îmbrăcăminţi din beton la 31 decembrie 2009

Drumuri din beton de ciment

63.486 %
33.509 %

3.005%

Stare bună

Stare mediocră

Stare rea

C. Drumuri din pământ şi piatră
La 30.12.2009 drumurile de pământ totalizau 91,839 km, adică 11 % din totalul drumurilor
judeţene iar starea lor tehnică este redată în tabelul nr.13 şi figura nr.6.

Tabelul nr.13 Drumuri din pământ şi piatră la 30.12.2009

Drum de pământ şi piatră
Stare bună
Stare mediocră
Stare rea
Stare impracticabilă
0,000
0,000
91,839
0,000
0,00 %
0,00 %
100%
0,00 %
Figura. nr.6 Drumurile judeţene din pământ şi piatră la 31 decembrie 2009

Drumuri de pământ şi piatră

91.839 km

Stare bună

Stare mediocră
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Stare rea

3.1.3. Starea tehnică a drumurilor judeţene la 31.12.2010
La 31.12.2010 starea tehnică a drumurilor judeţene pe categorii de îmbrăcăminţi este redată
în tabelul nr. 14 şi figura nr.7.
Tabelul nr.14 Drumuri judeţene pe categorii de îmbrăcăminţi la 31.12.2010

Îmbrăcăminţi asfaltice

Beton de ciment

Pământ şi pietruit

836,993 km

617,331 km

124,420 km

95,242 km

% din total

74 %

15 %

11 %

Figura nr.7 Drumurile judeţene aferente judeţului Gorj în structură, pe tipuri de îmbrăcăminţi, la 31
decembrie 2010

Drumuri judeţene aferente judeţului Gorj în structură, pe tipuri de îmbrăcăminţi

124.42
15%

617.331
74%

95.242
11%

Îmbrăcăminţi asfaltice

Beton de ciment

32

Piatră şi pămînt

A. Drumuri cu îmbrăcăminţi asfaltice
La 31.12.2010 drumurile cu îmbrăcăminţi asfaltice totalizau 617,331 km, adică 74 % din
totalul drumurilor judeţene iar starea lor tehnică este redată în tabelul 15 şi figura nr. 8.
Tabelul nr. 15 Drumuri cu îmbrăcăminţi asfaltice la 31.12.2010

Drumuri din îmbrăcăminţi asfaltice
Stare bună
Stare mediocră
196,760 km
282,633 km

Stare rea
136,338 km

31,873%

22,344%

45,783%

Figura nr. 8 Drumurile judeţene cu îmbrăcăminţi asfaltice la 31 decembrie 2009

Drumuri din îmbrăcăminţi asfaltice
136.338
22%
282.633
46%

196.76
32%

Stare bună

Stare mediocră

B. Drumuri din beton de ciment
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Stare rea

La 31.12.2010 drumurile cu îmbrăcăminţi din beton de ciment totalizau 126,420 km, adică 15
% din totalul drumurilor judeţene, iar starea lor tehnică este redată în tabelul nr.16 si figura
nr.9.
Tabelul nr. 16 Drumuri cu îmbrăcăminţi din beton de ciment la 31.12.2010

Drumuri din beton de ciment
Stare bună
Stare mediocră
3,000 km
79,060 km
2,411 %
63,542 %

Stare rea
42,360
34,047 %

Figura nr.9 Drumurile judeţene cu îmbrăcăminţi asfaltice la 31 decembrie 2009

Figura nr. 14
Drumuri din beton de ciment

79.06
64%

42.36
34%
3
2%
Sta r e b u n ă

St a re m e d i o c r ă

Sta r e re a

C. Drumurile din pământ şi piatră
La 31.12.2010 drumurile pământ şi piatră totalizau 95,242 km adică 11% din totalul
drumurilor judeţene iar starea lor tehnică este redată în tabelul nr. 17 şi figura nr.10.
Tabelul nr.17 Drumuri de pământ la 31.12.2010

Drumuri din pământ şi piatră
Stare bună
Stare mediocră
0,000
0,000
0,00 %
0,00 %

Stare rea
74,551 km
78,23 %

Figura nr.10 Drumurile judeţene din pământ şi piatră la 31 decembrie 2009
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Stare impracticabilă
21,725 km
21,72 %

Drumuri pi etrui te şi de pă mâ nt

74.551
78%

2 0 .6 9 1
22%
0
0%

0
0%

Sta re bună

Sta re medi ocră

Sta re rea

s ta re impra cti ca bil ă

3.2. Comparaţie privind evoluţia stării drumurilor drumurilor judeţene în
perioada 2009-2010
Tabelul nr.18 Comparaţie privind evoluţia stării drumurilor drumurilor judeţene în perioada 2009-2010

km
2009
2010

Îmbrăcăminţi asfaltice
B
M
R
144,810 263,234 210,690
196,760 282,633 137,938

Îmbrăcăminţi Beton ciment
B
M
R
I
3,800 80,260 42,360 0,000
3,000 79,060 42,360 0,000

I
0,000
0,000

Pietruit+pământ
B
M
R
0,000 0,000 91,839
0,000 0,000 74,551

Tabelul nr.19 Comparaţie privind evoluţia stării drumurilor drumurilor judeţene în perioada 2009-2010

Îmbrăcăminţi moderne (asfalt, beton) - km
B

M

R

I

2009

148,610

343,494

253,050

0,000

2010

199,760

361,693

180,298

0,000

Variaţie %

34,42%

5,30%

-28,75%

0,00%

Variaţie km

51,150

18,199

-72,752

0,000

Figura nr.11 Evolutia stării drumurilor judeţene comparaţie 2009-2010
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I
0,000
20,691

Evol uţi a s tăr i i dr umur i l or j udeţene
km

3 6 1.6 9 3

400

3 4 3 .4 9 4

350

2 5 3 .0 5

300
250
200

19 9 .76

18 0 .29 8

14 8 .61

150
100
0

50

0

0
Buna

Medi e

Rea

2009

I mpr ac ti c a bi l

20 1 0

În urma analizării graficului de mai sus şi a tabelelor nr.18 şi 19 se poate spune cu
certitudine că starea tehnică a drumurilor judeţene din județul Gorj în perioada 2009-2010 sa îmbunătăţit considerabil, anume:
- lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi moderne (asfalt, beton) aflate în stare tehnică bună a
crescut de la 148,610 km la 199,760 km, o creştere de 51,150 km reprezentând un procent
de creştere de 34,42%;
- lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi moderne (asfalt, beton) aflate în stare tehnică medie a
crescut de la 343,494 km la 361,693 km, o creştere de 18,199 km reprezentând un procent
de creştere 5,30 %;
- lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi moderne (asfalt, beton) aflate în stare tehnică rea a
scăzut de la 253,050 km la 180,298 km, o scădere de 72,752 km reprezentând un procent
de scădere de 28,75%.

3.3. Viabilitatea podurilor judeţene
Din analiza stării de viabilitate a drumurilor judeţene şi comunale s-a observat că de regulă
starea de viabilitate a podurilor este similară cu cea a drumurilor, în unele cazuri
necorespunzând cerinţelor de capacitate portantă şi cerinţelor traficului actual.

3.3.1.

Starea podurilor de pe drumurile judeţene la 31 decembrie 2009
Figura nr.12
Viabilitate poduri judeţene
31decembrie 2009
8
35
3%
14%

Tabelul nr.20
Poduri judeţene 31.12.2009
Bună

35

Medie

155

Rea

50

Critică

8

total 2009

248

50
20%

155
63%
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Bună

Medie

Rea

Critică

La 31 decembrie 2009 ca urmare a lucrărilor realizate în perioada precedentă, podurile
rutiere de pe drumurile judeţene ale judeţului Gorj aveau o stare majoritar bună, în această
categorie au fost incluse podurile cu stare bună şi medie conform normativelor specifice.
Astfel, constatăm că avem 197 de poduri în această stare, comparativ cu 58 în stare rea şi
critică.

3.3.2.

Starea podurilor de pe drumurile judeţene la 31 decembrie 2010

Tabelul nr.21
Poduri judeţene 31.12.2009

Bună

38

Medie

155

Rea

47

Critică

8

total 2010

Figura nr.13
Viabilitate poduri judeţene la 31.12.2009
8
3%

47
19%

155
63%

248

Bună

3.3.3.

38
15%

Medie

Rea

Critică

Comparaţie privind evoluţia stării podurilor în perioada 2009-2010

Tabelul nr 20
Comparaţie privind evoluţia stării podurilor 2009-2010
2010

2009

Variaţie

procentual

Figura nr.14
Variaţia procentuală a stării podurilor
judeţene în perioada 2009 - 2010
10

Bună

38

35

3

8%

Medie

155

155

0

0%

Rea

47

50

3

6%

Critică

8

8

0

0%

248

0

5
0
-5

total 2009

248

-10
variaţie

Bună Medie
8

0

Rea

Critică

-6

0

Podurile realizate au fost calculate pentru o perioadă de viaţă de 60 ani. În prezent, aderarea
României la Uniunea Europeană a dus la schimbarea unor normative de proiectare, astfel
încât în prezent, durata de viaţă pentru care se dimensionează un pod este de 100 de ani.
Durata de viaţă de 60 de ani ne arată că podurile din judeţul Gorj sunt la maturitate în marea
lor majoritate şi că trebuie întreprinse eforturi pentru ca numărul structurilor cu stare rea şi
critică să fie cât mai apropiat de 0. Această necesitate este îndeplinită parţial prin reabilitare
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a 3 poduri în perioada analizată, ceea ce a dus la creşterea podurilor în stare bună cu 8%
comparativ cu o scădere cu 6% a podurilor cu stare rea şi critică.

Tabel nr.23 Amplasarea podurilor de pe drumurile judeţene care au fost reabilitate în perioada analizată

Nr

Denumirea drumului

Poz. km

Denumire
obstacol

Localitatea cea mai
apropiată

1

DJ 671 B Văgiuleşti –Glogova

04+600

Motru

Văgiuleşti

2

DJ 675B Câmpu Mare – Alimpeşti

10+250

Pârâul Cîlnic

Călugăreasa

3

Târgu-Logreşti – Alimpeşti – Baia de Fier

43+380

Râul Galben

Baia de Fier

La 31 decembrie 2010, ca urmare a lucrărilor realizate în perioada precedentă, podurile
rutiere de pe drumurile judeţene ale judeţului Gorj aveau o stare majoritar bună, în această
categorie au fost incluse podurile cu stare bună si medie conform normativelor specifice.
Astfel constatăm că avem 200 de poduri în această stare, comparativ cu 55 în stare rea şi
critică. Tendinţa, drept urmare a investiţiilor făcute, este de reducere a structurilor cu stare
rea şi creşterea structurilor cu stare bună.

3.4. Factorii de influenţare a stării tehnice
Ţinând cont de starea actuală a reţelei de drumuri publice din judeţul Gorj și de potenţialul
economic al judeţului, recomandabil ar fi ca măsurile de viitor ce urmează a fi întreprinse în
perioada viitoare să se bazeze în principal pe întreţinerea drumurilor ce trec în prezent printrun proces de reabilitare și apoi reabilitarea şi modernizarea întregii reţele de drumuri
existente, în special a drumurilor judeţene cu trafic important şi cele care deservesc obiective
economice şi turistice.

Factorii de influenţare a stării tehnice a drumurilor de interes judeţean
Factorii care au influenţat starea tehnică a drumurilor judeţene:
-

nerealizarea lucrărilor pentru conservarea şi adaptarea reţelei rutiere la
acţiunea agenţilor atmosferici şi a traficului;

-

imposibilitatea realizării de programe investiţionale pe termen mediu şi lung
privind reabilitarea reţelei de drumuri judeţene;

-

creşterea traficului rutier într-un ritm care a depăşit estimările.

3.5. Evoluţia indicatorilor tehnico – economici în perioada 2007-2010
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Anual au fost alocate de la buget mult prea puţin din necesarul pentru menţinerea într-o stare
tehnică acceptabilă a drumurilor judeţene. Menţinerea acestei stări are, neîndoielnic,
implicaţii nefavorabile majore asupra stării tehnice a drumurilor.
Sursele de finanţare alocate programelor de lucrări specifice de drumuri şi poduri pentru
perioada 2007-2010 au fost: bugetul propriu al Consiliului Judeţean Gorj, împrumuturi
bancare şi finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013
Tabelul nr.24 Bugetul alocat Consiliului Judeţean Gorj în perioada 2007-2010 pentru întreţinerea reţelei
rutiere (lei)

Activitatea

Activităţi

Activităţi

iarnă

întreţinere

I.A.U.

Anul

Întreţinere

Întreţinere

Întreţinere

drumuri

poduri şi

platformă

pietruite

podeţe

drum

2007

79156,56

2270357,91

11169551,42

181759,24

104972,56

339332,18

2008

562505,90

4251771,90

19426427,09

34030,84

81643,74

17465,24

2009

841347,72

7248577,99

8704839,14

646613,68

7140,41

491452,08

2010

3267228,54

10320505,60

8704839,14

-

134681,85

-

2011

1942037,85

4574331,51

2776027,82

263629,39

214696,43

-

TOTAL

6692276,57

28664544,91

50781684,61

1126033,15

607401,99

848249,50

Semnalizare
rutieră

Consolidări
terasamente

Continuare tabel 24:
Întreţinere
îmbrăcăminte
asfaltică

Întreţinere
parte
carosabilă

Drum acces

Şanţ dalat

Activitate

Anul
1971116,12

34675,53

85851,65

336726,94

135269,34

32371,81

2007

280546,33

-

-

299155,44

316664,94

22860,52

2008

-

-

246147,82

1010212,54

181852,47

-

2009

-

-

329275,08

436282,12

127803,82

-

2010

-

-

830610,51

-

145528,57

77957,48

2011

2251662,45

34675,53

1491885,06

2082377,04

907119,14

133189,81

total
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Continuare tabel 24:
Amenajare
intersecţie

Tratamente

Refacere drum
După inundaţii

Amenajare
parcare

Ranforsare
sistem rutier

Total

65524,61

-

174936,68

258502,56

4579499,64

2007

18025,22

-

-

-

2008

-

4987010,80

-

-

626689,55

2009

-

-

-

51772,88

1381269,34

2010

-

-

-

549442,40

2011

83549,83

4987010,80

174936,68

7136900,93

Total

310275,44

Continuare tabel 24:
Anul

Total

2007

21.819.604,75

2008

25.311.097,16

2009

25.055.151,20

2010

24.753.658,37

2011

11.374.261,96

În această perioadă, aşa cum se poate observa din tabelele de mai sus, cheltuielile
suportate din bugetul Consiliului Judeţean Gorj s-au concentrat asupra investiţiilor constând
în imbrăcăminţi asfaltice uşoare şi asupra întreţinerii curente şi periodice a drumurilor.
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3.6. Starea tehnică a drumurilor – comparaţie 30.12.2009 - 30.12.2010

Figura nr.11 Evoluţia stării drumurilor judeţene comparaţie 2009-2010

Fi gur a nr.1 5
Evol uţi a s tă r i i dr umur i l or j udeţene
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În urma analizării graficului şi a tabelelor de mai sus, se poate spune cu certitudine că starea
tehnică a drumurilor judeţene din județul Gorj în perioada 2009-2010 s-a îmbunătăţit
considerabil adică:
-

lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi moderne (asfalt, beton) aflate în stare tehnică
bună a crescut de la 148,610 km la 199,760 km, o creştere de 51,150 km
reprezentând un procent de creştere de 34,42%;

-

lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi moderne (asfalt, beton) aflate în stare tehnică
medie a crescut de la 343,494 km la 361,693 km, o creştere de 18,199 km
reprezentând un procent de creştere 5,30 %;

-

lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi moderne (asfalt, beton) aflate în stare tehnică
rea a scăzut de la 253,050 km la 180,298 km, o scadere de 72,752 km reprezentând
un procent de scădere de 28,75%.

Drumuri judeţene reabilitate în perioada 2009-2011 :
1. DJ 661 origine/destinaţie (DN66)Ţânţăreni
Crasna(DJ665) şi o lungime de 69,040 km
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–

Târgu-Cărbuneşti

–Săcelu

–

2. 2.DJ 665 origine/destinaţie (DN66) Curtişoara – Crasna – Novaci – Polovragi –
Racoviţa-Lim.Jud.Vâlcea şi o lungime de 53,650 km
3. DJ 675 C origine/destinaţie (DN67B)Târgu-Logreşti –Bustuchin - AlimpeştiCiupercenii de Olteţ – Poienari – Baia de Fier- Peştera Muierii reabilitat pe 4 km pe
distanţa Poenari - Baia de Fier

Drumuri judeţene aflate în reabilitare:
4. DJ 673 A origine/destinaţie (DJ 673) Drăgoteşti – Mătăsari – Strâmba Vulcan -DN 67
şi o lungime de 27,790 km
5. DJ 675 origine/destinaţie (DN67)Târgu-Cărbuneşti – Ţicleni - Peşteana Jiu(DN66) şi o
lungime de 25,000 km

Porţiuni de drum impracticabile
 DJ 662 origine/destinaţie (DN 66) Capu Dealului – Bibeşti – Hurezani(DN6B), pe
porţiunea de la km 31+150 la km 32+250 drum de pământ Vladimir – Totea,
Circulaţia se face pe ruta ocolitoare DC 44A Vladimir-Valea Deşului iar apoi pe
drum de exploatare petrolieră;
 DJ 673 origine/destinaţie (DN67)Ploştina – Miculeşti – Slivileşti- Borăscu –
Turceni – Broşteni(DN66) ,de la km 0+000 la km 5+000 drum dezafectat de
lucrări miniere
Circulaţia se face pe ruta DC 102 Dealu Pomilor – Miculeşti;
 DJ 674 B origine/destinaţie (DN66)Rovinari – Negomir – Borăscu – Gura Menţii –
Menţii din Dos – Lim.Jud. Mehedinţi, de la km 4+000 la km 7+500. În prezent este
drum de exploatare minieră şi se va reconstrui pe o variantă ocolitoare. La
momentul actual este în faza de PT. La finalizarea lucrărilor, se va recepţiona ca
drum judeţean;
 DJ 651 A origine/destinaţie Lim.Jud.Vâlcea – Dănciuleşti(DJ 605A), drum
impracticabil datorită spălarii terasamentului.

Drumuri judeţene pregătite pentru reabilitare pentru care există realizată documentaţia
tehnico-economică
1. DJ 671C origine/destinaţie (DJ673)Ohaba Jiu – Covrigi – Văgiuleşti(DJ671B) 15,500
km
2. DJ 672 origine/destinaţie DN 67- Ciuperceni – Godineşti – Tismana –TopestiPeştişani – Bradiceni- Buduhala(DN67) şi o lungime de 47,14 km
3. DJ 673 origine/destinaţie (DN67)Ploştina – Miculeşti – Slivileşti- Borăscu – Turceni –
Broşteni(DN66) şi o lungime de 41,650 km
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4. DJ 674 origine/destinaţie (DN66)Vlăduleni–Fărcăşeşti – Peşteana de Jos – Urdari –
Turceni – Ioneşti – Lim. Jud. Mehedinţi şi o lungime de 38,400 km
5. DJ 665D origine/destinaţie (DN67C)Pociovalişte – Bumbeşti-Piţic(DN67) şi o lungime
de 4,810km
6. DJ 674C origine/destinaţie
7,058 km

(DN67)Câlnic – Şomăneşti – DN 66 şi o lungime de

3.7. Repartizarea sumelor alocate din bugetul Consiliului Judeţean Gorj pe
tipuri de lucrări
Din situaţia activităţii de întreţinere pentru perioada 2007-2010, putem concluziona
următoarele:
În anul 2007 din sumele alocate, 51,19% au fost alocate pentru IAU, 20,99% pentru
ranforsare sistem rutier, 10,41 % pentru activităţi întreţinere, 9,03 % pentru întreţinere
îmbrăcăminte asfaltică. Pentru restul activităţilor s-au alocat procente mici (sub 10 %,
majoritatea, însă, sub 1%).
În anul 2008, 76,75 % din sumele alocate au fost folosite pentru IAU, nu s-au alocat deloc
sume pentru ransforsare sistem rutier, 16,8 % din sumele alocate au fost folosite pentru
activităţi de întreţinere, 1,11 % pentru întreţinere îmbracăminte asfaltică. Pentru restul
activităţilor s-au alocat procente mici (sub 10 %, majoritatea, însă, sub 1%).
În anul 2009, 34,74 % din sumele alocate au fost folosite pentru IAU, 2,50% s-au alocat
pentru ransforsare sistem rutier, 28,93 % au fost folosite pentru activităţi de întreţinere, 0,00
% pentru întreţinere îmbrăcăminte asfaltică, 19,9 % s-au alocat pentru tratamente. Pentru
restul activităţilor s-au alocat procente mici (sub 10 %, majoritatea, însă, sub 1%).
În anul 2010, 35,17% din sumele alocate au fost folosite pentru IAU, 5,58 % s-au alocat
pentru ransforsare sistem rutier, 41,69 % au fost folosite pentru activităţi de întreţinere, 0,00
% pentru întreţinere imbrăcăminte asfaltică, 0,00% s-au alocat pentru tratamente. S-au
alocat şi 13,20 % pentru activităţi de iarnă. Pentru restul activităţilor s-au alocat procente mici
(sub 10%, majoritatea, însă, sub 1%).
În anul 2011, 24,41 % din sumele alocate au fost folosite pentru IAU, 4,83 % s-au alocat
pentru ransforsare sistem rutier, 40,22 % au fost folosite pentru activităţi de întreţinere, 0,00
% pentru întreţinere îmbrăcăminte asfaltică, 0,00 % s-au alocat pentru tratamente. Pentru
restul activităţilor s-au alocat procente mici (sub 10 %, majoritatea, însă, sub 1%).
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3.8. Concluzii
Pe întreaga perioadă 2007-2011 cel mai mare procent din sume s-a alocat pentru IAU şi
anume 46,88%, urmat de sumele alocate pentru activităţi de întreţinere 26,46 %, pentru
ranforsare sistem rutier 6,59 %, pentru tratamente 4,90 % şi pentru activităţi de iarnă 6,18 %.
Putem concluziona deci că ponderea cea mai mare a cheltuielilor a fost destinată IAU (46,88
%) urmată de sumele alocate pentru activităţi de întreţinere (26,46 %. Pentru restul
activităţilor s-au alocat preoente sub 10 %.
Sumele alocate pentru întreţinere poduri şi podeţe este extrem de mică: în fiecare an, mai
puţin 2011, s-au alocat sub 1,00 % din total, în 2011 s-a alocat 1,89 %, rezultând un procent
de doar 0,56 % pentru perioada 2007-2011. Acest lucru se reflecată şi în starea tehnică
precară în care se află podurile, multe din ele necesitând reparaţii şi consolidări urgente (37
poduri sunt în stare tehnică rea).
Pentru că o bună parte din reţeaua de drumuri publice (în special cele judeţene, dar mai ales
cele comunale) este cu îmbrăcăminţi necorespunzătoare în principal, iar traficul este în
creştere, trebuie adoptate măsuri în direcţia modernizării şi extinderii reţelei de drumuri
judeţene prin accesarea de resurse financiare disponibile (bugetele locale ale Consiliilor
Judeţene, fonduri structurale, parteneriate public – privat) prin aceasta evitându-se pe viitor
crearea de importante pagube tuturor utilizatorilor (consumuri suplimentare de combustibil,
piese de schimb, anvelope etc.).
În condiţiile modernizării, extinderii şi conectării reţelei de drumuri judeţene la reţeaua
naţională şi internaţională şi preluarea unei bune părţi din trafic, specialiştii se așteaptă ca
nivelul prognozat al traficului să aibe o creştere mult mai accelerată.
În viitorul apropiat infrastructura modernă va constitui fundamentul dezvoltării de noi investiţii
în economie (industrie dar şi turism).
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4.

ANALIZA SWOT

4.1. Generalităţi
SWOT = Acronim provenit din limba engleză pentru Strengths, Weaknesses, Opportunities şi
Threats (Calităţi, Slăbiciuni, Oportunităţi şi Ameninţări), Analiza SWOT (sau TOWS)
reprezintă o metodă de audit a organizaţiei şi a mediului acesteia, fiind considerată prima
etapă a planificării strategice. Metoda îi ajută pe specialişti (marketeri) să se concentreze
asupra aspectelor relevante; odată identificate, acestea se transformă în obiective de
marketing.

4.2. Evidenţierea principalelor puncte forte şi reliefarea principalelor puncte
slabe
Analiza SWOT constituie cea mai importantă tehnică managerială utilizată pentru înţelegerea
poziţiei strategice a unei întreprinderi/organizaţii. Analiza SWOT începe cu scrierea unei liste
cu puncte curente: puncte de forţă dar şi puncte de slăbiciune privind starea unei
întreprinderi/organizaţii. Punctele forte ale organizaţiei, deci capacităţile, resursele şi
avantajele pe care le posedă, competentele distinctive ale personalului managerial de cele
două nivele: prescriptor şi decident, precum şi alţi factori de succes ai
întreprinderii/organizaţiei, nu neapărat doar factori „tangibili”, fizici, ci şi elemente
„intangibile”, precum aserţiuni peremptorii din zona cunoaşterii prudenţiale. Punctele forte ale
organizaţiei definesc valorile pozitive şi condiţionările interne care pot constitui surse pentru
succesul organizaţiei în atingerea obiectivului managerial. În analiza SWOT punctele forte
sunt definite atât ca valori, cât şi drept factori interni care creează valorile.

4.2.1. Puncte tari
O infrastructură de transport eficientă, conectată la reţeaua națională şi chiar europeană de
transport contribuie la creşterea competitivităţii economice, facilitează integrarea în
economia europeană şi permite dezvoltarea de noi activităţi pe piaţa internă.
Lungimea totală a reţelei rutiere a judeţului Gorj este de 1886 km, din care 342 km drumuri
naţionale, 837 km drumuri judeţene, 1010,755 km drumuri comunale, Pe această reţea se
află 248 poduri mai mari de 5 metri, a căror lungime totală este de 7699 metri, În afară de
acestea, mai sunt 3000 de podeţe cu lungimea sub 5 metri.
Judeţul Gorj este relativ bine echipat din punct de vedere al infrastructurii de transport, căi de
comunicaţie şi accesibilitate spre porturile dunărene şi în zona turistică submontană.
Municipiul Târgu Jiu are poziţie favorabilă, relativ centrală, situată la intersecţia unor axe
majore de circulaţie (Craiova – Deva şi Râmnicu Vâlcea – Drobeta Turnu Severin).
Majoritatea oraşelor judeţului sunt adiacente la un drum naţional (excepţie Ţicleni) şi au un
grad bun de acoperire al teritoriului cu reţele rutiere (39,3 km de reţea rutieră la 100 kmp).
Avem deci o distribuire relativ armonioasă a infrastructurii de transport pe teritoriul judeţean.
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Judeţul Gorj este străbătut de E 79 (Drumul european E79) care face parte din rețeaua de

drumuri europene. Începe în Oradea, România, trece prin Bulgaria și se termină în Salonic,

Grecia. În România, drumul E79 (DN 66) are următorul traseu: Oradea – Beiuş – Deva –
Petroşani – Târgu Jiu – Filiaşi – Craiova – Calafat, cu o lungime totală în România de 535,4
km.
Judeţul Gorj este străbătut pe direcţiile est-vest dar şi nord sud de drumuri naţionale
colectoare / difuzoare de trafic rutier dinspre şi spre toate localităţile din zona. Un drum
naţional important este DN 67, cu desfăşurare între municipiul Rm. Vâlcea – Horezu (jud.
Vâlcea) – Târgu Jiu – Motru (jud. Gorj) – Drobeta Turnu Severin (jud. Mehedinţi), cu o
lungime totală de 200 km şi care străbate cel mai pitoresc sector al judeţului şi de o mare
bogăţie etnoculturală. Alte drumuri naţionale secundare (67B, 67C, 67D) fac legătura între
principalele localităţi ale judeţului şi judeţele învecinate:
-

drumul naţional 67B: Târgu Jiu – Târgu Cărbuneşti – Hurezani – Grădiştea
(jud, Vâlcea) – Drăgăşani (jud, Vâlcea);

-

drumul naţional 67C: Târgu Jiu – Novaci – Sebeş (jud, Alba) –transalpina;

-

drumul naţional 67D: Târgu Jiu – Hobiţa – Baia de Aramă (jud,Mehedinţi), o
ramificaţie spre nord la Tismana, şi alta către sud la Motru, Din punct de
vedere turistic DC 137: Runcu – Valea Sohodolului – Valea de Peşti (jud,
Hunedoara) este un traseu transcarpatic de un pitoresc aparte,

-

drumul naţional 6B: Cruşet – Stoina - Hurezani – DN 67B

La toate acestea se adauga o bogată reţea de drumuri judeţene şi comunale asigurându-se
astfel legătura între localităţile judeţului.
Reţeaua rutieră a judeţului Gorj permite realizarea accesului fără probleme deosebite la
reţeaua de căi ferate, permiţând organizarea transportului intermodal (rutier – căi ferate),
baza tehnică existând în acest sens în staţia CF Târgu Jiu.
Pe teritoriul judeţului Gorj este asigurată legătura tuturor localităţilor din mediul rural
indiferent unde sunt situate (multe, deal, câmpie). Judeţul Gorj este bine echipat cu o
infrastructură de transport eficientă, conectată la reţeaua naţională, starea tehnică a acesteia
lasă de dorit. S-a constatat însă că pe anumite drumuri judeţene şi porţiuni de drum, parte
din degradările apărute în partea carosabilă nu sunt degradări de structură ci numai
degradări ale straturilor bituminoase, astfel încât reabilitarea se poate realiza cu costuri mai
reduse.
În ceea ce priveşte semnalizarea rutieră, aceasta este corespunzătoare pe circa 25% din
reţea: în circa 25% din reţeaua de drumuri judeţene semnalizarea este realizată
corespunzător şi este întreţinută, asigurându-se un minim de semnalizare pe întreaga reţea.
Trecerile de pietoni sunt proporţie de 80% bine semnalizate cu indicatoare.
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4.2.2. Puncte slabe
În prezent, judeţul Gorj nu este străbătut de autostrăzi sau drumuri de mare capacitate. Lipsa

autostrăzilor și a drumurilor de mare capacitate determină o viteză de circulaţie redusă.

Starea tehnică a reţelei rutiere este necorespunzătoare pentru traficul actual: viteză de
circulaţie mică, poluare, atenţie sporită din cauza gropilor şi a altor particvipanţi la trafic.
Toate acestea îndepărtează potenţialii turişti, scade durata de viaţă a autovehiculelor, creşte
costul de producţie-livrare a mărfurilor.
Viteza de circulaţie pe drumurile publice judeţene este redusă şi datorită faptului că acestea,
în cea mai mare parte, traversează localităţi.

Întârzierea investițiilor în extinderea și modernizarea infrastructurii de transport rutier au

determinat calitatea sistemului rutier. Executarea de lucrări de investiţii la sfârşitul ciclului de
viaţă ar duce la costuri mai mici de execuţie. După terminarea ciclului de viaţă, degradările
se produc asimptotic şi costurile de ranforsare-reabilitare sunt cu mult mai mari. Calitatea

medie a multor lucrări de reabilitare și modernizare a drumurilor a determinat starea tehnică

necorespunzătoare a reţelei de drumuri judeţene, multe din lucrările executate în urmă cu
10-15 ani au folosit materiale şi aditivi de slabă calitate. De asemenea şi tehnologiile şi forţa
de muncă au fost sub medie.
Evoluţia rapidă a degradărilor din suprafaţa de rulare generată de imposibilitatea realizării
lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi reabilitări pe întreaga reţea de drumuri judeţene din
motive financiare, amânarea executării lucrărilor din motive financiare, au dus la extinderea
agresivă a deficienţelor căii de rulare.
În ultimii ani s-a constatat şi o înrăutăţire a stării tehnice a podurilor cu vechime mai mare de
20 de ani, în special urmare a modificării climatice apărute (inundaţii, etc) şi respectiv a
configuraţiei văilor şi malurilor cu efect direct asupra fundaţiilor şi structurilor de rezistenţă.
Se constată în ultimii 10 ani o schimbare şi în regimul pluviometric şi implicit hidrologic al
cursurilor de apă. Faptul este agravat de exploatările forestiere şi balastierele care operează
în bazinul hidrografic. Aceşti factori impreună cu lipsa activităţii de prevenire şi întreţinere a
albiilor au dus la subspălarea pilelor şi culeilor şi pierderea stabilităţii acestora.
Totodată, parametrii tehnici ai drumurilor si podurilor (capacitate portantă, lăţime, număr
mare de rampe şi pante, traseu în curbe specific zonei de munte) generează aglomerări în
trafic şi risc crescut de accidente, aceasta pentru că traseele şi infrastructura drumurilor au
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fost stabilite având în vedere normativele şi vitezele de calcul de acum 30-50 ani. Acest fapt
a dus la elemente geometrice agresive ale drumurilor in zonele de deal şi munte. Aceste
trasee aveau ca utilizare micul transport de mărfuri cu mijloace de transport de mic tonaj şi
mică viteză, inclusiv animale, În plus, traseele au fost stabilite în localităţi păstrând traseele
uliţelor tradiţionale.
În anumite zone drumurile sunt afectate de torenţii din zonă prin inundarea acestora în
perioada de iarnă-primăvară şi depunerea de material aluvionar. Lipsa finanţării, defrişările,
schimbările privind proprietăţile terenului (vidului legislativ privitor la obligaţiile proprietarilor
de teren) au dus la degradarea lucrărilor de tipul captări de torenţi, rigole, şanţuri de
scurgere, ziduri de căptuşire şa, motiv pentru care solul devine material aluvionar în cazul
ploilor sezoniere.

4.3. Oportunităţi – ameninţări
Identificarea principalelor oportunităţi specifice la nivelul judeţului Gorj şi sublinierea
ameninţărilor cu care s-ar putea confrunta dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea şi
extinderea reţelei actuale a drumurilor şi podurilor judeţene.
Oportunităţile ori căile pe care pot fi avansate interesele organizaţiei respective, căi pe care
pot fi exploatate liniile sale de forţă şi eliminat balastul punctelor vulnerabile, reprezintă valori
pozitive şi condiţionări externe. Deci „oportunităţile” sunt tendinţe generale prezente în
mediul extern ori şanse oferite de întâmplare în afara câmpului de influenţare a lor prin
management, deşi ele pot influenţa pozitiv procesul dezvoltării. Oportunitatea este o proiecţie
a „binelui viitor”. Se consideră că oportunităţile „aduc lumina” pe calea strategică.
Ameninţările la adresa intereselor creşterii organizaţiei respective, aspecte negative ce apar
din supraexploatarea resurselor sale ori limitările care se impun organizaţiei din partea unui
mediu extern aflat în schimbare. „Ameninţările” reprezintă „valori” negative şi condiţionări
externe aflate dincolo de câmpul de acţiune managerială; ele pot fi atât riscuri tranzitorii cât
şi permanente. Ameninţarea (sau „riscul”) este o proiecţie a „răului viitor”.

4.3.1. Oportunităţi

Transporturile sunt o activitate care se desfășoară la nivel mondial, de aceea, este nevoie de

o cooperare internațională puternică pentru ca acțiunile întreprinse să fie eficiente. Astfel,

îmbunătăţirea şi dezvoltarea reţelei rutiere va conduce automat şi la dezvoltarea cooperării
europene în domeniul transporturilor. Astfel, noua reţea îmbunătăţită va răspunde mai bine
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dorinţei de a călători a cetățenilor și nevoilor economiei noastre în ceea ce privește

transportul de marfă, anticipând totodată constrângerile în materie de resurse și de mediu.

Acesta este şi motivul pentru care este necesară dezvoltarea cooperării europene în
domeniul transporturilor.
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea reţelei rutiere va conduce şi la dezvoltarea cooperării intra şi
inter -regionale din zona Sud-vest Oltenia în domeniul transporturilor. Cooperarea interregională reprezintă cooperarea între autorităţile publice regionale şi locale, dar nu numai, pe
probleme de interes comun în gestionarea si implementarea programelor finanţate din
bugetul Uniunii Europene. Scopul cooperării inter-regionale este de a eficientiza politicile
structurale ale UE, prin accesul la „bunele practici" ale autorităţilor publice deja implicate în
gestionarea fondurilor.
Judeţul Gorj are numeroase atracţii pentru turişti: de la forme şi fenomene ale naturii la
faună, floră, monumente istorice, creaţii de artă şi vechi urme ale civilizaţiei omeneşti pe
aceste locuri. Astfel că îmbunătăţirea şi dezvoltarea reţelei rutiere va conduce şi la creşterea
competivităţii şi atractivităţii judeţului Gorj în domeniul turismului. O viteză de deplasare mai
mare şi o călătorie sigură vor face ca numărul turiştilor ce vizitează acestă zonă să crească.
În prezent Uniunea Europeană acordă sprijin financiar statelor membre pentru a ajunge la
acelaşi PIB cu media europeană. Acest ajutor constă în finanţări nerambursabile în cadrul
mai multor fonduri UE. Astfel, fiecare ţară negociază condiţiile de finanţare şi direcţiile de
finanţare, Romania va continua să finantaţeze cu prioritate reţeaua de drumuri ca parte a
strategiei naţionale de dezvoltare.
Prin aceste finanţări ieftine, datorită necesităţii cofinanțării în procente de sub 5% din suma
totala eligibilă, avem posibilitatea de a construi/reabilita de 20 de ori mai mulţi km de drum
decât dacă am folosi doar resursele financiare proprii. În acest sens, judeţul Gorj are
posibilitatea accesării programelor de finanţare nerambursabilă UE.
Pe teritoriul judeţului Gorj se găsesc un număr mare de cariere şi balastiere care oferă
materia primară necesară refacerii structurii rutiere în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării
structurii rutiere.

4.3.2. Ameninţări
Lipsa resurselor financiare la nivel local destinate reabilitării şi modernizării drumurilor
publice a constituit una din multiplele cauze care au condus la gradul scăzut de accesibilitate
la infrastructura de transport în multe zone ale ţării. În acelaşi timp, acest lucru determină
slaba mobilitate a forţei de muncă, dificultăţi în desfăşurarea de noi activităţi economice,
dezvoltarea redusă a turismului, dar şi un nivel scăzut de atragere a investitorilor străini.
Lipsa fondurilor a determinat, în multe cazuri, neintervenţia în cazul unor drumuri şi poduri
49

judeţene mai grav deteriorate. Totodată, deficienţele grave ale structurii rutiere pot conduce
la viteze de circulaţie reduse, reduceri de gabarit şi chiar accidente tehnice urmate chiar şi
de întreruperea circulaţiei. În plus reabilitarea ulterioară se va realiza cu costuri suplimentare.
Tot lipsa resurselor financiare a făcut ca lucrările de întreţinere să nu fie realizate periodic,
conform normativelor in vigoare. Practic, infrastructura rutieră se degradează mai repede
decât este refăcută. Nerepararea şi nexecutarea de tratamente bituminoase pe cel puţin 80100 km de drumuri asfaltate/an (ritm atins in ultimii doi ani), astfel încât ciclul de revenire să
fie de maxim 3-5 ani în vederea încetinirii ritmului de degradare, pot determina degradarea
pronunţată, aceasta necesitând uneori chiar şi refacerea completă.
Comparativ cu ţările europene dezvoltate din punct de vedere rutier, România continuă să se
menţină pe o treaptă inferioară în ceea ce priveşte asigurarea fondurilor necesare pentru
întreţinerea şi repararea reţelei de drumuri publice, spre deosebire de marea majoritate a
ţărilor europene care au aplicat taxe utilizatorilor drumurilor, acoperind integral cheltuielile
necesare.
În altă ordine de idei, multitudinea situaţiilor de risc geomorfologic generate de alunecările de
teren împreună cu pagubele care se produc datorită acestora, au condus în decursul
timpului, la cerinţele practicării cât mai sistematice a unor măsuri care, pe de o parte
încearcă să evite print-o prevenire declanşarea porniturilor, iar pe de altă parte să intervină
cât mai eficient, acolo unde s-au produs deplasări de materiale pe versanţi, la reducerea
efectelor distructive şi, pe cât este posibil, la stingerea definitivă a actiunii acestora.
Dificultăţile mari şi uneori de lungă durată determinate de efectele și riscurile alunecărilor de
teren, impun în prezent şi viitor aplicarea consecventă şi sistematică a unor măsuri de
prevenire cât mai timpurie. De aceea se impun urgent lucrări specifice de îmbunătăţiri
funciare. Inundaţiile pot conduce în orice moment la o siguranţă foarte scazută în exploatare
şi chiar la întreruperea circulaţiei dacă în paralel cu efectuarea de lucrări de reabilitare şi
modernizare nu vor fi efectuate şi lucrări specifice de îmbunătăţiri funciare (hidrologice).
Reţeaua de cale ferată nu este utilizată la capacitate maximă în transportul de călători: bilete
scumpe şi condiţii proaste de călătorie, acestea sunt motivele pentru care oamenii ocolesc
transportul pe calea ferată. În aceste condiţii, va creşte in continuare traficul greu și foarte
greu, ceea ce duce la scăderea capacităţii portante a structurii drumurilor existente şi la
pierderi de sute de miliarde de lei pe an pentru utilizatorii drumurilor. Aşadar, neutilizarea
reţelelor de cale ferată la întreaga capacitate conduce la suprasolicitarea reţelei rutiere şi
implicit la starea tehnica necorespuzătoare a reţelei rutiere.
Prelungirea perioadei de criză şi mai departe decât anul 2010 afectează grav sistemul rutier.
În lipsa fondurilor suficiente pentru întreţinere şi reparaţii periodice, starea tehnică a
sistemului rutier se deteriorează pe zi ce trece.

4.4. Concluzii

În continuare, în format tabelar, este prezentată analiza SWOT.
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Tabelul nr.25 Analiza SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Reţeaua rutieră a judeţului Gorj este dezvoltată
Lipsa autostrăzilor și a drumurilor de mare capacitate

Judeţul Gorj este străbătut de drumul european E79
Judeţul Gorj este străbătut pe direcţiile est-vest dar şi
nord sud de drumuri naţionale colectoare

Starea tehnică necorespunzătoare a drumurilor de pământ
şi a drumurilor împietruite

Acces facil de la reteaua rutieră la reţeaua de căi ferate

Asigurarea legăturilor tuturor localităţilor din mediul rural Pe drumurile publice judeţene viteza de circulaţie este
cu cele din mediul urban
redusă
Pe anumite drumuri judeţene şi porţiuni de drum
degradarile sunt superficiale (strat de uzură), facil de Întârzierea investițiilor în extinderea și modernizarea
reparat
Semnalizare corespunzătoare pe circa 25% din reţea, din infrastructurii de transport rutier
punct de vederea al numărului de indicatoare rutiere
necesare conform normativului
Calitatea necorespunzătoare a multor lucrări de reabilitare
și modernizare a drumurilor

Evoluţia rapidă a degradărilor
Înrăutăţirea stării tehnice a podurilor
Parametrii tehnici ai drumurilor şi podurilor generează
aglomerări în trafic şi risc crescut de accidente
Drumurile sunt afectate de torenţi prin inundare şi
depunere de material aluvionar

Tabelul nr.26 Oportunităţi şi ameninţări
OPORTUNITĂŢI
Dezvoltarea cooperarii europene
transporturilor

în

domeniul

Dezvoltarea cooperarii intra şi inter regională din zona
Sud-vest Oltenia în domeniul transporturilor
Creşterea competivităţii şi atractivităţii judeţului Gorj,
mai ales în domeniul turismului
Existenţa unor programe de finanţare naţională pentru
dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii
Existenţa

posibilităţii

accesării

programelor

de

AMENINŢĂRI
Neintervenţia urgentă în cazul unor drumuri şi poduri
judeţene mai grav deteriorate poate conduce la
accidente tehnice, întreruperea circulaţiei
Nerepararea şi nexecutarea de tratamente bituminoase
pe cel puţin 80-100 km de drumuri asfaltate/an
Inundaţii şi alunecările de teren
Neîntreţinerea corespunzătoare a reţelei de cale ferată
Nivelul scăzut al surselor de finanţare determină
realizarea parţială a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii
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finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene
Existenţa în judeţul Gorj a unei reţele dezvoltate a
surselor de agregate minerale necesare executării
lucrărilor

Prelungirea perioadei de criză economică peste anul
2010, cu influenţe asupra bugetelor autorităţilor locale
Neutilizarea reţelelor de cale ferată la întreaga
capacitate
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5.

DEFINIREA SOLUŢIILOR PENTRU CREŞTEREA SIGURANŢEI
INFRASTRUCTURII DE SEMNALIZARE

5.1. Analiza situaţiei actuale, definirea soluţiilor de fluidizare trafic
Traseele drumurilor judeţene analizate se desfăşoară în majoritate prin localităţi. Securitatea
rutieră constituie o miză umană considerabilă, care, de cele mai multe ori, este ignorată.
Fiind o problema majoră a societăţii, securitatea rutieră aduce atingere vieţii cotidiane şi cere
o mobilizare permanentă a autorităţilor publice. Este necesar să se creeze un program
eficient de asigurare a securităţii circulaţiei rutiere, care cuprinde următoarele etape:
-

tratarea siguranţei circulaţiei rutiere ca pe o problemă de sănătate publică;

-

crearea unei strategii larg acceptate asupra viitorului siguranţei transportului
rutier;

-

identificarea şi centralizarea întregii problematici din domeniul siguranţei
circulaţiei rutiere;

-

stabilirea obiectivelor generale la nivel local regional şi naţional şi multistatal;

-

educarea publicului şi a factorilor de decizie in domeniul circulaţiei rutiere;

-

analizarea studiului de trafic rutier şi, dacă este necesar, luarea măsurilor ce
se impun pentru asigurarea siguranţei acestuia;

-

identificarea punctelor periculoase din trafic şi stabilirea măsurilor ce se
impun.

Măsurile cele mai eficiente de siguranţa circulaţiei implică restricţii fizice sau de reglementare
a circulaţiei care afectează uneori mobilitatea şi fluenţa traficului. În România, unde nu există
o reţea dezvoltată de autostrăzi şi unde educaţia rutieră a utilizatorilor drumului nu este
foarte bine definită, implementarea unor măsuri foarte restrictive de siguranţa traficului este
anevoioasă.
Punctele periculoase sunt :
- cauzate de elementele geometrice ale drumului:
o curbe cu raza mică şi/sau fără vizibilitate
o rampe şi pante cu declivitate mare şi/sau fără vizibilitate
o zone de drum îngustat
o alte puncte care pot cauza pericole
- cauzate de condiţiile de trafic:
o zone cu trafic intens şi intersecţii cu alte drumuri (naţionale, judeţene, comunale
etc,)
o intersecţii (pasaje la nivel) cu calea ferată
o zone cu trafic pietonal important:
-

treceri de pietoni
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-

şcoli

-

grădiniţe

-

primării

-

spitale

-

obiective industriale, turistice, sociale

-

alte cazuri

În etapa de identificare şi prioritizare, pentru eliminarea punctelor periculoase s-au parcurs în
totalitate cele 25 de trasee rutiere, s-a realizat identificarea exactă în teren a întregii
semnalizări rutiere conform normativelor în vigoare (indicatoare de semnalizare rutieră şi
marcaje rutiere), s-au identificat punctele periculoase propunându-se soluţii clare şi
punctuale pentru fiecare punct periculos în parte în filmul drumului şi centralizatorul
kilomterilor echivalenţi pentru fiecare drum studiat.
Studiul semnalizării rutiere şi identificarea de soluţii de eliminare a punctelor periculoase
pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice de interes judeţean prezentate se face
avându-se în vedere următoarele elemente:
1. Indicatoare de semnalizare rutieră, inclusiv semaforizare;
2. Marcaje rutiere;
3. Identificare, prioritizare şi soluţii tehnico-economice pentru eliminarea punctelor
periculoase pentru circulaţia rutieră.

1. Conform STANDARD ROMÂN SR 1848-1:2008, indicatoarele sunt :
a. indicatoare de avertizare
b. indicatoare de reglementare care pot fi:
- de prioritate
- de interzicere sau restricţie
- de obligare
c. de orientare şi informare care pot fi:
- de orientare
- de informare
- de informare turistică
- de semnalizare specifică zonelor protejate;
- cu mesaje privind protecţia mediului (păduri, ape, zone verzi etc.);
- de semnalizare a zonelor turistice şi a patrimoniului cultural, natural şi istoric;
- sistematizarea semnalizării verticale privind dirijarea traficului greu şi de tranzit,
dirijarea spre obiective locale, semnalizarea zonelor rezidenţiale etc.;
d. panouri adiţionale
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e semaforizare:
- crearea unui sistem de semaforizare pe reţeaua de drumuri judeţene în punctele
dificile de traseu (intersecţii cu alte căi de transport, sectoare de drum îngustat etc.);
- crearea unui sistem de gestiune a instalaţiilor de semaforizare,
2. Marcaje Rutiere
Identificarea marcajelor rutiere pe drumuri judeţene se face cu respectarea STANDARD
ROMÂN SR 1848-7:2004 şi cuprinde:
a) marcaje longitudinale, constituite din:
- linie continuă simplă
- linie discontinuă simplă
Caracteristicile liniilor utilizate la marcajele longitudinale sunt de următoarele tipuri: „A”, „B”,
„C”, „E”, „I”.
b) marcaje de delimitare a părţii carosabile
c) marcaje transversale, care cuprind următoarele tipuri:
- marcaje de oprire
- marcaje de cedare a trecerii
- marcaje pentru pietoni
d) marcaje diverse, care cuprind următoarele tipuri:
- marcajele de ghidare
- marcaje pentru spaţii interzise
e) marcaje prin săgeţi, care cuprind următoarele tipuri:
- săgeţi de selectare pe benzi
- săgeţi de schimbare a benzii
- săgeţi de repliere.
Pentru fiecare drum cuprins în studiu s-au realizat:
a. Situaţia privind indicatoarele existente pe fiecare parte a drumului în sensul creşterii
kilometrajului inclusă în filmul drumului
b. Situaţia privind necesarul de indicatoare pentru încadrarea completă în normativele
tehnice în vigoare şi creşterea siguranţei traficului inclusă în filmul drumului
c. propunerea de marcare rutieră prin marcaje şi centralizarea în kilometri echivalenţi.
Filmul drumului este piesa care descrie, scris şi grafic, planul de instalare a indicatoarelor
rutiere pe un sector de drum. În formatul de piesă desenată, tabelar, s-a făcut distincţie între
indicatoarele existente şi indicatoarele necesare a fi montate. această prezentare a permis
identificarea indicatoarelor lipsă, a indicatoarelor degradate, uzate, vandalizate. În piesa
grafică s-a prezentat situaţia finală, aşteptată, privind semnalizarea rutieră. În cadrul tabelului
cu filmul drumului am introdus o coloană pentru comentarii si informaţii suplimentare. în
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această coloană s-au inserat infoirmaţii utile procesului de
periculoase.

identificare a punctelor

Centralizatorul kilometrilor echivalenţi de marcaje rutiere este piesa care identifică în format
tabelar tipul de marcaj necesar marcării rutiere pe drumurile studiate. Marcajul drumului cu
vopsea este o parte a infrastructurii de semnalizare cu rol important în siguranţa circulaţiei.
totusi acest tip de semnalizare nu poate fi implementat în lipsa indicatoarelor rutiere
corespunzătoare. motivul principal este dat de faptul că vizibilitatea marcajului rutier se
diminuează extrem de rapid, iar în cazul ninsorilor dispare complet. aceată particularitate
face necesară susţinerea marcajului rutier cu indicatoare rutiere. În fapt indicatoarele rutiere
sunt susţinute de marcaje.
S-au centralizat informaţiile din piesele scrise şi am obţinut numărul de indicatoare necesare
semnalizarii punctelor periculoase geometric.
Pe traseul celor 25 de drumuri judetene studiate s-au identificat un număr de 3045 de
indicatoare, montate pe 2643 stâlpi metalici. Aceste indicatoare sunt din categoria
indicatoarelor de semnalizare a punctelor periculoase si de orientare.
Pentru aducerea infrastructurii de semnalizare rutieră la nivelul prevederilor normativului
privind semnalizarea rutieră se constată, din piesele numite filmul drumului un deficit de
7805 indicatoare rutiere şi 6518 stâlpi metalici. În aceste cifre au fost introduse şi
indicatoarele, respectiv stălpii, care necesită înlocuire datorită stării avansate de degradare
identificată în teren.
În urma realizării pieselor scrise şi desenate privind marcajele rutiere si indicatoarele (filmul
drumului cu poziţiile kilometrice ale indicatoarelor si centralizatorul în kilometri echivalenti a
marcajelor rutiere) pentru fiecare drum inclus în studiu, s-au identificat şi rezolvat prin
mijloace de semnalizare rutieră punctele periculoase cauzate de elementele geometrice ale
traseului drumului cât şi punctele periculoase determinate de condiţiile de trafic.
Acest tip de rezolvare a ţinut cont de limitarea extrem de importantă impusă, aceea de a
păstra ampriza drumului.
Aceste documente sunt structurate ca date de intrare pentru
sortare, numărul drumului judeţean.

studiu, având criteriul de

În urma realizării acestor analize se prezintă în continuare centralizatorul general al
indicatoarelor si marcajelor rutiere (în kilometri echivalenţi).

Tabel nr.27 Centralizatorul general al indicatoarelor rutiere

Descriere
total indicatoare
total stalpi
Total indicatoare turistice
Marcaje rutiere km echivalenţi

Existent (buc)
Lipsă(buc)
3045
7805
2643
6518
55kituri=660 indicatoare şi 440 stâlpi
244,428 km
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5.2. Recommandable de creştere a eficienţei infrastructurii de semnalizare
Dat fiind faptul că traficul rutier a crescut mult pe aceste trasee, în vederea fluidizării şi
creşterii siguranţei circulaţiei propunem pe termen scurt şi mediu următoarele:
o

Semnalizarea cât mai corectă a întregului traseu al drumului judetean încadrându-se
în prevederile STAS-ului de semnalizare reactualizat nr. 1848/2004. Astfel, în curbele
cu un grad mare de periculozitate vor fi montate indicatoare fig. A6 “Panouri
succesive pentru curbe deosebit de periculoase” cu folie Deimond Grande pe tot
conturul curbelor;

o

Intrarea şi ieşirea din localităti va fi semnalizată cu indicatoare model nou, indicatoare
ce au înscrisă în partea stângă sus viteza maximă admisă;

o

Reamenajarea curbelor de pe traseul drumurilor judeţene prin supraînălţarea
acestora în funcţie de profilul şi gradul de periculozitate al fiecăreia (acolo unde este
posibil);

o

Realizarea de benzi rezonatoare înainte de intrarea într-o zonă periculoasă,
semnalizate din timp cu indicatoare specifice fig, A18 (denivelări pentru limitarea
vitezei) si figura C29 (limitare de viteza);

o

Realizarea de “marcaje rezonatoare” atât axiale cât şi laterale în toate punctele cu un
grad mare de periculozitate;

o

Montarea de panouri suplimentare cu mesaje de atenţionare a conducătorilor auto
asupra traseului;

o

Trecerile de pietoni vor fi amenajate şi semnalizate cu indicatoare format mare pentru
atenţionarea din timp a conducătorului auto;

o

Reamenajarea intersecţiilor dintre drumurile naţionale şi cele judeţene prin crearea
de benzi de stocare pentru efectuarea virajului la stânga;

o

Amenajarea trotuarelor pietonale acolo unde se permite şi unde traficul pietonal este
intens;

o

Iluminarea locală a trecerilor de pietoni cu spoturi direcţionale;

o

Semafoare la trecerile de pietoni cu solictare manuală de admitere a trecerii şi
semnalizare acustică(schimbarea culorii semaforului la apropierea mâinii de o zona a
stâlpului indicatorului).

Situaţia propunerilor pentru fiecare drum analizat se găseşte în anexele la prezentul studiu
iar centralizatorul în subcapitolul precedent.
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6.

REALIZAREA RECOMANDĂRILOR DE CREŞTERE O SIGURANŢEI
INFRASTRUCTURII DE SEMNALIZARE RUTIERĂ

6.1. Prezentarea de soluţii de decongestionare a traficului pentru nodurile de
trafic judeţene
Setul de măsuri are ca obiective principale eficientizarea circulaţiei urbane în concordanţă cu
creşterea valorilor de trafic, cu reorientarea unor relaţii origine-destinaţie şi cu dezvoltarea în
perspectivă a judeţului Gorj, stimularea deplasărilor pietonale şi velo, descurajarea folosirii
cotidiene (în deplasările de rutină) a automobilului personal.
Conceptul de trafic prevede primii paşi spre fluidizarea evitând, în general, intervenţii de
amploare şi concentrându-se în schimb pe structura stradală existentă şi pe soluţii ce pot fi
implementate treptat. Suma acestor măsuri este corelată direct conceptului general de
dezvoltare durabilă.
La intersecţia drumurilor judeţene cu municipiile Târgu-Jiu şi Motru, în vederea fluidizării
traficului şi întăririi siguranţei rutiere, se vor prevedea locuri de parcare în afara carosabilului
plus amenajarea de staţii de transport în comun semnalizate corespunzător şi iluminate.
Spaţiile de parcare pe străzi şi în intersecţii cu un grad mare de ocupare par a fi un motiv
principal pentru nivelul de siguranţă redusă a traficului. Un nou aranjament care să separe
locurile de parcare de benzile de circulaţie (banda de manevră) este necesar cât mai urgent.
Există un deficit evident de parcări auto care să concentreze parcarea în afara drumurilor,
Spaţiile de parcare pe drumurile existente cauzează restricţii grave în termenii de eficienţă şi
aspect şi trebuie să fie reduse.
Putem aprecia că la intersecţiile dintre drumurile naţionale şi cele judeţene circa 50 % din
numărul acestora a fost amenajat cu dispozitive speciale de reducere a vitezei şi
semnalizare.
Alte măsuri de decongestionare a traficului:
- în localităţi: dezvoltarea infrastructurii pietonale: amenajări de trotuare, trotuare mai largi
acolo unde este posibil şi spaţiul permite, amplasarea de bănci, cişmele, etc.;
-dezvoltarea reţelei de benzi de biciclete;
Ca măsuri imediate, în acest moment trebuie avută în vedere îmbunătaţirea transportului în
comun şi dezvoltarea reţelei de parcări pentru ca oamenii să nu îşi mai depoziteze maşinile
pe spaţiul public şi astfel să crească calitatea acestuia. Este de dorit și îmbunătățirea
microclimatului. Pentru a evita încălzirea aerului se vor planta spaţii verzi şi se vor amenaja
fântâni artreziene.

6.2. Recomandări privind soluţii de reducere a riscului la accidente şi de
reducere a poluării datorate traficului
Aspectele principale ce definesc măsurile ce trebuiesc luate pentru reducerea riscului la
accidente şi de reducere a poluării datorate traficului de pe drumurile publice se referă la
amenajările rutiere, coordonarea şi dirijarea traficului precum şi a semnalizării rutiere.
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În domeniul protecţiei mediului multe state ale UE au adoptat recent iar altele iau în
considerare legislația referitoare la Răspunderea pentru Deteriorarea Mediului. Aceste
legi noi au multe trăsături în comun. Într-un fel sau altul toate urmează principiul „poluatorul
plăteşte” şi toate impun responsabilităţi clare pentru protejarea mediului.
În acelaşi timp cu responsabilităţile din domeniul protejării mediului înconjurător,
îmbunătăţirea şi creşterea gradului de utilizare a elementelor de semnalizare trebuie să
constituie prioritate pentru autorităţile administraţiei publice locale.
În cadrul acestui demers, de o atenţie deosebită trebuie să beneficieze punctele cu risc
crescut de accident, putând fi avute în vedere semaforizarea intersecţiilor şi a trecerilor de
pietoni, folosirea de materiale şi elemente de marcaj orizontal cu vizibilitate crescută,
amplasarea indicatoarelor şi toaletarea corespunzătoare a vegetaţiei din dreptul acestora.
În cazul acestor locaţii cu risc crescut de accident, elementele de semnalizare ar trebui
însoţite de mesaje concise adresate tuturor participanţilor la trafic, care să îndemne la
respectarea normelor de siguranţă rutieră.
Măsuri care se impun:
o

Îmbunătăţirea semnalizării orizontale şi verticale (indicatoarele şi marcajele pe partea
carosabilă) pe drumurile publice;

o

Armonizarea şi integrarea reglementărilor proprii privind siguranţa circulaţiei la
legislaţia în vigoare;

o

Generalizarea semnalizării rutiere verticale cu indicatoare reflectorizante de format
mare pe întreaga reţea de drumuri judeţene de importanţă deosebită;

o

Semnalizarea cât mai corectă a întregului traseu al drumului judetean încadrându-se
în prevederile STAS-ului de semnalizare reactualizat nr. 1848/2004. Astfel, în curbele
cu un grad mare de periculozitate vor fi montate indicatoare figura A6 “Panouri
succesive pentru curbe deosebit de periculoase” cu folie Deimond Grande pe tot
conturul curbelor.

o

Realizarea de benzi rezonatoare înainte de intrarea într-o zonă periculoasă,
semnalizate din timp cu indicatoare specifice figura A18 (denivelări pentru limitarea
vitezei) si figura C29 (limitare de viteza).

o

Realizarea de “marcaje rezonatoare” atât axiale cât și laterale în toate punctele cu un
grad mare de periculozitate.

o

Montarea de panouri suplimentare cu mesaje de atenţionare a conducătorilor auto
asupra traseului.

o

Trecerile de pietoni vor fi amenajate şi semnalizate cu indicatoare format mare pentru
atenționarea din timp a conducătorului auto.

o

Reamenajarea intersecțiilor dintre drumurile naţionale și cele judeţene, prin crearea
de benzi de stocare pentru efectuarea virajului la stânga.

o

Amenajarea trotuarelor pietonale acolo unde se permite şi unde traficul pietonal este
intens.

o

Iluminarea locală a trecerilor de pietoni cu spoturi directionale:

o

Fluentizarea circulaţiei;
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o

Promovarea politicilor locale şi naţionale în vederea folosirii mijloacelor de transport
ecologice (maşini ecologice-electrice);

o

Implementarea unor măsuri pentru folosirea bicicletelor şi a atelajelor în cadrul
transportului rural;

o

Externalizarea serviciile de întreţinere a semnalizării drumurilor judeţene cu o firmă
specializată. Aceasta va executa mici remedieri, repoziţionare, refixare, curăţare sau
vopsirea stâlpilor care susţin indicatoarele.

6.3. Recomandări privind standardizarea echipamentelor de semnalizare optică
rutieră
Semnalizarea rutieră modernă ţine cont de anumite obiective, pe care le considerăm
prioritare, obiective care se referă la:


actualizarea cărţilor indicatoarelor rutiere şi ale marcajelor rutiere cu introducerea
informaţiilor într-o Bancă de date rutieră gestionată pe calculator;



utilizarea noilor standarde privind semnalizarea rutieră ce sunt elaborate în
concordanţă cu documentele CEE-ONU pentru Europa şi cu legislaţia în vigoare;



generalizarea semnalizării rutiere verticale cu indicatoare reflectorizante de format
mare pe întreaga reţea de drumuri judeţene de importanţă deosebită;



îmbunătăţirea şi creşterea gradului de utilizare a elementelor de semnalizare trebuie
să constituie prioritate pentru autorităţile administraţiei publice locale.

În cadrul acestui demers, de o atenţie deosebită trebuie să beneficieze punctele cu risc
crescut de accident, putând fi avute în vedere semaforizarea intersecţiilor şi a trecerilor de
pietoni, folosirea de materiale şi elemente de marcaj orizontal cu vizibilitate crescută,
amplasarea indicatoarelor şi toaletarea corespunzătoare a vegetaţiei din dreptul acestora.
În cazul acestor locaţii cu risc crescut de accident, elementele de semnalizare ar trebui
însoţite de mesaje concise adresate tuturor participanţilor la trafic, care să îndemne la
respectarea normelor de siguranţă rutieră.

6.4. Pachet de recomandări privind măsurile tehnico -administrativ-economice de
creştere a siguranţei infrastructurii de semnalizare rutieră judeţeană
Infrastructura de drumuri şi poduri din judeţul Gorj trebuie să poată să satisfacă nevoile
economice, sociale şi de mediu ale populaţiei, minimizând impactul asupra acesteia. Ca
recomandări privind măsurile tehnico-administrativ-economice de creştere a siguranţei
infrastructurii de semnalizare rutieră judeţeană menţionăm:
1. Indicatoarele de semnalizare situate pe teritoriul administrativ al localităţilor să intre în
administrarea autorităţilor locale care să răspundă de administrarea-întreţinerea-păstrarea
acestora în stare bună.
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2. Se va realiza şi o inventariere electronică (fiecare indicator să fie dotat cu un microcip
pentru identificare ), în acest fel va exista o evidenţă exactă a indicatoarelor inclusiv a celor
lipsă.
3. Semnalizarea rutieră modernă ţine cont de anumite obiective, pe care le considerăm
prioritare, obiective care se referă la:
o

actualizarea cărţilor indicatoarelor rutiere şi ale marcajelor rutiere cu introducerea
informaţiilor într-o Bancă de date rutieră gestionată pe calculator

o

utilizarea noilor standarde privind semnalizarea rutieră ce sunt elaborate în
concordanţă cu documentele CEE-ONU pentru Europa şi cu legislaţia în vigoare

o

generalizarea semnalizării rutiere verticale cu indicatoare reflectorizante de format
mare pe întreaga reţea de drumuri judeţene de importanţă deosebită

o

îmbunătăţirea şi creşterea gradului de utilizare a elementelor de semnalizare trebuie
să constituie prioritate pentru autorităţile administraţiei publice locale

o

în cadrul acestui demers, de o atenţie deosebită trebuie să beneficieze punctele cu
risc crescut de accident, putând fi avute în vedere semaforizarea intersecţiilor şi a
trecerilor de pietoni, folosirea de materiale şi elemente de marcaj orizontal cu
vizibilitate crescută, amplasarea indicatoarelor şi toaletarea corespunzătoare a
vegetaţiei din dreptul acestora.

În cazul acestor locaţii cu risc crescut de accident, elementele de semnalizare ar trebui
însoţite de mesaje concise adresate tuturor participanţilor la trafic, care să îndemne la
respectarea normelor de siguranţă rutieră.

6.5. Identificarea instrumentelor necesare gestionării eficiente a fondurilor de
investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de semnalizare
Gestionarea eficientă a fondurilor de investiţii se face prin:
Structura organizatorică
Există o structură organizatorică eficientă la nivelulul CJ Gorj cu specialişti în domeniul
drumurilor şi cu experienţă deosebită în domeniu, Nu sunt motive pentru modificarea
acesteia,
Surse de finanţare:
1. finanţare nerambursabilă
a. programe de finanţare ale UE, cum ar fi: Programul Operaţional Regional,
Programul Naţional Dezvoltare rurală, fondul de solidaritate al UE
b. programe de finanţare ale gurvernului, de exemplu: Programul Naţionaşl de
Deyvoltare a Infrastructurii (PNDI)
c. bugetul local al judeţului
d. alţi donori internaţionali
2. finanţare rambursabilă prin credite
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3. taxe (în prezent această opţiune nu este legală)
Acţiuni:
De mare importanţă în gestionarea eficientă a fondurilor de investiţii sunt :
o

Întocmirea Cadastrului rutier;

o

Scoaterea la licitaţie a lucrărilor de proiectare şi execuţie in acelaşi timp, în cadrul
aceleiaşi licitaţii;

o

Pregătirea cererilor de finanţare la momentul aprobării domeniilor de intervenţie şi nu
la momentul publicării apelului pentru cererea de finanţare astfel încât cererea de
finanţare să fie depusă în prima lună de la publicare;

o

În perioada 2013-2014 se vor depune toate eforturile pentru pregătirea unei cereri de
finanţare în cazul/posibilitatea exisţentei unei realocări de fonduri din alte programe
operaţionale sau din penalizări de contracte, Se va avea în vedere un drum/grup de
drumuri judeţene de cca 40-50 km care să intre in reabilitare pana in 2013;

o

Finalitatea prezentei strategii trebuie să fie concretizată în anul 2020 în existenţa unui
sistem rutier nou pe toate drumurile judeţene din județul Gorj.

Tabel nr.28 Propuneri desfăşurare lucrări 2012-2020

proiectare

execuţie

SF
(DALI)
PT
executie

2012
40 km

2013
40 km
40 Km

2014
100
km
40 km

20 km

20 km

2015
100
km
150
km
40 km
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2016
100
km
150
km
150
km

2017
100
km
150
km
150
km

2018

2019

150
km
150
km

150
km

2020

7.

OPŢIUNI DE DEZVOLTARE A REŢELEI DE DRUMURI ŞI PODURI A
JUDEțULUI GORJ PENTRU PERIOADA 2011-2020

Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiţie necesară pentru implementarea
cu succes şi a celorlalte priorităţi de dezvoltare ale judeţului, contribuind la creşterea
mobilităţii persoanelor şi a mărfurilor, la integrarea zonei cu reţeaua trans-europeană de
transport, la combaterea izolării zonelor subdezvoltate şi, nu în ultimul rând, la dezvoltarea
infrastructurii de transport regionale şi locale. O infrastructură de transport eficientă,
conectată la reţeaua europeană de transport contribuie la creşterea competitivităţii
economice, facilitează integrarea în economia europeană şi permite dezvoltarea de noi
activităţii pe piaţa internă.

7.1. Misiunea

Analiza situaţiei curente şi concluziile analizei SWOT au evidenţiat faptul că sistemul de
transport judeţean este insuficient dezvoltat şi de calitate slabă comparativ cu statele
membre ale UE şi cu alte ţări est-europene.
În acest context, misiunea o reprezintă „Asigurarea unei infrastructuri judeţene de transport
extinse, moderne şi durabile, precum şi a tuturor celorlalte condiţii privind dezvoltarea
sustenabilă a economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii”.
Atingerea acestui obiectiv va contribui în mod direct la creşterea gradului de accesibilitate a
României, asigurarea intermodalităţii sistemului de transport şi promovarea dezvoltării
echilibrate a tuturor modurilor de transport, îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor,
diminuarea impactului transportului asupra mediului, asigurarea dezvoltării durabile a
sectorului transporturi prin impactul pozitiv al relansării cererii pe termen scurt şi, indirect,
prin influenţa ofertei de transport asupra structurii costurilor la agenţii economici, integrarea
superioară a economiei româneşti în economia europeană şi stimularea creşterii fluxurilor
transfrontaliere şi interregională de persoane şi bunuri.

7.2. Obiective specifice
Principalele obiective specifice sunt:
-

Modernizarea reţelei rutiere de interes judeţean constând în modernizarea la
standarde europene a reţelei de drumuri;

-

O infrastructură de înalt nivel şi de foarte bună calitate este indispensabilă pentru a
încuraja dezvoltarea directă a traficului;

-

Asigurarea unui sistem de transport salubru;

-

Păstrarea şi menţinerea valorilor peisajelor;

-

Întărirea controlului pentru urmărirea greutăţii şi a dimensiunilor vehiculelor;

-

Satisfacerea nevoilor utilizatorilor;
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-

Reducerea poluării locale şi protecţia diversităţii biologice;

-

Satisfacerea cerinţelor generale de transport.

7.3. Direcţii strategice în dezvoltarea infrastructurii drumurilor şi podurilor
judeţene (reabilitare, modernizare şi siguranţă rutieră) în contextul actual
Direcţiile strategice în dezvoltarea infrastructurii drumurilor şi podurilor judeţene (reabilitare,
modernizare şi siguranţă rutieră) în contextul actual sunt:
-

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii trans-europene şi a reţelelor de
legatură

-

Modernizarea şi construcţia de infrastructuri rutiere trans-europene

-

Modernizarea şi construcţia reţelelor de legatură

-

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport de interes naţional şi
îmbunătăţirea serviciilor aferente

Având în vedere că în perioada actuală structurile rutiere nerigide au fost proiectate pentru
durate de exploatare cuprinse între 7-10 ani şi datorită faptului că intensitatea traficului rutier
cât şi greutatea pe osie a autovehiculelor au crescut într-un ritm superior celui prognozat, în
ultima perioadă se simte tot mai pregnant nevoia refacerii reţelei rutiere prin sporirea de
capacitate portantă a complexelor rutiere existente şi îmbunătăţirea parametrilor geometrici
ai drumului.
În aceste condiţii trebuie create toate condiţiile ca drumurile judeţene existente să poată
prelua traficul destinat transporturilor de mărfuri (traficul greu) şi călători, dar în acelaşi timp,
să asigure condiţii în desfăşurarea unui trafic fluent şi civilizat.
Liniile directoare care se impun pentru aducerea drumurilor judeţene la o stare normală de
exploatare sunt următoarele:
-

Organizarea activităţii de investigare rutieră necesară pentru a cunoaşte starea
concretă a reţelei;

-

Studierea condiţiilor de exploatare a fiecărui sector de drum în parte, inclusiv la
nivelul unei prognoze cu grad inalt de probabilitate. Acest lucru permite o
dezvoltare corespunzătoare a metodologiei de analiză funcţională în corelaţie
directă cu cerinţele dezvoltării economico-sociale generale şi locale;

-

Adoptarea de noi tehnologii de execuţie calitativă a lucrărilor; cunoaşterea exactă
a parametrilor tehnici pentru fiecare fază de execuţie;

-

Asigurarea fondurilor pentru susţinerea programelor privind dezvoltarea şi
modernizarea
infrastructurii rutiere, inclusiv prin accesarea de fonduri
nerambursabile cu această destinaţie.

Pe termen mediu, starea tehnică a drumurilor judeţene se înrăutăţeşte, iar dacă starea
existentă privind finanţarea se va menţine, atunci nivelul de viabilitate a drumurilor va scădea
simţitor.
Dacă se doreşte o viabilizare a reţelei rutiere, politica finanţării activităţii de reabilitare sau
investiţiilor noi pentru drumuri trebuie schimbată.
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Există toate premisele şi avem toate atuurile de partea noastră: tehnologie, forţă de muncă
calificată şi personal tehnic pregătit, echipamente tehnice.
Situaţia privind finanţarea drumurilor şi menţinerea acestora într-o stare tehnică la nivelul de
acceptabilitate, trebuie în scurt timp schimbată, soluţiile adoptate presupunând atingerea
unor obiective cum ar fi:
-

Elaborarea unor programe privind întreţinerea, repararea şi reabilitarea drumurilor
judeţene şi sprijinirea acestora prin creşterea fondurilor alocate;

-

Fondurile trebuiesc alocate în funcţie de lungimea reţelei de drumuri, configuraţiei
reţelei de drumuri: de munte sau deal, intensitatea traficului, gradul de uzură al
reţelei, nevoile locale;

-

Atragerea de fonduri prin fondarea de parteneriate public-privat şi prin obţinerea de
credite comerciale.

Drumurile fiind construite sub forma unor structuri stratificate prezintă caracteristici specifice
proprii în comparaţie cu alte genuri de construcţii, atât în ceea ce priveşte variabilitatea
solicitărilor cât şi contactul permanent cu factorii climaterici. Indiferent de categoria de lucrări
aplicată sistemului rutier, activitatea se desfăşoară pe tot parcursul anului, influenţată deseori
negativ datorită fenomenelor meteorologice nefavorabile.
Evoluţia degradării straturilor rutiere este generată în principal de următoarele cauze:
-

Solicitări din traficul rutier: sunt solicitări mecanice cu caracter dinamic, având
frecvenţe şi mărimi aleatorii. Acestea prezintă, în general, o tendinţă de creştere în
timp, atât sub aspectul mărimii sarcinilor dinamice, cât şi al frecvenţei acestora ca
urmare a evoluţiei transporturilor rutiere în conformitate cu dezvoltarea societăţii;

-

Solicitările generate de acţiunea factorilor climaterici: datorită condiţiilor specifice de
exploatare a drumurilor, aceşti factori acţionează permanent în timp şi cu intensităţi
variabile, modificând caracteristicile fizico-mecanice şi chimice ale straturilor rutiere;

-

Proiectarea deficitară a drumului prin elaborarea unor variante reduse, evitându-se
din lipsă de fonduri o serie de elemente tehnice ale drumului, inclusiv problemele de
mediu;

-

Execuţia necorespunzătoare a lucrărilor: degradarea drumului poate fi amplificată şi
datorită unor cauze generate de concepţia greşită în alcătuirea complexelor rutiere,
de calitatea necorespunzatoare a execuţiei lucrărilor sau a materialelor puse în operă
precum şi de nivelul tehnic scăzut al lucrărilor de înteţinere şi reparaţii.

7.3.1. Prioritizarea lucrărilor de modernizare şi reabilitare

7.3.1.1 Principii de prioritizare a lucrărilor pentru infrastructura analizată

Reabilitarea drumurilor presupune concomitent cu mărirea capacităţii portante a structurilor
rutiere şi execuţia unor lucrări conexe în funcţie de cerinţele ce derivă din clasa tehnică a
drumului şi anume:
-

Sporire de capacitate prin executarea de benzi suplimentare pentru traficul lent;
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-

Aducerea podurilor la clasa tenică corespunzătoare traficului pentru care se face
reabilitarea;

-

Colectarea şi evacuarea apelor de suprafaţă;

-

Corectarea locală a unor elemente geometrice;

-

Consolidarea şi repararea podurilor;

-

Amenajarea intersecţiilor de nivel, a locurilor de staţionare şi altor lucrări anexe
drumului (semnalizare rutieră, estetică rutieră);

-

Dacă este cazul: consolidarea terasamentelor, protejarea taluzurilor, lucrări de
apărare.

Pentru studiul necesităţii şi utilităţii principiului de reabilitare este importantă acceptarea la
nivel general a problemei degradării evolutive a drumurilor pe parcursul duratei de exploatare
proiectată.
Evaluarea calităţilor funcţionale a unei reţele de drumuri cât şi descrierea fenomenului
evoluţiei caracteristicilor tehnice relevante ale drumurilor nu pot fi apreciate în mod efectiv
decât printr-o descriere statistică adevărată.
Valoarea unui indicator de calitate sau a unei caracteristici tehnice se modifică în timp, în
sensul înrăutăţirii acestora ajungând la valori limită sau critice, care de fapt semnalizează o
situaţie de atenţionare şi respectiv de inacceptare a condiţiilor de exploatare a drumurilor.
În aceste condiţii, pentru a aplica acţiunile prezentate anterior, este nevoie să se intervină
pentru “salvarea drumului”, primul instinct fiind de a acţiona, prin ranforsarea sistemului
rutier, acţiune care poate avea şi caracter preventiv.
Intervenţia corectă în asemenea situaţii este însă de reabilitare a drumului. Acest lucru
presupune pe lângă ranforsarea propriu-zisă şi lucrările conexe enumerate mai sus.
Această intervenţie se face în condiţiile de alocare a resurselor necesare (în special cele
financiare), urmărind o strategie de reabilitare a sectorului rutier.
În prezent reabilitarea drumurilor a devenit o problemă locală majoră chiar naţională foarte
importantă, ţinând cont de creşterea continuă şi rapidă a sarcinii pe osie la autovehiculele
pentru transport mărfuri.
Având în vedere limitarea volumului de resurse materiale, energetice şi financiare alocate
acestei activităţi, principiul de reabilitare a drumurilor necesită aplicare diferenţiată care
trebuie să ţină seamă de următoarele considerente:
-

Reabilitarea drumurilor judeţene prin:
a. reciclarea sistemului rutier;
b. realizarea de covoare asfaltice

-

Reabilitarea podurilor din b.a. şi metalice;

-

Îmbunătăţirea capacităţii portante a drumurilor judeţene, având în vedere
creşterea continuă a intensităţii traficului auto şi a greutăţii pe osie;

-

Asigurarea unei semnalizări rutiere;
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-

Aplicarea unui program selctiv de măsuri care să vizeze respectarea sistemului
de calitate.

Reciclarea sistemului rutier:
La ora actuală, se menţionează că nivelul scăzut de fonduri pentru reabilitarea drumurilor
duce la imposibilitatea realizării de covoare asfaltice pe sectoarele de drum cu durată de
serviciu expirată într-un timp rezonabil.
Rezultatele şi experienţa altor judeţe ne permit să apreciem ca aplicabilă o metodă care are
următoarele avantaje majore:
-

Reciclarea în totalitate a asfaltului vechi;

-

Obţinerea unei mixture asfaltice cu caracteristici similare uneia noi (pe o reţea
optimă) datorată, în principal, faptului că din analizele de laborator se intervine atât
asupra compoziţiei materialului cât şi asupra procentului de bitum. Un amănunt deloc
de neglijat este îmbunătăţirea substanţiala a proprietăţilor fizico-chimice ale bitumului
din asfaltul vechi prin regenerare;

-

Preţul mixturii obţinute prin reciclare la cald este de cel mult 75 % din preţul mixturii
noi, cu o influenţă asupra costurilor prin eliminarea în bună parte a transportului dar şi
asupra calităţii: eliminarea pierderilor de temperatură la aşternere.

Realizarea covoarelor asfaltice:
Datorită creşterii traficului rutier precum şi a tonajului pe osie, în mod firesc, s-a ivit
necesitatea de creştere a capacităţii portante a drumurilor.
Astfel, în scurt timp, trebuie eliminate drumurile de balast şi pământ şi realizate pe acestea
covoare asfaltice.
Pentru creşterea productivităţii şi a calităţii este necesar aplicarea de noi tehnologii dar şi
utilizarea unor echipamente de fabricare şi punere în operă a mixturilor de înaltă performanţă
şi fiabilitate.
Îmbunătăţirea capacităţii portante a drumurilor judeţene, având în vedere creşterea continuă
a intensităţii traficului auto şi a greutăţii pe osie prin aplicarea de tehnologii noi.
La modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene se aplică sistemul rutier cu îmbrăcăminte
bituminoasă asfaltică – sistemul elastic.
În general sistemul rutier are în componenţă următoarele straturi:
-

stratul de uzură din beton asfaltic de 4 cm, grosime;

-

stratul de bază din mixtură asfaltică de 6 cm grosime;

-

fundaţie din piatră spartă de 15-20 cm grosime sau strat de balast de 25 cm grosime;

-

strat de formă de 15 cm grosime.
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7.3.1.2 Prognoza traficului
Metode de prioritizare trafic
A. Introducere
Soluţiile tehnice de adaptare a drumurilor la solicitările traficului actual şi de perspectivă
introduse într-o strategie optimă de reabilitare permit elaborarea unui studiu de prioritizare a
lucrărilor de reparaţii, reabilitări şi modernizări a reţelei stradale din reţeaua studiată.
În aceste condiţii, definirea unei strategii optime de reabilitare constă în a da un răspuns
problemelor rezultate şi anume:
-

Pe care drumuri urmează să înceapă lucrările?

-

Ținând seama de resursele financiare previzibile, cum se pot implementa soluţiile
tehnice şi programul de lucrări în condiţii de risc minim?

Pentru a găsi răspunsurile la aceste întrebări este necesară o analiză multicriterială având la
bază următoarele criterii:
-

Rata internă de eficienţă economică (RIRE)

-

Volumul de trafic de perspectivă (Nc – m,o,s)

-

Caracterizarea stării tehnice a străzilor cu ajutorul indicelui de degradare şi a
capacităţii portante

-

Poziţia şi funcţionalitatea în reţea

Fiecare criteriu se punctează în funcţie de aportul (ponderea) acestuia în stabilirea soluţiilor
de reabilitare şi implicit a costului final.
B. Rata internă de eficienţă economică (RIRE)
Rata internă de eficienţă economică (RIRE) se consideră ca măsură a eficienţei economice.
Pentru determinarea rentabilităţii investiţiei propuse se calculează cheltuielile de circulaţie
pentru participanţii la trafic atât în ipoteza “fără” realizarea lucrărilor de reabilitare a
drumurilor cât şi “cu” realizarea reabilitării acestora. Analiza se face pe sectoarele omogene
din punctul de vedere al traficului.
Diferenţa dintre cheltuielile “fără” şi cele “cu” realizarea investiţiei, constituie economii
obţinute de participanţii la trafic în urma realizării investiţiei.
In calculul RIRE se vor lua în considerare:
-

Soluţiile tehnice de reabilitare;

-

Costurile lucrăilor de reabilitare.

Importantă este şi starea tehnică a drumurilor la data la care se realizează prioritizarea,
această stare tehnică putându-se stabili numai în urma expertizelor tehnice efectuate pentru
fiecare drum în parte.
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Ponderea RIRE în analiza multicriterială este 40%, iar punctajul acordat în funcţie de valoare
va fi:
-

RIRE < 0 – 0 puncte

-

0 < RIRE < 10 – 6 puncte

-

10 < RIRE < 15 – 16 puncte

-

15 < RIRE≤ 30 – 24 puncte

-

30 < RIR ≤ 40 – 30 puncte

-

RIRE > 40 – 40 puncte

Modelul HDM III se va utiliza pentru determinarea costului de exploatare al autovehiculelor şi
de ordonare a drumurilor analizate, prioritizarea acestora făcându-se în funcţie de valoarea
raportului venit /cost actualizat pentru o rată internă de rentabilitate minimă (RIR) de 10%.
HDM-3 (Highway Design and Maintenance Standards Model - Model de Standarde de
întreţinere şi Proiectare pentru Drumuri) este un sistem dezvoltat de Departamentul
Transporturilor din cadrul Băncii Mondiale pentru a răspunde la nevoile instituţiilor de
administrare a drumurilor, în special din ţările în curs de dezvoltare. Ultima versiune a fost
pusă în funcţiune în 1995. În principiu, programul simulează condiţiile şi costurile pe durata
de viaţă pentru un drum sau un grup de drumuri pornind de la un număr de strategii de
construcţie şi întreţinere pentru drumurile modernizate sau nemodernizate, În cadrul
strategiilor, sunt analizate costurile de construcţie, întreţinere şi reabilitare pentru drumuri dar
şi costurile de achiziţionare şi întreţinere pentru vehicule, la care se pot adăuga costurile
timpului de deplasare, accidentelor şi poluării mediului.

B.1. Definirea soluţiilor tehnice de reabilitare
Se face doar în cadrul expertizelor tehnice pentru fiecare drum în parte, Acestea vor stabili
mai multe variante de soluţii pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie pe drumurile
supuse studiului.

B 2. Evaluarea costului lucrarilor de reabilitare
Costurile folosite în compararea opţiunilor de dimensionare ale structurilor rutiere sunt
bazate pe preţuri unitare şi se calculează în conformitate cu Indicatorul de norme de deviz
pentru lucrări de drumuri.
C. Caracterizarea stării tehnice a drumurilor cu ajutorul indicelui de degradare şi a
capacităţii portante
Valoarea indicilor de degradare reprezintă media valorilor individuale determinate pe
sectoare omogene de drum.
Calificativul stării de degradare se stabileşte în funcţie de indicele de degradare.
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Tabel nr.29 Valori ale indicelui de degradare

Calificativ

Indice de degradare
ID
>13
7.5...13
5...7.5
<5

IG
<77
77...90
90...95
>95

Rea
Mediocră
Bună
Foarte bună

Calificativul capacităţii portante se stabileşte în funcţie de clasa de trafic şi valoarea
deflexiunii caracteristice.
Deflexiunile caracteristice corespunzătoare structurilor suple şi semirigide cu durata de
exploatare mai mare sau egală cu 10 ani.
Tabel nr.30 Valori ale deflexiunilor caracteristice

Clasa de trafic

Foarte uşor
Uşor
Mediu
Greu
Foarte greu
Excepţional

Trafic de calcul

Sub 0,03
0,03…0,10
0,10…0,30
0,30…1,00
1,00…3,00
3,00…10,00

Capacitate portanta
Rea
Mediocră
Deflexiune caracteristică 0.01 mm
>180
160...180
>150
120...150
>110
85...110
>80
60...80
>65
50...65
>55
45...55

Buna

Foarte buna

140...160
100...120
70...85
50...60
45...50
35...45

<140
<100
<70
<50
<45
<35

Ponderea capacităţii portante în analiza multicriterială este de 20% iar punctajul acordat
funcţie de calificativ este:

Tabel nr.31 Punctajul acordat funcţie de capacitatea portantă

Capacitate portantă
Rea
Mediocră
Buna
Foarte bună

Numar puncte
20
14
6
0

D. Volumul traficului de perspectivă
Se calculează pentru fiecare drum in parte. Valorile se incadrează apoi in clase de trafic şi se
punctează în cadrul analizei muticriteriale astfel :
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Tabel nr.32 Punctajul acordat funcţie de clasa de trafic

Clasa de trafic
Exceptional
Foarte greu
Greu
Mediu
Usor

Număr puncte
20
14
6
3
0

Ponderea volumului de trafic de perspectivă in analiza multicriterială este de 20%.
E. Poziţia şi funcţionalitatea în reţea
Toate drumurile judeţene analizate ocupă aceeaşi poziţie în cadrul reţelei analizate.
Ponderea acestei caracteristici in analiza multicriterială este de 20%.
G. Ordonarea drumurilor analizate
Pentru criteriile avute în vedere şi ponderea acestora în analiza multicriterială se calculează
punctajul pe baza căruia se face prioritizarea lucrărilor.
H. Fişe sintetice pentru banca primară de date tehnice rutiere
Prin aplicarea Programului de Management pentru Structuri Rutiere se pot evalua corect
lucrările de întreţinere şi reparare a drumurilor necesare aducerii acestora la nivelul stării
tehnice impuse de traficul rutier care este în continuă creştere. Totodată, acest Program
permite stabilirea priorităţilor de realizare a lucrărilor de reabilitare în vederea folosirii cu
maximă eficienţă tehnică şi economică a fondurilor existente.
Programul de Management pentru Structuri Rutiere este constituit din urmatoarele etape
principale :
-

Efectuarea de măsuratori periodice ale caracteristicilor stării tehnice

-

Prelucrarea datelor obţinute în scopul stabilirii indicilor de evaluare a stării tehnice
pentru sectoare omogene de drum

-

Stocarea datelor obţinute in banca primară de date rutiere

-

Planificarea lucrărilor de intreţinere şi reparare a drumurilor care se impun în
scopul îmbunătăţirii tehnice a acestora.

Aplicarea acestei metode în vederea realizării prioritizării lucrărilor se poate face doar în
urma întocmirii expertizelor tehnice pentru fiecare drum în parte. Aceste expertize sunt
obligatorii pentru că doar expertizele tehnice întocmite de experţi tehnici atestaţi conform
legislaţiei in vigoare stabilesc starea tehnică a drumurilor la data efectuării expertizei şi
lucrările de înteţinere-reabilitare care se impun.
Conform Studiului CESTRIN:
Traficul măsurat în 2010 este:
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Tabel nr.33 Traficul măsurat în 2010

Nr.
drum
DJ

Limite
sector

Limite
sector

Lung
sector

Limite sector

Vehicule etalon
Osii 115 KN
Sisteme rutiere
suple
si
semirigide

605A

36,757

61,755

18,243

LIM.JUD.Dolj – DN 67 B (LIM. JUD.Vâlcea)

241

605B

0,000

24,500

24,500

DN 6B (BRATEŞTI) –DJ 605A (OBÂRŞIA)

66

661

0,000

21,100

21,100

67

661

21,100

41,300

20,200

DN 66 (TÂNŢĂRENI) –DJ 662 (BIBEŞTI)
BIBEŞTI
(DJ
662)-DN
67B
(TÂRGUCĂRBUNEŞTI)

661

41,300

53,100

11,800

DN 67B (TÂRGU-CĂRBUNEŞTI)-DN67

95

661

53,100

69,040

15,940

DN 67 (CÂMPU MARE) -DJ665 (CRASNA)

45

662

0,000

19,400

19,400

DN 66 (CAPU DEALULUI) -DJ661 (BIBEŞTI)

108

662

19,400

39,548

20,148

DJ 661 (SAULEŞTI) - DN 6B (HUREZANI)

16

663

0,000

21,800

21,800

DN 66 (DÂMBOVA) - DN 67 (COPĂCIOASA)

20

663A

0,000

12,600

12,600

DN 66 (M.TÂRGU.JIU) -DJ 674A (TÂRCULEŞTI)

23

664

0,128

35,000

34,872

DN 66 (M.TÂRGU-JIU) - LIM.JUD. HD

80

664A

0,000

18,920

18,920

DJ 664 (TURCINEŞTI)-DJ 672B (URSAŢI)

24

665

0,000

8,000

8,000

DN 66 (IEZUREN)I- DJ 665A (GRUI)

75

665

8,000

34,600

26,600

DJ 665A (GRUI)-DN 67C (NOVACI)

322

665

34,600

53,650

19,050

DN 67C (NOVACI) -LIM.JUD. VL

92

665A

0,000

11,787

11,787

DN 67 (DRĂGOIENI) -DJ 665 (GRUI)

13

665C

0,000

17,700

17,700

DJ 665 (CRASNA)- DC8 (BOBU)

137

665C

17,700

20,830

3,130

DC 8 (BOBU) -DN 67 (COLIBAŞI)

10

665C

20,830

23,956

3,126

DN67 (COLIBAŞI) -DN 67B (POJOGENI)

13

665D

0,000

4,810

4,810

DN 67C (POCIOVALIŞTE) - DN 67

87

671

0,000

18,700

18,700

DN 67D (APA NEAGRĂ) -VALEA MARE

290

671B

0,000

21,000

21,000

DN 67A (JUD. MH)- DN 67 (M.MOTRU)

114

671B

21,000

41,000

20,000

DN 67 (M.MOTRU)- CAMUIEŞTI

61

671C

0,000

15,500

15,500

DJ 673 (OHABA JIU)- DJ 671B (VAGIULEŞTI)

10

672

0,000

15,800

15,800

DN 67- DN 67D

25

672

15,800

35,080

19,280

DN 67D-DN 67D (PEŞTISANI)

45

672

35,080

47,140

12,060

DN 67D (PEŞTISANI) - DN 67 (BUDUHALA)

36

672A

0,000

3,550

3,550

DJ 672 (TISMANA)-MĂNĂSTIREA TISMANA

10

672B

0,000

16,000

16,000

DN 67D (BÂRSEŞTI)-SANATORIUL DOBRIŢA

82

672C

10,600

40,776

30,176

DN 67D (RUNCU) -LIM.JUD. HD

235

672C

0,000

10,600

10,600

DN 67 (TALPAŞEŞTI)- DN 67D

3

672D

0,000

11,370

11,370

DN 67D (LELEŞTI) - DJ 672C (RUNCU)

17

672E

0,000

11,100

11,100

DN 67 (CORNEŞTI) - DN 67D (ARCANI)

14

672E

11,100

15,670

4,570

DN 67D (ARCANI) - DJ 672C (RUNCU)

26
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Nr.
drum
DJ

Limite
sector

Limite
sector

Lung
sector

Limite sector

Vehicule etalon
Osii 115 KN
Sisteme rutiere
suple
si
semirigide

673

0,000

25,000

25,000

DN 67- DJ 671 C (OHABA JIU)

36

673

25,000

41,650

16,650

DJ 671C (OHABA JIU) -DN 66 (BROŞTENI)

49

673A

0,000

27,790

27,790

DJ 673 (SIACU) -DN 67 (STRÂMBA VULCAN)

134

674

10,700

25,600

14,900

PESTEANA DE JOS-DJ 673 (TURCENI)

98

674

25,600

39,400

13,800

DN 66 (TURCENI) - LIM. JUD. MH

74

674

0,000

10,700

10,700

DN 66 (VLĂDULENI) -PEŞTEANA DE JOS

50

674A

2,117

29,585

27,468

M.TÂRGU.JIU-DJ 675 (ŢICLENI)

23

674B

0,000

28,200

28,200

DN 66 (ROVINARI) -DJ 673 (BANU)

47

674B

28,200

37,250

9,050

DJ 673 - LIM.JUD. MH

45

674C

0,000

7,058

7,058

DN 67 (CÂLNIC) - DN 66 (VÂRT)

192

675

0,000

25,000

25,000

DN67B (TÂRGU-CĂRBUNEŞTI) -DN 66

54

675A

0,000

16,500

16,500

DN 67B (LICURICI) -DJ 675C (POJARU)

178

675B

0,000

25,450

25,450

DN 67 (CÂMPU MARE) -DJ 675C (ALIMPEŞTI)

58

675C

0,000

36,000

36,000

DN 67B (TÂRGU LOGREŞTI)-DN 67

78

675C

36,000

42,000

6,000

DN 67 (POIENARI)-PEŞTERA MUIERILOR
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Prognoza de trafic 2015
(sunt marcate drumurile introduse în Studiu)
Tabel nr.34 Prognoza de trafic 2015

Nr.
drum
DJ

Limite
sector

Limite
sector

Lung
sector

Limite sector

Vehicule etalon Osii
115 KN Sisteme
rutiere
suple
si
semirigide

605A

36,757

61,755

18,243

LIM.JUD.DJ – DN 67 B (LIM. JUD.VL)

279

605B

0,000

24,500

24,500

DN 6B (BRATEŞTI) –DJ 605A (OBÂRŞIA)

77

661

0,000

21,100

21,100

78

661

21,100

41,300

20,200

DN 66 (TÂNŢĂRENI) –DJ 662 (BIBEŞTI)
BIBEŞTI (DJ 662)-DN 67B (TÂRGUCĂRBUNEŞTI)

661

41,300

53,100

11,800

DN 67B (TÂRGU-CĂRBUNEŞTI)-DN67

112

661

53,100

69,040

15,940

DN 67 (CÂMPU MARE) -DJ665 (CRASNA)

53

662

0,000

19,400

19,400

DN 66 (CAPU DEALULUI) -DJ661 (BIBEŞTI)

126

662

19,400

39,548

20,148

DJ 661 (SAULEŞTI) - DN 6B (HUREZANI)

19

663

0,000

21,800

21,800

23

663A

0,000

12,600

12,600

DN 66 (DÂMBOVA) - DN 67 (COPĂCIOASA)
DN
66
(M.TÂRGU.JIU)
-DJ
674A
(TÂRCULEŞTI)

664

0,128

35,000

34,872

DN 66 (M.TÂRGU-JIU) - LIM.JUD. HD

94

664A

0,000

18,920

18,920

DJ 664 (TURCINEŞTI)-DJ 672B (URSAŢI)

28

665

0,000

8,000

8,000

DN 66 (IEZUREN)I- DJ 665A (GRUI)

88

665

8,000

34,600

26,600

DJ 665A (GRUI)-DN 67C (NOVACI)

374

665

34,600

53,650

19,050

DN 67C (NOVACI) -LIM.JUD. VL

108

73

89
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Nr.
drum
DJ

Limite
sector

Limite
sector

Lung
sector

Limite sector

Vehicule etalon Osii
115 KN Sisteme
rutiere
suple
si
semirigide

665A

0,000

11,787

11,787

DN 67 (DRĂGOIENI) -DJ 665 (GRUI)

15

665C

0,000

17,700

17,700

DJ 665 (CRASNA)- DC8 (BOBU)

158

665C

17,700

20,830

3,130

DC 8 (BOBU) -DN 67 (COLIBAŞI)

11

665C

20,830

23,956

3,126

DN67 (COLIBAŞI) -DN 67B (POJOGENI)

15

665D

0,000

4,810

4,810

DN 67C (POCIOVALIŞTE) - DN 67

100

671

0,000

18,700

18,700

DN 67D (APA NEAGRĂ) -VALEA MARE

343

671B

0,000

21,000

21,000

DN 67A (JUD. MH)- DN 67 (M.MOTRU)

134

671B

21,000

41,000

20,000

71

671C

0,000

15,500

15,500

DN 67 (M.MOTRU)- CAMUIEŞTI
DJ 673 (OHABA JIU)DJ
(VAGIULEŞTI)

672

0,000

15,800

15,800

DN 67- DN 67D

30

672

15,800

35,080

19,280

DN 67D-DN 67D (PEŞTISANI)

52

672

35,080

47,140

12,060

DN 67D (PEŞTISANI) - DN 67 (BUDUHALA)

42

672A

0,000

3,550

3,550

12

672B

0,000

16,000

16,000

DJ 672 (TISMANA)-MĂNĂSTIREA TISMANA
DN
67D
(BÂRSEŞTI)-SANATORIUL
DOBRIŢA

672C

10,600

40,776

30,176

DN 67D (RUNCU) -LIM.JUD. HD

274

672C

0,000

10,600

10,600

DN 67 (TALPAŞEŞTI)- DN 67D

3

672D

0,000

11,370

11,370

DN 67D (LELEŞTI) - DJ 672C (RUNCU)

21

672E

0,000

11,100

11,100

DN 67 (CORNEŞTI) - DN 67D (ARCANI)

17

672E

11,100

15,670

4,570

DN 67D (ARCANI) - DJ 672C (RUNCU)

30

673

0,000

25,000

25,000

DN 67- DJ 671 C (OHABA JIU)

42

673

25,000

41,650

16,650

57

673A

0,000

27,790

27,790

DJ 671C (OHABA JIU) -DN 66 (BROŞTENI)
DJ 673 (SIACU) -DN 67 (STRÂMBA
VULCAN)

674

10,700

25,600

14,900

PEŞTEANA DE JOS-DJ 673 (TURCENI)

116

674

25,600

39,400

13,800

DN 66 (TURCENI) - LIM. JUD. MH

87

674

0,000

10,700

10,700

DN 66 (VLĂDULENI) -PEŞTEANA DE JOS

59

674A

2,117

29,585

27,468

M.TÂRGU.JIU-DJ 675 (ŢICLENI)

27

674B

0,000

28,200

28,200

DN 66 (ROVINARI) -DJ 673 (BANU)

54

674B

28,200

37,250

9,050

DJ 673 - LIM.JUD. MH

53

674C

0,000

7,058

7,058

DN 67 (CÂLNIC) - DN 66 (VÂRT)

225

675

0,000

25,000

25,000

DN67B (TÂRGU-CĂRBUNEŞTI) -DN 66

64

675A

0,000

16,500

16,500

205

675B

0,000

25,450

25,450

DN 67B (LICURICI) -DJ 675C (POJARU)
DN 67 (CÂMPU MARE) -DJ 675C
(ALIMPEŞTI)

675C

0,000

36,000

36,000

DN 67B (TÂRGU.LOGREŞTI)-DN 67

92

675C

36,000

42,000

6,000

DN 67 (POIENARI)-PEŞTERA MUIERILOR

85

74

671B
12

96

158

68
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Tabel nr.30 Prognoza de trafic 2020

Nr.
drum DJ

Limite
sector

Limite
sector

Lung
sector

605A

36,757

61,755

18,243

605B

0,000

24,500

24,500

661

0,000

21,100

21,100

661

21,100

41,300

20,200

661

41,300

53,100

11,800

661

53,100

69,040

15,940

662

0,000

19,400

19,400

662

19,400

39,548

20,148

663

0,000

21,800

21,800

663A

0,000

12,600

12,600

664

0,128

35,000

34,872

664A

0,000

18,920

665

0,000

665

Limite sector

Vehicule etalon
Osii
115
KN
Sisteme rutiere
suple
si
semirigide
312

18,920

LIM.JUD.DJ – DN 67 B (LIM. JUD.VL)
DN 6B (BRATEŞTI) –DJ 605A
(OBÂRŞIA)
DN 66 (TÂNŢĂRENI) –DJ 662
(BIBEŞTI)
BIBEŞTI (DJ 662)-DN 67B (TÂRGUCĂRBUNEŞTI)
DN 67B (TÂRGU-CĂRBUNEŞTI)DN67
DN 67 (CÂMPU MARE) -DJ665
(CRASNA)
DN 66 (CAPU DEALULUI) -DJ661
(BIBEŞTI)
DJ 661 (SAULEŞTI) - DN 6B
(HUREZANI)
DN 66 (DÂMBOVA) - DN 67
(COPĂCIOASA)
DN 66 (M.TÂRGU.JIU) -DJ 674A
(TÂRCULEŞTI)
DN 66 (M.TÂRGU-JIU) - LIM.JUD.
HD
DJ 664 (TURCINEŞTI)-DJ 672B
(URSAŢI)

8,000

8,000

DN 66 (IEZUREN)I- DJ 665A (GRUI)

99

8,000

34,600

26,600

DJ 665A (GRUI)-DN 67C (NOVACI)

420

665

34,600

53,650

19,050

DN 67C (NOVACI) -LIM.JUD. VL

121

665A

0,000

11,787

11,787

DN 67 (DRĂGOIENI) -DJ 665 (GRUI)

17

665C

0,000

17,700

17,700

DJ 665 (CRASNA)- DC8 (BOBU)

176

665C

17,700

20,830

3,130

13

665C

20,830

23,956

3,126

DC 8 (BOBU) -DN 67 (COLIBAŞI)
DN67
(COLIBAŞI)
-DN
67B
(POJOGENI)

665D

0,000

4,810

4,810

112

671

0,000

18,700

18,700

671B

0,000

21,000

21,000

DN 67C (POCIOVALIŞTE) - DN 67
DN 67D (APA NEAGRĂ) -VALEA
MARE
DN 67A (JUD. MH)- DN 67
(M.MOTRU)

671B

21,000

41,000

20,000

80

671C

0,000

15,500

15,500

DN 67 (M.MOTRU)- CAMUIEŞTI
DJ 673 (OHABA JIU)- DJ 671B
(VAGIULEŞTI)

672

0,000

15,800

15,800

DN 67- DN 67D

34

672

15,800

35,080

19,280

DN 67D-DN 67D (PEŞTISANI)

59

75

87
88
99
126
60
143
21
26
30
105
32

16

388
152

14

Vehicule etalon
Osii
115
KN
Sisteme rutiere
suple
si
semirigide

Nr.
drum DJ

Limite
sector

Limite
sector

Lung
sector

672

35,080

47,140

12,060

672A

0,000

3,550

3,550

672B

0,000

16,000

16,000

DN 67D (PEŞTISANI) - DN 67
(BUDUHALA)
DJ 672 (TISMANA)-MĂNĂSTIREA
TISMANA
DN 67D (BÂRSEŞTI)-SANATORIUL
DOBRIŢA

672C

10,600

40,776

30,176

DN 67D (RUNCU) -LIM.JUD. HD

307

672C

0,000

10,600

10,600

4

672D

0,000

11,370

11,370

672E

0,000

11,100

11,100

672E

11,100

15,670

4,570

DN 67 (TALPAŞEŞTI)- DN 67D
DN 67D (LELEŞTI) - DJ 672C
(RUNCU)
DN 67 (CORNEŞTI) - DN 67D
(ARCANI)
DN 67D (ARCANI) - DJ 672C
(RUNCU)

673

0,000

25,000

25,000

48

673

25,000

41,650

16,650

673A

0,000

27,790

27,790

674

10,700

25,600

14,900

DN 67- DJ 671 C (OHABA JIU)
DJ 671C (OHABA JIU) -DN 66
(BROŞTENI)
DJ 673 (SIACU) -DN 67 (STRÂMBA
VULCAN)
PEŞTEANA
DE
JOS-DJ
673
(TURCENI)

674

25,600

39,400

13,800

98

674

0,000

10,700

10,700

DN 66 (TURCENI) - LIM. JUD. MH
DN 66 (VLĂDULENI) -PEŞTEANA
DE JOS

674A

2,117

29,585

27,468

M.TÂRGU.JIU-DJ 675 (ŢICLENI)

30

674B

0,000

28,200

28,200

DN 66 (ROVINARI) -DJ 673 (BANU)

61

674B

28,200

37,250

9,050

DJ 673 - LIM.JUD. MH

60

674C

0,000

7,058

7,058

253

675

0,000

25,000

25,000

675A

0,000

16,500

16,500

675B

0,000

25,450

25,450

DN 67 (CÂLNIC) - DN 66 (VÂRT)
DN67B (TÂRGU-CĂRBUNEŞTI) -DN
66
DN 67B (LICURICI) -DJ 675C
(POJARU)
DN 67 (CÂMPU MARE) -DJ 675C
(ALIMPEŞTI)

675C

0,000

36,000

36,000

104

675C

36,000

42,000

6,000

DN 67B (TÂRGU.LOGREŞTI)-DN 67
DN
67
(POIENARI)-PEŞTERA
MUIERILOR

Limite sector

47
13
109

23
19
34

65
180
132

67

72
228
77

95

7.3.1.3 Prioritizarea reabilitării drumurilor judeţene
Având în vedere principiile enunţate, starea actuală a structurii rutiere analizate precum şi
studiul CESTRIN propunem următoarea prioritizare :
Ordonarea Drumurilor după criteriul Trafic prognozat în 2015
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Tabel nr.36 Ordonarea Drumurilor după criteriul Trafic prognozat în 2015

Nr.
drum DJ

Limite
sector

Limite
sector

Lung
sector

665

8,000

34,600

26,600

671

0,000

18,700

18,700

605A

36,757

61,755

672C

10,600

674C

Limite sector

Vehicule etalon
Osii
115
KN
Sisteme rutiere
suple
si
semirigide
374

18,243

DJ 665A (GRUI)-DN 67C (NOVACI)
DN 67D (APA NEAGRĂ) -VALEA
MARE
LIM.JUD.DJ – DN 67 B (LIM.
JUD.VL)

40,776

30,176

DN 67D (RUNCU) -LIM.JUD. HD

274

0,000

7,058

7,058

225

675A

0,000

16,500

16,500

DN 67 (CÂLNIC) - DN 66 (VÂRT)
DN 67B (LICURICI) -DJ 675C
(POJARU)

665C

0,000

17,700

17,700

158

673A

0,000

27,790

27,790

671B

0,000

21,000

21,000

662

0,000

19,400

19,400

674

10,700

25,600

14,900

661

41,300

53,100

11,800

DJ 665 (CRASNA)- DC8 (BOBU)
DJ 673 (SIACU) -DN 67 (STRÂMBA
VULCAN)
DN 67A (JUD. MH)- DN 67
(M.MOTRU)
DN 66 (CAPU DEALULUI) -DJ661
(BIBEŞTI)
PEŞTEANA
DE
JOS-DJ
673
(TURCENI)
DN 67B (TÂRGU-CĂRBUNEŞTI)DN67

665

34,600

53,650

19,050

DN 67C (NOVACI) -LIM.JUD. VL

108

665D

0,000

4,810

4,810

100

672B

0,000

16,000

16,000

664

0,128

35,000

34,872

DN 67C (POCIOVALIŞTE) - DN 67
DN 67D (BÂRSEŞTI)-SANATORIUL
DOBRIŢA
DN 66 (M.TÂRGU-JIU) - LIM.JUD.
HD

675C

0,000

36,000

36,000

92

661

21,100

41,300

20,200

DN 67B (TÂRGU.LOGREŞTI)-DN 67
BIBEŞTI (DJ 662)-DN 67B (TÂRGUCĂRBUNEŞTI)

665

0,000

8,000

8,000

DN 66 (IEZUREN)I- DJ 665A (GRUI)

88

674

25,600

39,400

13,800

87

675C

36,000

42,000

6,000

661

0,000

21,100

21,100

605B

0,000

24,500

24,500

DN 6 (TURCENI) - LIM. JUD. MH
DN
67
(POIENARI)-PEŞTERA
MUIERILOR
DN 66 (TÂNŢĂRENI) –DJ 662
(BIBEŞTI)
DN 6B (BRATEŞTI) –DJ 605A
(OBÂRŞIA)

671B

21,000

41,000

20,000

71

675B

0,000

25,450

25,450

675

0,000

25,000

25,000

674

0,000

10,700

10,700

673

25,000

41,650

16,650

DN 67 (M.MOTRU)- CAMUIEŞTI
DN 67 (CÂMPU MARE) -DJ 675C
(ALIMPEŞTI)
DN67B (TÂRGU-CĂRBUNEŞTI) -DN
66
DN 66 (VLĂDULENI) -PEŞTEANA
DE JOS
DJ 671C (OHABA JIU) -DN 66
(BROŞTENI)

77

343
279

205

158
134
126
116
112

96
94

89

85
78
77

68
64
59
57

Nr.
drum DJ

Limite
sector

Limite
sector

Lung
sector

674B

0,000

28,200

28,200

661

53,100

69,040

674B

28,200

672

Vehicule etalon
Osii
115
KN
Sisteme rutiere
suple
si
semirigide

Limite sector

54

15,940

DN 66 (ROVINARI) -DJ 673 (BANU)
DN 67 (CÂMPU MARE) -DJ665
(CRASNA)

37,250

9,050

DJ 673 - LIM.JUD. MH

53

15,800

35,080

19,280

DN 67D-DN 67D (PEŞTISANI)

52

673

0,000

25,000

25,000

42

672

35,080

47,140

12,060

672E

11,100

15,670

4,570

DN 67- DJ 671 C (OHABA JIU)
DN 67D (PEŞTISANI) - DN 67
(BUDUHALA)
DN 67D (ARCANI) - DJ 672C
(RUNCU)

672

0,000

15,800

15,800

30

664A

0,000

18,920

18,920

663A

0,000

12,600

12,600

DN 67- DN 67D
DJ 664 (TURCINEŞTI)-DJ 672B
(URSAŢI)
DN 66 (M.TÂRGU.JIU) -DJ 674A
(TÂRCULEŞTI)

674A

2,117

29,585

27,468

27

663

0,000

21,800

21,800

672D

0,000

11,370

11,370

662

19,400

39,548

20,148

672E

0,000

11,100

11,100

M.TÂRGU.JIU-DJ 675 (ŢICLENI)
DN 66 (DÂMBOVA) - DN 67
(COPĂCIOASA)
DN 67D (LELEŞTI) - DJ 672C
(RUNCU)
DJ 661 (SAULEŞTI) - DN 6B
(HUREZANI)
DN 67 (CORNEŞTI) - DN 67D
(ARCANI)

665A

0,000

11,787

11,787

15

665C

20,830

23,956

3,126

671C

0,000

15,500

15,500

672A

0,000

3,550

3,550

DN 67 (DRĂGOIENI) -DJ 665 (GRUI)
DN67
(COLIBAŞI)
-DN
67B
(POJOGENI)
DJ 673 (OHABA JIU)- DJ 671B
(VAGIULEŞTI)
DJ 672 (TISMANA)-MĂNĂSTIREA
TISMANA

665C

17,700

20,830

3,130

DC 8 (BOBU) -DN 67 (COLIBAŞI)

11

672C

0,000

10,600

10,600

DN 67 (TALPAŞEŞTI)- DN 67D

3

53

42
30

28
27

23
21
19
17

15
12
12

Nota: sunt marcate drumurile cuprinse în studiu
Ordonarea drumurilor după criteriile cumulate (stare şi trafic)

Tabel nr.37 Ordonarea drumurilor după criteriile cumulate (stare şi trafic)
Ordi
ne

Nr
drum

Sistem
constructiv

1.

DJ
605 A
DJ
662

IAU
pietruit
BC
pamant

2.

Lungime
km
15,400
2,843
7,300
1,098

Stare
tehnică/crit
eriul tehnic
M
R
M
Majoritar R

78

Criteriul
trafic-(val
max)
279
126

Propunere fără
proiect

Propunere cu
proiect

Întreţinereplombare
Întreţinere/plombar
e/colmat

ranforsare
reabilitare
ranforsare
sistem rutier nou

Ordi
ne

Nr
drum

Sistem
constructiv

3.

DJ
664

4.

DJ
605 B

BC
IAU
Pietruit
pamant
IAU
pietruit

5.

DJ
605 C
DJ
607
DJ
651 A
DJ
663

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

DJ
663A
DJ
664A
DJ
665 A
DJ
665 D
DJ
671
DJ
671C
DJ
672 A
DJ
672B
DJ
672 C
DJ
672D
DJ
672E
DJ
673

21.

DJ
674A

22.

DJ
674B

23.

DJ
675A
DJ
675B

24.

Lungime
km
10,130
4,170
11,100
9,600
15,530
8,970

Stare
tehnică/crit
eriul tehnic
Majoritar M
Majoritar R
R
R
Majoritar R
R

Criteriul
trafic-(val
max)
94

BA
pietruit
IAU

1,750
0,100
2,000

B
R
B

na

pietruit

2,650

R

na

Pietruit
IAU
BC
BC
IAU
BC
IAU
BA

1,850
18,450
1,500
9,870
2,730
0,800
18,120
11,787

R
B
M
R
R
B
M
M

23

IAU

4,810

R

100

BC
IAU
IAU
pietruit
BC

8,200
10,500
14,663
0,837
3,550

M
Majoritar M
Majoritar B
R
M

343

IAU

16,000

Majoritar M

96

IAU
pietruit
BC
IAU
IAU

21,650
19,126
2,800
8,570
15,670

B si M
R
Majoritar R
R, B, M
M

274

BA
IAU
pietruit

35,500
1,100
5,000

M
M
R

57

BC
IAU
pietruit
BC
IAU
Pietruit
BA
IAU
pietruit
BA
IAU
pietruit

13,600
9,250
6,735
25,900
9,630
0,250
1,470
11,730
4,770
3,780
18,686
2,984

M
R
R
R, M, B
R
R
M
R, M, B
R
R
Majoritar M
R

27

Propunere fără
proiect

Propunere cu
proiect

Întreţinere/plombar
e/colmat

ranforsare
reabilitare
sistem rutier nou
sistem rutier nou
ranforsare/reabili
tare
sistem rutier nou

77

na

Întreţinere/plombar
e/colmat
Întreţinere/plombar
e/colmatare

sistem rutier nou
sistem rutier nou
Întreţinere/plombar
e/colmat

27
28
15

79

12
12

Întreţinere/plombar
e/colmat
Întreţinere/plombar
e/colmat

53

205

ranforsare
ranforsare/reabili
tare
ranforsare
sistem rutier nou
reabilitare

Întretinere/plombar
e/ colmat
Întreţinere/plombar
e/ colmat
Întreţinere/plombar
e/colmat
Întreţinere/plombar
e/colmat
Întreţinere/plombar
e/ colmat

ranforsare

Întreţinere/plombar
e/ colmat
Întreţinere/plombar
e/colmat
Întreţinere/plombar
e/colmat
Întreţinere/plombar
e/colmat

ranforsare

21
17

sistem rutier nou

Întreţinere/plombar
e/colmat
Întreţinereplombare
Întreţinereplombare

68
Întreţinere
plombare

sistem rutier nou
ranforsare
ranforsare
ranforsare
sistem rutier nou
reabilitare

ranforsare
ranforsare
sistem rutier nou
ranforsare
reabilitare
sistem rutier nou
reabilitare
reabilitare
sistem rutier nou
ranforsare
reabilitare
sistem rutier nou
reabilitare
ranforsare
sistem rutier nou

Ordi
ne

Nr
drum

Sistem
constructiv

25.

DJ
675 C

BC
IAU
pietruit

Lungime
km
14,100
17,45
10,450

Stare
tehnică/crit
eriul tehnic
M si R
R si M
R

Criteriul
trafic-(val
max)
92

Propunere fără
proiect

Propunere cu
proiect

Întreţinere
plombare
Întreţinere+plombar
e

reabilitare
reabilitare
sistem rutier nou

De menţionat că lucrările de întreţinere se pot face din fonduri proprii, buget Consiliu
Judeţean Gorj, iar lucrările noi să se facă, de dorit, din fonduri atrase.
Acest deziderat va putea fi atins odată cu promovarea drumurilor judeţene în vederea
accesării fondurilor structurale.

7.3.1.4 Prioritizarea bugetară a reabilitării drumurilor judeţene
În domeniul bugetar, scopul procesului de planificare strategică este întărirea legăturii dintre
planificarea politicilor publice şi elaborarea bugetului precum şi creşterea eficienţei
cheltuielilor publice. O serie de motive importante ce determină guvernele să schimbe
perspectiva planificării bugetare de la cea anuală către cea pe termen mediu sunt
reprezentate de necesitatea de a rezolva problemele legate de deficitul fiscal, inflaţie şi
nevoia de a restricţiona creşterea cheltuielilor publice. Experienţa reformei bugetare din
multe state arată că utilizarea cadrului cheltuielilor publice pe termen mediu poate ajuta la
îmbunătăţirea proceselor şi a rezultatelor prin:
- o mai mare claritate a obiectivelor politicilor publice;
- o mai mare predictibilitate a alocărilor bugetare;
- o acoperire mai cuprinzătoare;
- o mai mare transparentă a felului în care sunt utilizate resursele.
Urmând trendul ascendent al sumelor alocate din bugetul Consiliul Judetean Gorj în
domeniul drumurilor în ultimii 4 ani se va lua în considerare doar o creştere a bugetului
alocat activităţii de întreţinere drumuri cu rata inflaţiei conform tabelului de mai jos.
Proiecţia dinamicii inflaţiei (rata de creştere anuală %)/buget alocat activităţii de
intreţinere(lei)
Tabel nr.38 Proiecţia dinamicii inflaţiei (rata de creştere anuală %)/buget alocat activităţii de întreţinere
2017
2,0

2018
2,0

2019
2,0

2020
2,0

30551757

31162792

27590521

2016
2,0

29952703

26917582

2015
2,0

29365396

2014
2,3

28789604

2013
2,5

28225102

2012
2,8
26261056

Indice
inflaţie
Buget
alocat
luând
în
considerare
indicele de
inflaţie

Prognoza de primăvară pe termen lung 2008-2020, disponibil la www.cnp.ro.
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Alocarea cheltuielilor din acest buget pe tipuri de lucrări trebuie să aibă în vedere în primul
rând întreţinerea capacităţii rutiere urmând ca modernizările/sistem rutier nou să se faca
numai din fonduri atrase din alte surse deci nu din bugetul local.
Propuneri privind alocarea fondurilor pe tipuri de lucrări 2012-2020:
Tabel nr.39 Propuneri privind alocarea fondurilor pe tipuri de lucrări
Întreţinere
dr.exist
70

% din
buget

Întreţinere
poduri
12

Semnalizare
rutieră
3

Act.
iarnă
1

După
inundaţii
1

Cons.
Terasam.
3

ranforsare
10

7.3.2. Reabilitarea podurilor judeţene din b.a. şi metalice
Datorită fenomenelor meteorologice nefavorabile (inundaţii, îngheţ-dezgheţ etc.), toate
suprastructurile podurilor din b.a au suferit degradări majore. Acest fapt care impune
alocarea cu prioritate de fonduri financiare în vederea reparării sau consolidării podurilor.
La repararea sau consolidarea podurilor existente care au suferit degradări ale
suprastructurii, intervenţiile care se fac trebuie să ducă la cel puţin unul din următoarele
rezultate:
-

Sporirea clasei de încărcare;

-

Mărirea elementelor geometrice de gabarit (parte carosabilă, spaţii de siguranţă,
trotuare);

-

Montarea parapeţilor direcţionali şi pentru pietoni;

-

Reducerea numărului de rosturi la strictul necesar şi acoperirea lor cu dispozitive
sigure şi confortabile ;

-

Realizarea unei hidroizolaţii sigure, a unei suprafeţe de rulare confortabile,
concomitent cu asigurarea scurgerii apelor fluviale.

7.3.2.1 Prioritizarea reabilitării podurilor judeţene din b.a. sâși metalice
În urma analizării stării tehnice a podurilor la 31 decembrie 2010, am constatat următoarele :
14,90 % din totalul podurilor au stare tehnică bună, 63.13 % au stare tehnică mediocră,
18.82% au stare tehnică rea şi 3.14 % au stare tehnica critică.
Tabel nr.40 Starea de viabilitate a podurilor judeţene
Categoria
structura
Poduri

de

Starea de viabilitate a podurilor judeţene
Mediocră
Rea
Critică
155
47
8

Nr. poduri
248

Bună
38
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Pe cele 34 trasee de drumuri judeţene cuprinse în acest studiu, avem 8 poduri în situaţie
critică, iar pe 4 din aceste poduri s-au aplicat şi restricţii de tonaj.

Podurile în situație critică
Tabel nr.41 Podurile în situatie critică fără restricţii de tonaj
Drum

Poziţia km

Denumire obstacol, localitatea cea mai apropiată

DJ 605B
DJ 665A
DJ 672 E
DJ 674

08+760
00+602
16+850
15+150

Pârâul Seaca / Stejari
Pârâul Amaradia / Bălăneşti
Sohodol / Runcu
Valea Graurului/Urdari

Anul
construcţiei
1981
1974
1971
1980

Poduri cu restricţii
Tabel nr.42 Poduri cu restricţii
Drum

Poziţia km

DJ 605B
DJ 665A
DJ 672 E
Dj 674

08+760
00+602
16+850
15+150

Denumire
obstacol,
localitatea
cea
mai
apropiată
Pârâul Seaca/Stejari
Pârâul Amaradia/Bălăneşti
Sohodol/Runcu
Valea Graurului/Urdari

Anul
construcţiei

Restricţia

1981
1974
1971
1980

Restricţie de tonaj 3,5 t
Restricţie de tonaj 3,5 t
Restricţie de tonaj 3,5 t
Restricţie de tonaj 3,5 t

O prioritizare a reabilitării podurilor se poate face numai în urma întocmirii expertizelor
tehnice pentru fiecare pod în parte, acolo unde este necesar. Aceste expertize sunt
obligatorii pentru că doar expertizele tehnice întocmite de experţi tehnici atestaţi conform
legislaţiei în vigoare stabilesc starea obiectelor de construcţii la data efectuării expertizei şi
lucrările de înteţinere-reabilitare care se impun.
În condiţiile lipsei acestor expertize tehnice la poduri, prioritizarea propusă de noi este
aceeaşi ca în cazul drumurilor judeţene, odată cu reabilitarea drumurilor judeţene facându-se
şi reabilitarea podurilor de pe drumul respectiv.
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8.

INSTRUMENTE NECESARE UNEI INFRASTRUCTURI MODERNE

8.1. Conceptul dezvoltării durabile
Interesul UE faţă de dezvoltarea durabilă a crescut în paralel cu iniţiativa Naţiunilor Unite
pentru acest concept şi a culminat cu Conferinţa Mondială de la Rio (1992) pentru
Protecţia Mediului şi Dezvoltare Durabilă.
Tratatul de la Amsterdam (1997) a clarificat ferm legitimitatea durabilității. Astăzi, dezvoltarea
durabilă este principiul fundamental al statelor membre ale UE.
În iunie 2001, liderii UE au adoptat un document referitor la Strategia Europeană pentru
Dezvoltare Durabilă. Acest lucru a promovat o strategie pe termen lung adaptată politicilor
pentru dezvoltare economică, socială şi de mediu durabilă.
Dacă politicienii crează condiţii adecvate şi încurajează cetăţenii şi mediul de afaceri să
integreze aspectele de ordin social şi de mediu in activităţile lor, policile pentru dezvoltare
durabilă crează alternative bune atât din punct de vedere economic cât şi social şi de mediu.
Comunitatea a promovat strategia pentru dezvoltare durabilă în politicile sectoarelor care
afectează cel mai mult mediul.
Schematic, cele 4 dimensiuni principale ale Durabilităţii sunt:
• Durabilitatea mediului, capacitatea de a prezerva resursele naturale, menţinerea
integrităţii ecosistemului pentru a evita afectarea elementelor de care depinde viaţa;
prezervarea diversităţii bilologice;
• Durabilitatea economică, capacitatea de a produce venituri şi locuri de muncă; ecoeficienţa economiei, adică utilizarea eficientă şi raţională a resurselor şi reducerea utilizării
resurselor neregenerabile;
• Durabilitatea socială, capacitatea de a garanta condiţii oamenilor pentru bunăstare şi
şanse (siguranţă, sănătate, educaţie, etc), distribuite echitabil, în comunităţile prezente
dar şi viitoare;
• Durabilitate institutională, capacitatea de a asigura condiţii de stabilitate, democraţie,
participare, informare, formare şi justiţie.
Dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi ca element strategic urmăreşte, prin
intermediul măsurilor sale, integrarea principiilor dezvoltării durabile în cadrul sectorului
transporturi, ca urmare a concluziilor Consiliului European de la Cardiff (1998) şi a Strategiei
Europene de Dezvoltare Durabila (Goteborg 2001).
-

Reducerea impactului lucrărilor şi activităţilor de transport asupra mediului
înconjurător. Măsura privind reducerea impactului lucrărilor şi activităţilor de
transport asupra mediului inconjurător vizează dezvoltarea infrastructurilor
eficiente şi nepoluante/”prietenoase cu mediul”, respectând cerinţele europene şi
mondiale de compatibilitate.

-

Punerea în siguranţă a infrastructurii de transport. Tinând cont de schimbarile
climatice la nivel regional şi naţional, este necesară punerea în siguranţă a
infrastructurii de transport prin acţiuni ce vizează sistematizarea torentelor,
eliminarea punctelor periculoase, a restricţiilor şi a limitărilor de viteză generate
de inundaţii, alunecări de teren, căderi de stânci şi a altor riscuri naturale, cu
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respectarea protecţiei mediului. Se vor urmări acele acţiuni care vor completa
acţiunile întreprinse prin programele specifice de mediu.
-

Egalitatea de şanse. Oportunităţi egale pentru bărbaţi şi femei reprezintă o
problemă majoră care afectează dezvoltarea economiei şi a societăţii în general.
În sectorul transporturilor, bărbaţii sunt avantajaţi în găsirea unui loc de muncă.
Astfel, o atenţie deosebită va fi direcţionată către acest aspect şi se vor
întreprinde acţiuni pentru menţinerea principiului egalităţii nu doar cu privire la
bărbaţi şi femei, dar şi în privinţa persoanelor cu handicap, a minorităţilor şi
imigranţilor.

-

Dezvoltarea durabilă. Dezvoltarea durabilă se va concretiza în diminuarea
impactului transport-mediu şi stabilizarea la un nivel scăzut a emisiilor şi agenţilor
poluanţi rezultaţi din activităţile de transport. Vor fi avute în vedere angajamentele
asumate în cursul negocierilor Capitolului 9 „Politica în domeniul transporturilor”,
precum şi în tratatele şi acordurile internaţionale la care România şi/sau UE sunt
parte (Convenţia Cadru a ONU asupra schimbărilor climatice din 1992, Protocolul
de la Kyoto din 1997, Convenţia de la Geneva asupra poluării transfrontaliere a
aerului etc.) şi va fi urmărită o colaborare permanentă cu autorităţile din domeniul
protecţiei mediului inconjurător. Va fi avut în vedere obiectivul României de
reducere a emisiilor cu efect de seră cu 8% faţă de nivelul din 1989, în prima
perioadă de angajament 2008-2012, ca parte componentă a obiectivului de
reducere a emisiilor globale cu efect de seră cu cel puţin 5% faţă de nivelul din
1990 în perioada 2008-2012.

Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin extinderea transporturilor combinate şi intermodale împreună cu dotările aferente şi prin folosirea unui material rulant specializat, cu
performanţe ridicate privind consumul de energie şi protejarea mediului, introducerea
gestiunii centralizate a traficului de marfă (platforme intermodale), utilizarea de mijloace de
transport performante din punct de vedere tehnic şi operaţional, crearea condiţiilor de izolare
acustică (perdele forestiere de protecţie).
O atentie deosebită va fi acordată prevederilor „Cărţii Verzi asupra acţiunii împotriva
zgomotului”, prin utilizarea unor sisteme moderne de monitorizare a zgomotului în domeniul
transportului rutier şi feroviar, prin eliminarea emisiilor de zgomot de la sursă şi protejarea
sănătăţii publice împotriva acestuia.

8.2. Siguranţa rutieră – direcţii pentru viitor pe termen scurt şi mediu
Aspectele principale ce definesc strategia de urmat pentru creşterea securităţii participanţilor
la traficul rutier de pe drumurile publice se referă la amenajările rutiere, coordonarea şi
dirijarea traficului precum şi a semnalizării rutiere.
Direcţii de urmat:
-

îmbunătăţirea semnalizării orizontale şi verticale (indicatoarele şi marcajele pe partea
carosabilă) pe drumurile publice

-

armonizarea şi integrarea reglementărilor proprii privind siguranţa circulaţiei la
legislaţia în vigoare
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-

generalizarea semnalizării rutiere verticale cu indicatoare reflectorizante de format
mare pe întreaga reţea de drumuri judeţene de importanţă deosebită

-

semnalizarea cât mai corectă a întregului traseu al drumului judeţean încadrându-se
în prevederile STAS-ului de semnalizare reactualizat nr. 1848/2004. Astfel în curbele
cu un grad mare de periculozitate vor fi montate indicatoare fig. A6 “Panouri
succesive pentru curbe deosebit de periculoase” cu folie Deimond Grande pe tot
conturul curbelor

-

intrarea şi ieşirea din localităţi va fi semnalizată cu indicatoare model nou intrarea în
localitate, ieşirea din localitate, indicatoare ce au înscrisă în partea stângă sus viteza
maximă admisă

-

reamenajarea curbelor de pe traseul drumurilor judeţene prin supraînălţarea acestora
în funcţie de profilul şi gradul de periculozitate al fiecăreia

-

realizarea de benzi rezonatoare înainte de intrarea într-o zonă periculoasă,
semnalizate din timp cu indicatoare specifice fig. A18 (denivelări pentru limitarea
vitezei) şi fig. C29 (limitare de viteză)

-

realizarea de “marcaje rezonatoare” atât axiale cât şi laterale în toate punctele cu un
grad mare de periculozitate

-

montarea de panouri suplimentare cu mesaje de atenţionare a conducătorilor auto
asupra traseului

-

trecerile de pietoni vor fi amenajate şi semnalizate cu indicatoare format mare pentru
atentionarea din timp a conducătorului auto

-

reamenajarea intersecţiilor dintre drumurile naţionale şi cele judeţene prin crearea de
benzi de stocare pentru efectuarea virajului la stânga

-

amenajarea trotuarelor pietonale acolo unde se permite şi unde traficul pietonal este
intens

-

iluminarea locală a trecerilor de pietoni cu spoturi direcţionale

În domeniul reducerii riscului la accidente şi reducerii poluării datorate traficului:
-

Fluentizarea circulaţiei

-

Promovarea politicilor locale şi naţionale în vederea folosirii mijloacelor de transport
ecologice ( maşini ecologice-electrice)

-

Implementarea de măsuri pentru folosirea bicicletelor şi a atelajelor în cadrul
transportului rural

-

Externalizarea serviciile de întreţinere a semnalizării drumurilor judeţene cu o firmă
privată. Aceasta va putea face mici remedieri, repoziţionare, refixare, curăţare sau
vopsirea stâlpilor care susţin indicatoarele.

Recomandări privind măsurile tehnico-administrativ-economice de creştere a siguranţei
rutiere: indicatoarele de semnalizare situate pe teritoriul administrativ al localitaţilor să intre în
administrarea autoritaţilor locale care să răspundă de administrarea acestora și păstrarea lor
în stare bună. Se va realiza şi o inventariere electronică (fiecare indicator să fie dotat cu un
microcip pentru identificare). În acest fel va exista o evidenţă exactă a indicatoarelor, inclusiv
a celor lipsă.
85

8.3. Dezvoltare durabilă – direcţii pentru viitor pe termen scurt și mediu
8.3.1. Lista obiectivelor cu potenţial turistic identificate
În domeniul sprijinirii dezvoltării durabile, reducerii poluării şi sprijinirii turismului ca
alternativă economică viabilă, au fost identificate (sursa informaţiei este:
http://www.map2web.eu/gis5_2/index.php?fpnr=407&lang=ro&PHPSESSID=65uce6v9cg6nv
qfj3br25clfankqrs80), în sumar, următoarele puncte cu potenţial turistic pe drumurile judeţene
studiate :
Tabel nr.43 Obiective cu potenţial turistic identificate
Nr crt

1
2
3
4
5
6

Nr drum

DJ 605 A
DJ 605B
DJ 605 C
DJ 607
DJ 651
DJ 662

7
8
9

DJ 663
DJ 663 A
DJ 664

10
11
12
13

DJ 664 A
DJ 665A
DJ 665 C
DJ 671

14
15

DJ 671C
DJ 672 A

Punct turistic

Propunere
semnalizare
rutieră

Stejari seculari

1kit

Muzeu etnografic Vladimir
Casa memorială Vladimir - a pandurului
Vladimirescu
Casă de tip culă la Aninoasa
Locul fosilifer Valea Deşului
Cula Crăsnaru – Groşera
Monumentul lui Tudor Vladimirescu – Bibeşti
Casa Gârbea - Vladimir

7kituri
Tudor

Monumentul lui Mihai Viteazu , Schela
Casa Cărtianu

2kituri

Casa memorială Ion Popescu Voineşti din Glodeni
Locul fosilifer Buzeşti
Monumentul Proclamaţiei de la Padeş
Casa memorială Tudor Vladimirescu, Padeş
Piatra Cloşanilor
Lacul hidroenergetic Valea Mare
Muzeu de artă tradiţională Călugăreni
Peştera Cioca cu Brebenei
Peştera cu corali
Ciucevele Cernei
Peştera Martel
Muntele Oslea
Geoparcul Platoul Mehedinţi
Pădurea Gorganu
Rezervaţia Domogled

1 kit

Cornetul Pocruiei
Tabăra Gura Plaiului
Rezervaţia Botanică Cioclovina

10kituri
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13kituri

Nr crt

Nr drum

16
17

DJ 672B
DJ 672 C

18

DJ 672D

19

DJ 672E

20
21
22
23
24
25

DJ 673
DJ 674 A
DJ 674B
DJ 675A
DJ 675 B
DJ 675 C

Punct turistic

Mănăstirea Tismana
Pădurea Tismana Pocruia
Lacul Tismana
Peştera Gura Plaiului
Cotul cu aluni
Peşterile din Piatra Procuia
Piatra Andreaua
Cheile Sohodolului
Cheile Cârcoaiei
Lacul Vâja
Lacul Clocotiş
Avenul Bordul Rosu
Avenul Cârca Părăţeilor
Avenul Cracu Scurt
Avenul Scoaba Sărăturii
Izbucnirile Prajelelor
Peştera cu lilieci
Izbucul Jaleşului
Peştera de Gheaţă
Pădure castan comEŞTIbil şi liliac salbatic Leleşti
Muzeu şi colecţie etnografică sătească Leleşti
Muzeu si colecţie etnografică sătească Arcani
Muzeu şi colecţie etnografică sătească Dobriţa
Cula Cioba Chintescu Şiacu
Muzeu etnografic sătesc Borăscu

Ruine medievale - Albeni
Peştera Muierii
Cheile Galbenului
Total indicatoare turistice

Propunere
semnalizare
rutieră

12kituri

2kituri
2kituri
1 kit
1 kit
1 kit
2kituri
55kituri=660
indicatoare şi
440 stâlpi

Descriere noţiune pachet semnalizare
Pentru semnalizarea uniformă a tuturor obiectivelor turistice se propune realizarea unui kit
standard de semnalizare pentru un obiectiv. Prin acest fapt se va acorda o atenţie egală
tuturor obiectivelor, dar, în primul rând, se crează o seamnalizare uniformă, pe care
participanţii la trafic o vor aprecia pozitiv şi o vor utiliza la maxim.
Dacă pe acelaşi drum există mai multe obiective, semnalizarea acestora se va realiza în
cascadă şi nu prin cumulare pe acelaşi aliniament. Propunem ca un kit standard să fie
compus din:
-

câte două indicatoare F34 montate pe drumurile din care se ramifică drumul
judeţean pe care sau în apropierea căruia se găseşte obiectivul turistic. Aceste
indicatoare se montează indiviual pe câte un stâlp metalic;

-

cîte două indicatoare T1-T8 (figura se alege în conformitate cu tipul punctului
marcat), unul pe partea stăngă si unul pe partea dreaptă, imediat după intersecţia
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din drumurile din care se ramifică. Pe acelaşi stâlp se recomandă montarea unui
indicator adiţional P1. Fiecare indicator T se montează pe un stâlp metalic;
-

cîte două indicatoare T1-T8 (figura se alege în conformitate cu tipul punctului
marcat), unul pe partea stăngă si unul pe partea dreaptă , în punctul cel mai
apropiat de obiectivul turistic de drumul judeţean pe care se face marcajul. Pe
acelaşi stâlp se recomandă montarea unui indicator adiţional P2. fiecare indicator
T se montează pe un stâlp metalic.

În total se vor monta în cadrul unui kit un număr de 12 indicatoare şi 8 stâlpi metalici. Costul
efectiv depinde de o serie de factori externi, inclusiv: mărimea contractului de lucrări,
perioada de garanţie, indicatoare din tablă galvanizată sau aluminiu.
Au fost identificate, în sumar, următoarele puncte cu potenţial turistic pe drumuri judeţene
altele decât cele care fac obiectul studiului :
Tabel nr.44 Puncte cu potenţial turistic pe drumuri judeţene altele decât cele care fac obiectul studiului
Nr crt

Nr drum

1

DJ 661

2

DJ 665

3

DJ 672

4
5

DJ 673
DJ 661

6

DJ 672
DJ 671 B

7

DJ 672

8

DJ 673A

Punct turistic

Formaţiunile eocene de la Săcelu
Tabăra de sculptuta din lemn Băile Săcelu
Casa Moanga Pleşoiu
Piatra Biserica Dracilor
Cheile Olteţului
Peştera Polovragi
Muzeu Curţişoara
Pădurea Polovragi
Cetatea Dacică Polivragi
Cula Cornoiu din Curţişoara
Pădurea de castani Pocruia
Pădure liliac sălbatic şi castan comestibil Peştişani
Dumbrava Tismana
Peştera Tismana
Casa Muzeu Constantin Brâncuşi
Cula Cioabă Chintescu
Staţiunea balneoclimatică de interes regional şi local
Săcelu
Izvoarele minerale Săcelu
Muzeu etnografic sătesc Bărbăteşti
Biserica familie Bălcescu Teleşti
Cula Eftimie Nicolaescu Runcurel
Ruină de mănăstire – Valea Mănăstirii
Cheile Cârcoaiei
Peştera Cloşani
Izvoarele Izvernei
Lacul Tismana
Cula Eftimie Nicolaescu – Runcurel

Propunere
semnalizare
rutieră
4kituri

6kituri

5kituri

1kit
3kituri

1kit
3kituri

3kituri

1kit

Au fost identificate, în sumar, şi puncte cu potenţial turistic pe drumurile naţionale.
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Tabel nr.45 Puncte cu potenţial turistic pe drumurile naţionale

Nr crt
1.

Nr drum
DN 66

2.
3.

DN 67
DN 66A

4.

DN 67C

Punct turistic
Parcul Naţional Defileul Jiului
Castrul roman Bumbeşti Jiu
Mănăstirea Lainici
Mănăstirea Vişina
Cabana Lainici
Biserica Monument de la Izvoarele
Casa memoriala Maria Lătăreţu
Parcul Naţional Domogled
Lacul Valea lui Iovan
Rînca

8.3.2. Acţiuni directe de dezvoltare turistică şi de mediu prin structura rutieră
Pentru corecta informare a turiştilor, a persoanelor care tranzitează regiunea cu alte scopuri
decăt cele turistice, dar şi pentru creşterea gradului de cunoaştere locală a obiectivelor
interesante se propun următoarele acţiuni specifice:
-

montarea de indicatoare pe drumurile naţionale și pe drumurile judeţene care fac
parte din traseul de parcurs spre obiectivele turistice identificate;

-

montarea de panouri de informare la nivel judeţean privind obiectivele turistice la
fiecare obiectiv turistic, pentru a facilita deplasarea turistilor de la un punct la altul;

-

montarea de infochioşcuri informatizate în apropierea obiectivelor turistice, in locuri
vizibile şi securizate, deschise publicului non stop;

-

montarea de indicatoare informative privind responsabilitatea păstrării mediului şi a
activătăţilor de protejare a mediului prin nepoluare si neexploatare forestieră.

Trebuie menţionat faptul că din punct de vedere financiar aceste acţiuni au costuri modeste
de instalare dar însemnate în timpul exploatării şi întreţinerii, în special datorită tendinţelor de
vandalism. Din aceste motive trebuie identificate entităţi economice viabile care să preia
activitatea de instalare dar în special a celei de întreţinere, cum ar fi: uniuni ale furnizorilor de
facilităţi turistice, societăţi comerciale implicate în viaţa economică a judeţului. În plus, pentru
multe programe de finaţare nerambursabile, costurile cu indicatoarele rutiere sunt eligibile
doar în prisma atingerii obiectivelor programelor şi nu neapărat datorită motivelor enumerate
mai sus.
Obiectivul general al activităţii turistice îl reprezintă promovarea cu impact național a
potenţialului turistic al judeţului Gorj, creşterea atractivităţii turistice a zonei, a ofertei turistice
şi a investiţiilor, asigurând baza de informare necesară pentru atragerea şi orientarea
turiștilor. Relaţia turism-mediu ambiant are o importanţă deosebită, ocrotirea şi conservarea
mediului ambiant reprezentând condiţia primordială de desfăşurare şi dezvoltare a turismului.
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Condiţiile oferite de cadrul natural, prin componentele sale – relief, climă, hidrografie,
vegetaţie, faună, monumente naturale, rezervaţii – contribuie la atragerea de fluxuri turistice
şi îşi exercită influenţa asupra activităţii turismului.
Protecţia şi conservarea potenţialului turistic şi a mediului se conturează ca o activitate
distinctă, având probleme specifice.
Pentru elaborarea unor programe vizând protejarea mediului, trebuie identificaţi în totalitate
factorii de mediu, precum şi zonele în care pot apărea probleme de poluare a acestora. Un
asemenea program presupune identificarea zonelor, evaluarea costurilor necesare şi
stabilirea responsabilităţilor pentru derularea proiectelor aferente.
Pentru menţinerea şi ocrotirea mediului înconjurător trebuie avute în vedere câteva obiective
majore :
a) o planificare rațională, o alegere corectă şi o gestiune de calitate a resurselor oferite de
natura înconjurătoare;
b) protecţia şi conservarea a tot ceea ce este pe cale de dispariţie în colecţii, plantaţii,
rezervaţii;
c) cunoaşterea capacităţii productive a ecostimelor şi a speciilor şi luarea de măsuri pentru a
evita ca utilizarea să nu depăşească aceste capacităţi.
Numai acţiunea cumpătată a fiecăruia dintre noi va duce la atingerea acestor obiective de
care vor beneficia în primul rând generaţiile viitoare. Respectul pentru mediu e un prim pas.
Comportamentul eco-responsabil este o stare de spirit care se referă, în primul rând, la
adoptarea unor gesturi simple, aparent mici, dar având efecte benefice, în vederea reducerii
impactului negativ asupra mediului prin reducerea cantităţii gazelor cu efect de seră din
atmosferă, a cantităţilor de poluanţi, deşeuri, ape uzate şi a consumului de apă, energie,
materiale, carburanţi.
Viitoarele proiecte de reabilitare rutieră vor trebui să cuprindă în mod obligatoriu şi măsuri
constructive de protecţie a mediului.
Pe lângă acestea, o semnalizarea eficientă şi corectă a punctelor de atracţie turistică poate
contribui în mod decisiv la protecţia mediului. Concret, se impun măsuri privind montarea de
indicatoare de informare, de avertizare de interdicţie, de orientare, de semnalizare sau de
obligativitate.
Amplasarea în zone turistice a unor indicatoare ce conţin mesaje-îndemn este binevenită.
Figurile de la numărul 16 la numărul 37 au fost descărcate din spaţiul WWW, din pagini
publice şi sunt prezentate doar cu titlu exemplificativ.
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Figura nr.16 Nu faceti focul în pădure!

Figura nr.17 Ocrotiţi pădurea!

Figira nr.18 Păstraţi curăţenia!
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Figura nr.19

În această categorie pot fi incluse şi indicatoare cu mesaje de genul: Păstraţi apele curate!,
Protejaţi mediul înconjurător, Protejaţi apele!
Indicatoarele de informare vor fi cele care vor furniza informatii minime cu privire la obiectivul
turistic vizat. Informaţiile vor fi cu caracter general şi se vor referi la poziţia geografică a
punctului turistic, altitudine, domeniul din care face parte, însemnătatea acestuia,
accesibilitatea, o descriere succintă.

Fig. nr.20

Figura nr.21
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Figura nr.22

Figira nr.23

Figura nr.24
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Indicatoarele de avertizare
În acestă categorie intră şi panourile de avertizare treceri pentru animale
Indicatoare de interdicţie
Figura nr.25 Nu faceţi focul!

Figura nr.26 Pescuitul interzis!

Figura nr.27 Interzis fumatul!
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Figura nr. 28 Interzise fumatul şi focul deschis!

Figura nr.29 Nu rupeţi florile!

Figura nr.30 Plimbatul cu barca interzis!

Figura nr.31 Apă nepotabilă
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Figura nr.32 Stop! Nu murdăriţi apele!

Figura nr.33 Nu mai tăiaţi copacii! Reciclaţi hârtia!

Figura nr.34

În acestă categorie intră şi panourile de avertizare pentru interzicerea claxonatului, opririi şi
staţionării în zonele de trecere ale mamiferelor.
Indicatoare de orientare – trasee turistice şi informaţii asupra regulamentelor locale de
campare, vizitare, etc.
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Figura nr.35

Figura nr.36

Figura nr.37

8.4. Abordarea în termeni moderni a conceptului de management
Procesul de planificare şi organizare în cazul managementului calităţii totale va implica:
-

dezvoltarea unei strategii clare, pe termen lung, referitoare la managementul calităţii
totale, integrată cu alte strategii referitoare la managementul producţiei şi/sau la cel al
resurselor umane, toate acestea înglobate în strategia de ansamblu a unităţii;

-

dezvoltarea de politici (tactici) la toate nivelele ierarhice vizând obiective ţintă a căror
atingere devine posibilă prin proiecte şi utilizând resursele disponibile;
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-

dezvoltarea continuă a activităţilor de prevenire şi detectare primară a deficienţelor;

-

planificarea utilizării procedurilor şi tehnicilor de asigurare a calităţii în contextul
strategiei de ansamblu;

-

dezvoltarea unităţii şi a infrastructurii acesteia în scopul sprijinirii efortului de
implementare, inclusiv a alocării resurselor necesare pentru a le sprijini;

-

urmărirea continuă a standardizării, sistematizării şi simplificării sistemelor,
procedurilor şi instrucţiunilor de lucru;

-

educarea şi formarea personalului.
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9.

IDENTIFICARE ŞI SOLUŢII TEHNICO-ECONOMICE PENTRU ELIMINAREA
PUNCTELOR PERICULOASE PENTRU CIRCULAŢIA RUTIERĂ

9.1. Definirea cerinţelor
Pentru fiecare drum judeţean prezentat mai sus am stabilit punctele periculoase pentru
circulaţia rutieră:
-

-

cauzate de elementele geometrice ale drumului:
o

curbe cu raza mică şi/sau fără vizibilitate

o

rampe şi pante cu declivitate mare şi/sau fără vizibilitate

o

zone de drum îngustat

o

alte puncte care pot cauza pericole

cauzate de condiţiile de trafic:
o

zone cu trafic intens şi intersecţii cu alte drumuri (naţionale, judeţene,
comunale etc.)

o

intersecţii (pasaje la nivel) cu calea ferată

o

zone cu trafic pietonal important:


treceri de pietoni



şcoli



grădiniţe



primării



spitale



obiective industriale, turistice, sociale



alte cazuri

Am stabilit prioritatea de execuţie a lucrărilor de eliminare a punctelor periculoase
identificate. Am propus soluţiile tehnice şi am fi identificat posibile surse de
finanţare/programe cu finanţare nerambursabilă, din fonduri comunitare sau alte programe.

9.2. Soluţii pentru eliminarea punctelor periculoase
9.2.1. Puncte periculoase geometric
În urma realizării anexelor privind marcajele rutiere și indicatoarele (filmul drumului cu
poziţiile kilometrice ale indicatoarelor și centralizatorul în kilometri echivalenți a marcajelor
rutiere) pentru fiecare drum inclus în studiu, s-au identificat şi rezolvat prin mijloace de
semnalizare rutieră punctele periculoase cauzate de elementele geometrice ale traseului
drumului cât şi punctele periculoase determinate de condiţiile de trafic.
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Acest tip de rezolvare a ţinut cont de limitarea extrem de importantă impusă, aceea de a
păstra ampriza drumului.
Păstrarea traseului actual al drumului, coroborată cu lipsa, în mare măsură, a documentelor
cadastrale pe suport topografic, limitează opţiunile pentru eliminarea sau reducerea
punctelor periculoase. Este evident că un traseu cu declivităţi mari nu poate fi modificat, în
sensul reducerii declivităţii decât prin schimbarea traseului, a elementelor geometrice ale
acestuia. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul sectoarelor cu curbe. Renunţarea la curbe se
poate face doar prin modificarea traseului drumului pe distanţe mari şi prin investiţii
semnificative în lucrări de artă de tipul viaductelor şi podurilor.
De asemenea trebuie menţionat faptul că intervin în plus doi factori dinamici ai procesului de
semnalizare rutieră, aceştia fiind: continua schimbare a stării indicatoarelor si a marcajelor
datorită factorilor externi, în primul rând sociali (vandalisme, furturi) şi obligativitatea realizării
de proiecte avizate pentru semnalizarea rutieră. Aceste proiecte pentru lucrările de
semnalizare rutieră trebuie să ţină cont de existenţa finanţării, de cele mai multe ori această
finanţare fiind extrem de redusă faţă de necesităţi.
Având în vedere aspectele menţionate mai sus, precum şi aspecte menţionate pe parcursul
studiului, devine evident faptul că Administratorul drumurilor judeţene trebuie să decidă
păstrarea traseului actual al infrastructurii rutiere pînă când această infrastructură va ajunge
să fie reabilitată. La momentul reabilitării infrastructurii trebuie luate toate măsurile pentru
edulcorarea punctelor periculoase, inclusiv prin depăşirea amprizei actuale a drumului, prin
achiziţia de suprafeţe suplimentare.
Până la momentul reabilitării trebuie alocate resurse suficiente pentru semnalizarea şi
marcare a punctelor periculoase în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare,
inclusiv prin luarea în considerare a propunerilor făcute privind semnalizarea în anexele la
acest studiu.
Un aspect particular privind punctele periculoase îl constituie punctele periculoase din
localităţile tranzitate de drumurile judeţene. Localităţile rurale au făcut prea puţine eforturi
pentru construirea de trotuare şi alei în interiorul localităţilor. Din acest prim motiv,
carosabilulul drumului judetean a devenit trotuar, pistă de biciclete, loc de întâlnire şi de
socializare. Fenomenul este cu atât mai preganant cu cât starea carosabilului este mai bună.
Al doilea aspect este determinat de faptul că punctele de oprire, precum staţiile de autobuz,
puncte de aprovizionare cu mărfuri sunt pe carosabil şi nu în afara acestuia. Lipsa de
resurse ale administratorului face extrem de dificilă responsabilizarea participanţilor la trafic
cu privire la acest aspect. Trebuie, în acest caz, realizate căteva măsuri din categoria celor
soft, precum: analizarea autorizaţiilor de funcţionare emise de primării şi consiliul judeţean
privind existenţa în temeiul prevederilor legale a punctelor de aprovizionare si a staţiilor de
autobuz. Implicarea în procesul decizional a administaţiilor locale pentru realizarea de statii
de autobuz în refugii, creşterea responsabilităţii participanţilor la trafic prin sancţionarea celor
care opresc în locuri nepermise, realizarea de parcări la spaţiile comerciale în afara
carosabilului.
O altă faţetă a punctelor periculoase îl constituie punctele de traversare pietonală a
carosabilului, în special în apropierea spatiilor comerciale şi a şcolilor. Trebuie remarcat
faptul că unele măsuri necesare pentru sporirea siguranţei circulaţiei în aceste puncte nu
sunt de competenţa administratorului drumului în cadrul bugetului propriu. O scurtă listă a
acestora este: iluminarea cu minim 200 lucşi a trecerilor de pietoni, montarea de balustrade
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paralele cu acostamentul pentru dirijarea pietonilor spre trecerea de pietoni, montarea de
şicane inainte de trecerea de pietoni pentru evitarea folosirii trecerii de pietoni în fugă sau pe
bicicletă, realizarea de rampe de acces şi alei pietonale pentru afuirea/defuirea pietonilor.
Există, de asemenea, soluţii suplimentare de semnalizare a trecerilor de pietoni care pot fi
realizate de administratorul drumului în cadrul lucrărilor de întreţinere curentă sau reparaţi
curente. Înainte de a promova aceste acţiuni este bine de luat în considerare că acestea
trebuie realizate în toată reţeaua administrată, datorită presiunilor şi demersurilor care
vizează latura estetică a acestor amenajări: realizarea de marcaje speciale - zig-zag, colţi
pentru reducerea vitezei (această amenajare nu are nicio eficienţă în condiţii grele de trafic
sau pe porţiuni de carosabil necorespunzător), montarea de indicatoare de trecere pietoni
dotate suplimentar cu proiectoare LED galbene cu lumina intermitentă alimentate din reţeau
stradală de iluminat sau cu panouri solare (această soluţie poate fi implementată in
parteneriat cu UAT traversat de drum, branşamentul electric poate fi inutil în lipsa iluminatului
stradal, panourile solare sunt costisitoare şi atractive pentru vandali şi alţi făptuitori),
semafoare inteligente cu culoarea verde pentru pietoni doar la solicitarea acestora (instalaţia
este costisitoare, poate fi implementată în parteneriat cu UAT traversat, atractive pentru
vandali, costuri de întreţinere mari), marcaje rezonatoare, relantoare. În ultima perioadă au
apărut mijloace ingenioase pentru creşterea siguranţei circulaţiei prin folosirea elementelor
optice care crează senzatia vitezei sporite (marcaje optice speciale), aplicări de stickere cu
imagini de gropi în carosabil, camere de măsurare a vitezei false sau nu, dar şi dispozitive
care semnalizează apropierea acustic şi optic a unui pericol de trecerea de pietoni (de
exemplu, dispozitivul radar anunţă acustic prin sintetizare de voce viteza de apropiere a unui
vehicul de trecerea de pietoni, declanşând şi semnale luminoase de atenţie pentru vehicul si
pentru pietoni).
Ultima categorie de măsuri pot fi aplicate doar cu ocazia lucrărilor de investiţii şi constau în
măsuri investiţionale pentru creşterea siguraţei circulaţiei cum ar fi: devierea traficului de
tranzit pe drumuri ocolitoare ale perimetrului locuit, modificări de traseu şi ampriză a drumului
pentru crearea de insule în axul drumului pentru trecerea de pietoni, semnalizarea opticărezonatoare-luminoasă a trecerilor de pietoni, amenajarea vecinătăţii trecerilor de pietoni cu
alei pietonale, rampe pentru biciclişti şi persoane cu dizabilităţi locomotorii, crearea de
imprejmuiri ale carosabilului pentru obligarea dirijării travesării spre trecerea de pietoni,
realizarea separării sensului de mers prin montarea de parapeţi sau zone mediene verzi,
realizarea de şicane pentru obligarea coborării de pe bicicleta la traversare.
În consecinţă, se poate afirma că măsurile ce se impun a fi luate ţin cont de existenţa unor
resurse financiare şi dimensiunea acestor resurse este determinantă pentru tipul de măsură
implementată în paralel cu dorinţa reală de colaborare a UAT traversată de drum în porţiunile
supuse rezolvării.

9.2.2. Puncte periculoase extraordinare
O altă categorie a punctelor periculoase o constituie punctele periculoase datorate degradării
infrastructurii rutiere.
Prin degradare a structurii rutiere în cadrul acestui punct am înţeles:
-

poduri rutiere în stare critică
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-

podeţe rutiere în stare critică

-

alunecări de versanţi- spălări de maluri care au dus la instabilitatea structurii
rutiere

Cauzele apariţiei acestor puncte sunt multiple şi trebuie analizate individual. Analiza pe
grupe de structuri, generală, este:
Poduri şi podeţe rutiere
-

Depăşirea în mod repetat a sarcinii maxime pe lucrarea respectivă

În urma schimbărilor economice din ultimii 40 de ani, s-a schimbat şi structura traficului, de
cele mai multe ori prin creşterea sarcinii pe osie. Lucrări care au fost proiectate pentru un
trafic mic au fost supuse oboselii de un trafic, de multe ori, de zeci de ori mai mare decât cel
luat în calcul la proiectare
-

depăşirea duratei de viaţă

Multe din poduri-podeţe au fost realizate în urmă cu peste 30 de ani. Ele au un ciclu de viaţă
de 20-25 de ani astfel încăt acum au nevoie de reabilitare. Soluţiile de reabilitare care trebuie
avute în vedere sunt de reconstrucţie totală
-

lucrări de reparaţie şi de întreţinere efectuate rar, în afara intervalelor
programate

Datorită constrângerilor financiare, adminstratorii lucrărilor au trebuit să reducă sub nivelul
minim lucrările de reparaţii şi întreţinere. Astfel, defecte mici, cum ar fi pierderea planeităţii
căii de rulare, făgaşe, faianţări, exfolierea acesteia, crăpături în hidroizolaţii, rosturi de
dilatare defecte au dus la infiltraţii şi schimbarea sarcinilor pe pod, la degradări structurale,
inclusiv prin îngheţ-dezgheţ şi pierderea siguranţei în exploatare
-

schimbarea traseului cursului de apa si a condiţiiolor hidrografice

Prin lucrări realizate în zona de influenţă a podului s-au produs schimbări de traseu şi/sau de
debite de cursuri de apă. Totodată, similar cu acestea, regimul hidrografic s-a schimbat
puternic în ultimii ani, trecând de la ploi liniştite la ploi în aversă cu debite instantanee la
limita debitului sau peste debitul de calcul de unu la o mie de ani, ceea ce duce la săpări ale
pilelor şi culeilor, subsăpararea acestora, pierderea stabilităţii.
Pierderea stabilităţii
Alunecările de teren, spălarea malurilor, tasări, sunt doar câteva exemple de cauze pentru
pierderea stabilităţii structurii rutiere.
Alunecările de teren sunt frecvent întâlnite în zonele de munte şi deal si au cauze multiple,
din care enumerăm:
-

crearea de planuri de alunecare în urma exploatării versanţilor. Exploatările pot fi
de suprafaţă, prin defrişări forestiere, săpături pentru exploatarea pietrei.
Exploatările pot fi în amonte sau în aval de traseul drumului

-

supraîncărcarea versanţilor prin crearea de depozite de materiale, construcţii sau
sarcini dinamice de utilizare a tehnologiilor motoare

-

supraîncărcarea structurii rutiere la sarcini dinamice

-

lipsa lucrărilor de hidroamenjare (captări de ape, rigole, camere de cadere etc.)
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-

lucrări miniere de subteran care duc la modificarea planurilor de alunecare.

Tasările pot fi asociate cu lucrările miniere de subteran sau cu consecinte ale alunecărilor de
teren;
-

excavări subterane

-

terenuri loesoide

-

fundatia drumului din materiale necorespunzătoare

-

ridicarea cotei apelor freatice

Spălarea malurilor, este asociată de regulă cu:
-

schimbarea condiţiilor hidrologice

-

lucrări de extragere a balastului din albia cursului de apa, de regula din amonte,
ceea ce duce la schimbari importante ale dinamicii cursului de apa

-

erori de proiectare si execuţie

-

lipsa lucrarilor de prevenire a spălării de maluri (de regulă gabioane)

-

inundaţii catastrofale

-

terenuri nisipoase, necoezive

-

lipsa plantaţiilor de protecţie

Restricţii şi semnalizarea lor
Funcţie de tipul punctului de periculos şi de rezultatul expertizei tehnice se impun trei
categorii de restricţii, restricţii care trebuie semnalizate corespunzător:
a. Restricţia de masă totală maximă acceptată pe lucrarea/porţiunea de drum slăbită.
Deoarece o asmenea restricţie, de masă, este extrem de importană ea trebuie
corelată cu dimensiunile aşteptate a vehiculor care nu se încadrează în restricţie. Ca
exemplu practic definim restricţia de masă totală de 3,5 t. Această restricţie nu
permite accesul autovehiculelor cu MTMA (masa totală maxim autorizată) mai mare
de 3,5 t şi permite doar accesul autoturismelor. Deoarece această restricţie impiedică
accesul autovehiculelor de mare tonaj pe porţiunea slăbită şi acestea nu au
posibilitatea de întoarcere în orice punct al traseului, capetele sectorului de drum
afectat se semnaliezează cu panourile F7 prin însccrierea în acestea a restricţiei
principale, aceea de masă totală. De asemenea, la capetele tronsonului slăbit se
montează panourile C18. După caz, funcţie de tipicul slăbirii se instalează si alte
indicatoare (de lăţime, înălţime, sarcină pe osie, viteză). De regulă, pentru limitarea
sarcinii statice pe poduri se inslatează indicatorul C23 cu distanţa minimă între
autovehicule.
b. Restricţia de număr de benzi de circulaţie. De regulă, pe porţiunile slăbite, în scopul
scăderii încărcării dinamice şi/sau datorită si reducerii fizice a lăţimii carosabilului, se
instituie circulaţia alternantă pe o singura bandă de circculaţie. Această restricţie se
poate semnaliza numai cu indicatoare sau se poate semnaliza şi cu semnale
luminoase. Când nu există vizibilitate pe toată lungimea porţiunii restricţionate,
montarea semnalizării luminoase devine un factor necesar. Datorită costurilor mari
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pentru întreţinerea şi securizarea semnalizării luminoase, în România, acest demers
nu este recomandat. În plus trebuie avut în vedere şi timpul necesar parcurgerii
ciclului de contractare a lucrărilor de remediere, care, în cele mai bune variante
durează circa 20 de luni (prin acest ciclu înţelegem: identificarea deficienţei,
expertizare, proiectare, execuţie lucrare şi toate demersurile legate de achiziţiile
publice şi identificarea finanţării ca parte a demersului tehnic). Această restricţie se
semnalizează ca o porţiune de drum îngustat. După caz se pot monta suplimentar
indicatoarele A31, care atenţionează asupra circulaţiei în două sensuri.
c. Restricţia de viteză. Se aplică în toate cazurile când se aplică restricţia de număr de
benzi de circulaţie. În plus, se aplică în cazurile în care sarcina dinamică pe porţiunea
slăbită trebuie redusă. Minimul restricţiei de viteză este de 0 km/h. Aceasta înseamnă
interzicerea circulaţiei publice pe porţiunea afectată. Nu au fost identificate
semnalizări de acest tip, de interzicere a circulaţiei publice. Restricţia se
semnalizează prin restricţionarea depăşirii înainte de porţiunea slăbită şi aplicarea
reducerii de viteză. În cazul interzicerii circulatiei este important să semnalizeze acest
fapt la capetele porţiunii slăbite prin indicatoarele C2 sau numai C7, C8, C9. De
asemenea se vor monta panouri de semnalizare ca drum înfundat în intersecţiile
semnificative din zona porţiunii slăbite pentru a impiedica blocarea mijloacelor auto la
efectuarea manevrelor de întoarcere.
După semnalizarea punctelor periculoase extraordinare se trece la aplicarea soluţiilor
prevăzute în expertiza tehnică pentru fiecare punct.

9.3. Lista punctelor periculoase
Identificarea punctelor periculoase extraordinare este o acţiune dinamică. Este de aşteptat
ca, datorită cauzelor prezentate anterior, să apară puncte periculoase instantaneu, la
propriu, datorită modului de acţiune a acestor cauze, cu totul imprevizibil.
Datorită acestor motive este imperios necesară includerea în cadrul reviziilor în teren şi a
acţiunilor de identificare timpurie a apariţiei de noi puncte periculoase.

Tabel nr.46 Poduri în stare critică cu restricţie de tonaj

Drumul judeţean

km

Restricţii aplicate

Deficienţa

605B

8+760

C18 (3,5t)

Fisuri deschise

665A

0+602

C18 (3,5t)

Fisuri deschise

672E

16+850

C18 (3,5t)

Fisuri deschise

674

15+150

C18 (3,5t)

Fisuri deschise
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Tabel nr.47 Poduri în stare critică fără restricţie de tonaj

Drumul judeţean

km

Localitatea cea mai apropiată

661

26+570

Musculeşti

661

30+050

Bărbăteşti

661

30+850

Bărbăteşti

665A

46+000

Polovragi

Tabel nr.48 Sectoare de drum periculoase datorită alunecărilor de versanţi

Număr

Drum

Poziţia km

Localitatea apropiată

Observaţie

1.

DJ 605 A

13+800 la
14+030

Obârşia

Lungime 230 m

2.

DJ 605 A

48+500

Dănciuleşti

Lungime 70 m

3.

DJ 605 B

19+500

Piscoiu

Lungime 200 m

4.

DJ 662

32+740 la
37+200

Hurezani-Vladimir, sector degradat de alunecări, are şi
porţiuni stabile, lungimea alunecării este circa 1500m

Lungime 4460 m

5.

DJ 662

6+900

Capu Dealului/Brăneşti

Lungime 30 m

6.

DJ 664

8+100

Schela

Lungime 60 m

7.

DJ 664 A

2+200

Rugi

Lungime 150 m

8.

DJ 665A

3+900

Voiteştii din Deal

Lungime 150 m

9.

DJ 665A

7+000

Bălăneşti

Lungime 100 m

10. DJ 665C

5+000

Crasna

Lungime 100 m

11. DJ 671 B

25+100

Boca

Lungime 250 m

12. DJ 672

10+600 la
11+800

Godineşti

Lungime 1200 m

13. DJ 672B

6+300

Frăţeşti

Lungime 150 m

14. DJ 673

8+100

Slivileşti

Lungime 200 m

Mătăsari, în curs de reabilitare si stabilizare alunecare

Lungime 100 m

Mătăsari, sector îngustat

Lungime 80 m

15. DJ 673 A
16. DJ 673 A

4+900 la
5+300
7+150 la
7+230

17. DJ 674

29+150

Hotăroasa/Valea Mânăstirii/Urdari/Miuleşti /Ulmet

Lungime 100 m

18. DJ 674 B

1+0400

Cîlnic

Lungime 500 m

19. DJ 675 A

12+400

Bustuchin

Lungime 100 m

20. DJ 675 B

10+700 la
11+700

Călugăreasa

Lungime 1000 m
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21. DJ 675 B

14+200

Prigoria

Lungime 100 m

22. DJ 675A

1+200

Licurici

Lungime 60 m

23. DJ 675B

11+600

Prigoria

Lungime 50 m

24. DJ 675C

13+900 la
20+000

Bustuchin-Alimpeşti-Nistoreşti-Alimpeşti-Corşoru

Porţiuni multiple cu
alunecări

Tabel nr.49 Sectoare de drum impracticabile

Drumul judeţean

Sectorul impracticabil

Informaţii suplimentare

DJ 662

de la km 31+150 la km 32+250

Se circulă pe rută ocolitoare

DJ 673

de la km 0+000 la km 5+000

drum dezafectat de lucrări miniere

DJ 674 B

de la km 4+000 la km 7+500

În prezent este drum de exploatare minieră şi se va
reconstrui pe o variantă ocolitoare

DJ 651

de la km 0+080 la km 0+500

Drum impracticabil datorită spălarii terasamentului

Pentru punctele periculoase de mai sus se vor aplica soluţiile de eliminare individuală a
periculozităţii prevăzute în expertizele tehnice de rezistenţă.

9.4. Surse de finaţare nerambursabilă a lucrărilor de infrastructură
9.4.1. Clasificare
Putem defini sursele de finanţare nerambursabilă după multe criterii şi întodeauna acele
criterii vor putea fi sursa de dezbatere pentru relevanţa sau calitatea acelor criterii. Ca atare
nu există un criteriu unanim acceptat pentru clasificarea surselor de finaţare nerambursabilă.
Un criteriu important de ierarhizare îl constituie gradul minim de finanţare locală acceptat şi
după acest criteriu vom ierarhiza şi sursele de finanţare.
A. Grad mare de finanţare locală. În general cu procente de finanaţare locală mai mari
de 80% din costurile totale eligibile şi cu maxim 20% grant. Acest tip de finanţare este
tipic pentru credite bancare, în special BEI (Banca Europeana de investiţii). În cadrul
politicii de credit Banca alocată unele granturi pentru atingerea unor obiective legate
de temele orizontale ale UE. Detalii la http://europa.eu/about-eu/institutionsbodies/eib/index_ro.htm. De asemenea, Banca are un program extrem de eficient
pentru dezvoltarea reţelei de transport, a infrastructurii.
B. Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). Sprijină de asemenea
dezvoltarea locală (naţională) prin programe specifice, inclusiv transporturile şi
inclusiv prin politici de grant
C. Alţi donori din Grupul Băncii Mondiale
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D. Programe de finanţare nerambursabilă a UE prin politicile proprii, cu procente de
finanţare locală de la 0% la 60%.

În perioada 2007-2013, Politica de Coeziune a Uniunii Europene are trei obiective:
a. Convergenţa (asistenţa acordată regiunilor mai puţin dezvoltate economic),
b. Competitivitatea Regională şi Ocuparea Forţei de Muncă (Agenda Lisabona)
c. Cooperarea Teritorială Europeană (dezvoltarea echilibrată a teritoriului UE prin
cooperare între toate regiunile din Europa).
În consecinţă, politica de coeziune va avea trei instrumente: Fondul de Dezvoltare Regională
Europeană, Fondul de Coeziune şi Fondul Social European. România, în calitate de
beneficiar al fondurilor structurale, este eligibilă pentru cele trei instrumente şi pentru doua
dintre obiective - Convergenţa şi Cooperarea Teritorială Europeană.

9.4.2. Politica regională a Uniunii Europene
Politica regională a Uniunii Europene este finanţată din trei fonduri principale, care se pot
folosi în cadrul câtorva sau al tuturor obiectivelor politicii regionale:
o

Fondul European de Dezvoltare Regională

o

Fondul Social European

o

Fondul de Coeziune

În 2007, au fost înfiinţate patru noi instrumente financiare pentru asistenţă tehnică (Jaspers
şi Jasmine), pentru facilitarea accesului IMM-urilor la microfinanţare (Jeremie) şi pentru
sprijinirea dezvoltării urbane (Jessica).
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) asigură asistenţă în caz de calamităţi
naturale majore.
Ţările candidate şi potenţiale candidate pentru aderarea la UE pot beneficia de sprijin prin
intermediul Instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA).
Informaţii detaliate la : http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/index_ro.cfm

9.4.3. Exemple de programe de finanţare:
1. Programul Operaţional 'Europa de Sud-Est (ESE)'
Programul de cooperare transnaţional în cadrul obiectivului de cooperare teritorială
europeană cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER)
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La 20 decembrie 2007, Comisia Europeană a aprobat „Programul de cooperare
transnaţională” pentru perioada 2007-2013. Acest program implică sprijin comunitar pentru
regiuni din 16 ţări - state membre, ţări candidate, ţări candidate potenţiale şi ţări terţe.
Pentru 14 ţări zona eligibilă reprezintă întreg teritoriul ţării, şi anume Albania, Austria, Bosnia
şi Herţegovina, Bulgaria, România, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei,
Grecia, Ungaria, Serbia, Muntenegru, Slovacia, Slovenia şi Moldova;
În 2 ţări doar anumite regiuni sunt eligibile. În Italia regiunile eligibile sunt: Lombardia,
Bolzano/Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche,
Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata, iar în Ucraina: Cjermovestka Oblast, Ivano-Frankiviska
Oblast, Zakarpatska Oblast şi Odessa Oblast.
Aceasta reprezintă o populaţie totală de 200 de milioane. Bugetul total al programului este
de 245 de milioane de euro şi asistenţa comunitară prin Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDER) se ridică la 206 milioane de euro.

A. Obiectivul şi scopul programului
Fig.nr.38

Obiectivul strategic general al programului este de a îmbunătăţi „procesul de integrare
teritorială, economică şi socială şi de a contribui la coeziune, stabilitate şi competitivitate”
prin dezvoltarea parteneriatelor transnaţionale. Programul se axează pe patru priorităţi
tematice: Inovare, Mediu, Accesibilitate şi Dezvoltare urbană durabilă. Acest program va
reprezenta o ocazie concretă pentru Balcanii de Vest de a se apropia de Uniunea Europeană
şi va aprofunda relaţiile cu ţările vecine ale UE.
Zona Europei de Sud-Est este cea mai diversă, eterogenă şi complexă zonă de cooperare
transnaţională din Europa, fiind alcătuită dintr-un număr mare de ţări având fiecare
specificitatea sa. Emergenţa unor noi ţări şi apariţia, astfel, a unor noi frontiere a schimbat
modelele relaţiilor politice, economice, sociale şi culturale.
După schimbările din 1990, această zonă trece printr-o schimbare fundamentală a modelelor
economice şi de producţie. În timp ce unele regiuni, în special capitalele, se adaptează bine
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noilor provocări, altele încearcă să se reorienteze. Pe teritoriul în care se realizează
programul există disparităţi regionale semnificative în ceea ce priveşte puterea economică,
inovarea, competitivitatea şi accesibilitatea între zonele urbane şi zonele rurale.
În cadrul reţelei europene de transport, Europa de Sud-Est constituie o punte între nordul,
sudul, estul şi vestul Europei. Cu toate acestea, reţelele existente nu pot ţine pasul cu
creşterea cererii şi cu standardele din ce în ce mai ridicate. Un număr mare de instrumente şi
concepte intersectează această zonă, de exemplu Reţelele transeuropene (RTE) şi
coridoarele paneuropene de transport, dar acestea trebuie dezvoltate în continuare.
Există râuri adaptate pentru transportul de mărfuri, frontiere maritime şi Dunărea, o cale
navigabilă internaţională importantă şi un factor integrant în multe domenii, cum ar fi
transportul, comerţul şi mediul. Europa de Sud-Est se caracterizează printr-o vastă
biodiversitate şi resurse naturale de o mare valoare de mediu. Potenţialul pentru utilizarea
tehnologiilor care respectă mediul şi oportunităţile pentru o viitoare dezvoltare economică şi
socială reprezintă punctele forte ale zonei, dar rămân de înfruntat, de asemenea, daunele
aduse mediului în trecut.

B. Impactul prevăzut al investiţiilor
Programul va promova inovarea, spiritul antreprenorial, cunoaşterea, economia şi societatea
informaţională prin acţiuni concrete de cooperare şi rezultate vizibile. De asemenea,
programul vizează sporirea atractivităţii regiunilor şi a oraşelor luând în calcul dezvoltarea
durabilă, accesibilitatea fizică sau a cunoştinţelor şi calitatea mediului prin abordări integrate
şi acţiuni concrete de cooperare şi rezultate vizibile. În cele din urmă, va promova integrarea
prin sprijinirea unor capacităţi echilibrate pentru cooperarea transnaţională la toate nivelurile
C. Priorităţi
Prioritatea 1: Facilitarea inovării şi a spiritului antreprenorial. Vizează să contribuie în mod
specific la dezvoltarea viitoare a Europei de Sud-Est ca un spaţiu al inovării, să faciliteze
inovarea, spiritul antreprenorial şi economia cunoaşterii şi să sporească integrarea şi relaţiile
economice în zona de cooperare. Aceste obiective pot fi atinse prin dezvoltarea reţelelor
tehnologice şi de inovare, promovarea unui mediu favorabil spiritului antreprenorial inovator
şi îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru inovaţie. Exemple de proiecte care pot fi sprijinite
includ: studii de fezabilitate, cursuri comune de formare legate de inovare şi tehnologie,
crearea de reţele de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) etc.
Prioritatea 2: Protecția și îmbunătățirea mediului şi o mai bună gestionare a zonelor naturale
protejate şi a altor zone naturale/seminaturale, să depăşească constrângerile impuse de
barierele naţionale, să prevadă viitoarele ameninţări şi oportunităţi de mediu şi să dezvolte
acţiuni comune transnaţionale pentru protecţia naturii şi a persoanelor. Aceste obiective pot fi
atinse prin gestionarea integrată a apei şi prevenirea şi gestionarea inundaţiilor, prevenirea
riscurilor de mediu, gestionarea resurselor naturale şi promovarea eficienţei resurselor şi a
energiei. Exemple de proiecte ar include: sisteme comune de protecţie civilă, mecanisme
comune de avertizare, strategii pentru turismul rural şi maritim, dezvoltarea reţelelor privind
„industriile verzi” etc.
Prioritatea 3: Îmbunătăţirea accesibilităţii vizează să facă legătura între actorii locali şi
regionali şi reţelele europene (inclusiv transportul rutier, feroviar, fluvial şi maritim). Acest
aspect include infrastructura fizică precum şi accesul la societatea informaţională. De
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asemenea, promovează pregătirea coordonată pentru dezvoltarea reţelelor de accesibilitate
şi sprijinirea multimodalităţii. Acest obiectiv poate fi atins prin coordonarea promovării,
planificării şi funcţionării reţelelor de transport primare şi secundare, dezvoltarea strategiilor
de combatere a „diferenţelor de infrastructură digitală” şi îmbunătăţirea condiţiilor-cadru
pentru platformele multimodale.
Prioritatea 4: Dezvoltarea sinergiilor transnaţionale pentru zonele de creştere durabilă. Acest
obiectiv vizează rezolvarea disparităţilor din ce în ce mai mari între anumite regiuni şi oraşe
din Europa de Sud-Est şi determinarea unui tip de dezvoltare „policentric”. Obiectivul poate fi
îndeplinit prin abordarea provocărilor problemelor cruciale care afectează zonele
metropolitane şi sistemele regionale de aşezare, promovarea unui model echilibrat de zone
de creştere atractive şi accesibile şi promovarea unor valori culturale ca element activ al
dezvoltării. Exemple de acţiuni ar include: dezvoltarea cooperării în domeniul infrastructurii
publice şi a serviciilor publice, soluţii de cooperare pentru reînnoirea urbană, planuri pentru
restructurarea fostelor baze militare, pentru mai buna gestionare a siturilor arheologice etc.
Prioritatea 5: Asistenţa tehnică în vederea sprijinirii implementării şi a consolidării
capacităţilor. Aceasta va contribui la punerea în aplicare eficace a programului şi va creşte
capacitatea instituţiilor şi a beneficiarilor din regiunile cuprinse în program.
Autoritate de gestionare
Joint Technical Secretariat
Gellérthegy str. 30-32.
HU-1016 Budapest
Tel.:
+36 1 224 3180 Fax.: +36 1 224 3129, e-mail.: jts@southeast-europe.net

2.. Programul Operaţional Regional
Introducere
Scopul acestei secţiuni este de a oferi informaţii necesare pentru a înţelege în detaliu
Programul Operaţional Regional şi de a genera indirect cereri de finanţare bune. Daca eşti
un potenţial solicitant, un jurnalist sau un cercetător, în această secţiune vei găsi materiale
ajutătoare, precum:
Ce tipuri de proiecte sunt finanţate prin POR?
Proiectele finanţate prin POR urmăresc, printre altele:
- Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a înfăţişării oraşelor, precum şi creşterea rolului lor în
regiune;
- Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor prin dezvoltarea reţelelor de infrastructură −
drumuri judeţene şi şosele de centură;
- Modernizarea serviciilor sociale: şcoli, clinici, servicii de intervenţie în situaţii de
urgenţă
etc.;
- Creşterea investiţiilor în afaceri, prin acordarea de sprijin microintreprinderilor,
îmbunătăţirea reţelei de utilităţi şi a infrastructurii de afaceri;
- Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii turistice existente.
Cine poate solicita finanţare?
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Solicitanţii de fonduri pot fi:
- Autorităţile administraţiei publice (primării, consilii locale, consilii judeţene);
- Instituţiile publice, cum ar fi cele de sănătate, instituţiile academice, serviciile de
intervenţie în situaţii de urgenţă;
-Organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri);
- Companiile private, în special IMM-urile (întreprinderile mici şi mijlocii) şi
microîntreprinderile.
Care sunt rezultatele preconizate ale Programului Operational Regional ?
Această subsecţiune prezintă o parte dintre rezultatele POR preconizate până în anul 2015.
Aceşti indicatori nu reprezintă doar o lista de dorinţe. Ei pot fi îndepliniţi – însă numai prin
implicarea autorităţilor publice, a ONG-urilor, a IMM-urilor şi a cetăţenilor.
Obiectivul strategic al POR urmăreşte:
- Crearea a 15 000 de noi locuri de muncă până la sfârşitul anului 2015.
- Stoparea creşterii disparităţilor interregionale în ceea ce priveşte PNB pe cap de
locuitor.
Rezultate specifice urmărite până in anul 2015:
- peste 800 km de drumuri judeţene – reabilitate/construite/modernizate;
- peste 200 km de sosele de centură – reabilitate/construite/modernizate;
- 50 de centre de sănătate reabilitate sau modernizate;
- 510 unităţi mobile pentru situaţii de urgentă – echipate;
- 3 000 de noi locuri de muncă, prin sprijinirea microîntreprinderilor;
- 4 000 de noi locuri de muncă în cadrul infrastructurii de afaceri sprijinite;
- 500 de ha de spaţii industriale reabilitate;
- 50 de clădiri de patrimoniu reabilitate;
- 50 de proiecte de invstiţii pentru dezvoltarea potenţialului turistic al zonelor naturale;
- 400 de şcoli reabilitate sau modernizate.

Fondurile Structurale ale UE
Politica de Coeziune a Uniunii Europene este aplicabilă tuturor statelor membre, totalul
alocărilor financiare fiind de 336 mld. euro in perioada 2007 – 2013. Fondurile Structurale
contribuie la realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune a UE prin implementarea
Programelor Operaţionale, acestea din urmă fiind elaborate la nivel naţional.

Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene în perioada 2007 - 2013
Obiectivul “Convergenţă”: destnat să grăbească dezvoltarea economică pentru regiunile
rămase în urmă, prin investţii în capitalul uman şi infrastructura de bază. Obiectivul
“Competitivitate Regională şi Ocuparea Fortei de Muncă”: Destinat să consolideze
competitivitatea şi atractivitatea regiunilor, precum şi capacitatea de ocupare a forţei de
muncă printr-o dublă abordare (angajaţi şi angajatori). Obiectivul “Cooperare Teritorială
Europeană": urmăreşte întărirea cooperării la nivel transfrontalier, transnaţional şi
interregional.
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Programele Operaţionale, in funcţie de eligibilitatea regiunilor, sunt finanţate prin intermediul
a trei “reglementări financiare” cunoscute sub numele de Fonduri Structurale.
Fondurile
Structurale
ale
UE
pentru
perioada
2007
–
2013
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR): investiţii în transport, crearea de noi
locuri de muncă, proiecte de dezvoltare locală, antreprenoriat.
Fondul Social European (FSE): promovează integrarea şomerilor şi a grupurilor
dezavantajate pe piaţa muncii, prin finanţarea unor măsuri de instruire şi a unor sisteme de
recrutare si asistenţă.
Fondul de Coeziune (FC): asistă cele mai puţin prospere state membre ale Uniunii Europene
cu un produs naţional brut (PNB) pe cap de locuitor de mai puţin de 90 % din media
comunitară.
În perioada 2007-2013, toate regiunile de dezvoltare ale României sunt eligibile pentru
Programele Operaţionale sub obiectivele Convergenţa şi Cooperare Teritorială.

9.4.4.

Programele operaţionale în România, în perioada 2007-2013

În perioada 2007-2013, România poate primi 19,667 miliarde euro din Fondurile Structurale
ale Uniunii Europene. Aproximativ 98% din această sumă este alocată pentru şapte
Programe Operationale, în cadrul obiectivului “Convergenţa” (diminuarea disparităţilor de
dezvoltare economică şi socială între regiunile UE). Cele 2% rămase sunt alocate pentru
şase Programe Operaţionale sub obiectivul “Cooperare teritorială” cu tările învecinate.
Programele Operaţionale în România (total contribuţie UE 19,667 miliarde euro în perioada
2007 – 2013).
Obiectivul Convergenţă al Programelor Operaţionale
Tabel nr.45

Program Operaţional (PO)

Procent sume Autoritatea de
alocate
din Operaţional (PO)
bugetul total

1. PO Transport

23%

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

2. PO Mediu

23%

Ministerul Mediului şi Pădurilor

3. PO Regional (POR)

19%

Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului

4. PO
Umane

Dezvoltarea

5. PO Creşterea
Economice

Resurselor 18%

Competitivităţii 13%

6. PO Dezvoltarea
Administrative
7. PO Asistenţa Tehnică

Capacităţii 1%
1%

Management

a

Programului

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Ministerul Finantelor Publice
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Obiectivul Cooperare Teritorială al Programelor Operaţionale
Tabel nr.46

Program Operaţional (PO)

Procent
sume Autoritatea de Management a Programului Operaţional
alocate
din (PO)
bugetul total

8-13. PO Cooperare Teritorială

2%

Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului
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10. PLAN DE ACŢIUNI ŞI MĂSURI

10.1. Plan de acţiuni
În concluzie, pentru salvarea reţelei rutiere judeţene şi pentru dezvoltarea ei, se consideră că
este necesară analiza temeinică în vederea realizării următoarelor propuneri:
1. Păstrarea şi întreţinerea în condiţii cât mai bune a traseelor de drumuri judeţene aflate în
prezent în curs de reabilitare
2.Continuarea programului de reabilitare a întregii reţele rutiere judeţene
3.Salvarea reţelei rutiere existente prin:
-

ranforsarea drumurilor judeţene principale, cu aducerea lor la capacitatea portantă
corespunzătoare;

-

rezolvarea deficienţelor la lucrările de artă

-

asigurarea scurgerii şi evacuării apelor din zona drumurilor

-

realizarea semnalizării rutiere la nivelul cerut de standardele europene

-

asigurarea ecologizării drumurilor

-

asigurarea capacităţii portante şi a planeităţii pentru drumurile judeţene principale

-

asigurarea rugozităţii şi impermeabilităţii părţii carosabile prin executarea de covoare
subţiri sau tratamente bituminoase acolo unde planeitatea este asigurată.

-

modernizarea şi dezvoltarea reţelei rutiere în special a acelor drumuri care asigură
accesul la zonele economice importante, monumentele istorice.

Aceste componente ale programului se vor baza, pentru faza de iniţiere, pe propunerile de
lucrări cuprinse în programele întocmite de administraţia drumurilor judeţene pentru anul
următor. Este necesar ca din propunerile înaintate, administraţia locală să selecteze acele
lucrări considerate importante, dar să ţină cont şi de priorităţile menţionate în prezenta
lucrare.
4. Introducerea tehnologiilor moderne pentru pregătirea şi punerea în operă a materialelor şi
semifabricatelor:
-

tehnologii moderne şi eficiente de punere în operă a mixturilor;

-

tehnologii moderne de refolosire la cald a îmbrăcăminţii bituminoase uzate (avantaje:
în comparaţie cu tehnologiile de regenerare în instalaţii fixe a mixturilor asfaltice
provenite din îmbrăcăminte bituminoasă uzată, tehnologia de folosire “în situ”
creează o economie de energie între 37 - 46%)

-

îmbrăcăminte bituminoasă modernă (condiţiile de calitate impuse prin preluarea
normelor europene privind încercarea materialelor)

-

utilizarea de materiale compozite, a lianţilor, aditivilor şi a semifabricatelor uşoare
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-

utilizarea unor soluţii moderne privind reciclarea materialelor (inclusiv a mixturii
recuperate)

-

introducerea tehnologiilor de utilizare a geocompozitului pentru ramforsare şi
reabilitare

5. Întreţinere semnalizare rutieră şi direcţii de urmat pe termen lung
Semnalizarea rutieră modernă ţine cont de anumite obiective, pe care le considerăm
prioritare, obiective care se referă la:
-

actualizarea cărţilor indicatoarelor rutiere şi ale marcajelor rutiere cu introducerea
informaţiilor într-o Bancă de date rutieră gestionată pe calculator;

-

utilizarea noilor standarde privind semnalizarea rutieră ce sunt elaborate în
concordanţă cu documentele CEE-ONU pentru Europa şi cu legislaţia în vigoare;

-

generalizarea semnalizării rutiere verticale cu indicatoare reflectorizante de format
mare pe întreaga reţea de drumuri judeţene de importanţă deosebită.

-

Îmbunătăţirea şi creşterea gradului de utilizare a elementelor de semnalizare trebuie
să constituie prioritate pentru autorităţile administraţiei publice locale.

În cadrul acestui demers, de o atenţie deosebită trebuie să beneficieze punctele cu risc
crescut de accident, putând fi avute în vedere semaforizarea intersecţiilor şi a trecerilor de
pietoni, folosirea de materiale şi elemente de marcaj orizontal cu vizibilitate crescută,
amplasarea indicatoarelor şi toaletarea corespunzătoare a vegetaţiei din dreptul acestora.
În cazul acestor locaţii cu risc crescut de accident elementele de semnalizare ar trebui
însoţite de mesaje concise adresate tuturor participanţilor la trafic, care să îndemne la
respectarea normelor de siguranţă rutieră.
6. Atragerea resurselor financiare necesare întreţinerii şi completării retelei de semnalizare în
vederea cresterii siguranţei rutiere
7. La intersecția drumurilor județene cu municipiile Târgu - Jiu şi Motru, în vederea fluidizării
traficului şi întărirea siguranţei rutiere, se vor prevede locuri de parcare în afara carosabilului
plus amenajarea de staţii de transport în comun semnalizate corespunzator şi iluminate.
Spaţiile de parcare pe străzi şi în intersecţii, cu un grad mare de ocupare, par a fi un motiv
principal pentru nivelul de siguranţă redusă a traficului. Un nou aranjament care să separe
locurile de parcare de benzile de circulaţie (banda de manevră), este necesar de urgenţă.
Există un deficit evident de parcuri auto care să concentreze parcarea în afara drumurilor.
Spaţiile de parcare pe drumurile existente cauzează restricţii grave în termenii de eficienţă,
aspect şi urbanitate şi trebuie să fie reduse.
Putem aprecia că la intersecţiile dintre drumurile naţionale şi cele judeţene, circa 50 % din
numărul acestora a fost amenajat cu dispozitive speciale de reducere a vitezei şi
semnalizare.
8. Campanii de informare şi comunicare de siguranţă rutieră. Alături de construirea unei
infrastructuri rutiere sigure este importantă prevenţia accidentelor rutiere prin educaţia tuturor
celor implicaţi în trafic, indiferent de vârstă sau profesie, în acest scop fiind necesară
intensificarea şi profesionalizarea comunicării şi informării de siguranţă rutieră, printr-o mai
mare implicare logistică şi materială.
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9. Stimularea transportului public şi descurajarea transportului motorizat individual
Deplasările la şi de la locul de muncă au o pondere de cca. 30% din totalul deplasărilor
efectuate în decursul zilelor lucrătoare regulate. Această cotă este de o importanţă specifică
în ceea ce priveşte obiectivul de reorientare a utilizatorilor de la folosirea autoturismelor spre
transportul public. Următoarea cotă ca marime în categoria scopul deplasărilor este
deplasarea la cumpărături sau alte activităţi private (cum ar fi vizita la medic, a organelor
administrative, etc) de cca. 24%, a treia cotă sunt deplasările în context cu activităţi de
agrement, vizite private, etc de cca. 21%.
Pierderea de pasageri în transportul public a crescut extrem în ultimii ani şi este încă în curs
de creştere, după deficitele enorme ale sistemului actual de transport public. Este necesară
o schimbara urgentă pentru a evita daune ireversibile ale structurii rutiere.
Transportul public trebuie susţinut prin următoarele tipuri de măsuri:
- Subvenţionarea investiţiilor (din fonduri guvernamentale sau locale) pentru
achiziţionarea de vehicule, sisteme de ticketing, sisteme de informare în timp real;
- Îmbunătăţirea siguranţei staţiilor transportului public de persoane;
- Îmbunătăţirea gradului de securitate al pasagerilor prin sisteme de camere de
supraveghere amplasate în vehiculele transportului public;
- Introducerea unui sistem modern de transport public ar trebui să fie însoţită de
modernizare serviciilor pentru călători, inclusiv automate de bilete, bilete electronice;
- Informarea pasagerilor care folosesc transportul public trebuie îmbunătăţită de
urgenţă. Informarea pasagerilor este o măsură, de asemenea, care să promoveze
transportul public prin publicitate şi campanii corespunzătoare, care informează
populaţia despre îmbunătăţirile realizate şi prezintă mijloacele de transport public ca
o alternativă pentru folosirea autoturismelor personale. În sensul obişnuit, informarea
pasagerului cuprinde toate informaţiile necesare, la opriri şi staţii. Un sistem dinamic
pentru informarea pasagerilor este un mod de localizare şi un sistem de control şi
operaţional care arată orele de sosire / de plecare actuale în staţii.
Informaţiile de bază care să fie furnizate în fiecare staţie sunt
- informaţii despre tarif
- harta liniilor de transport public
- planul zonelor înconjurătoare
- orarul
- informaţii despre oferte speciale (de exemplu la sfârşit de săptămână).
În mod corespunzător, ar trebui să fie furnizate, de asemenea, informaţii în web, incluzând
servicii on-line, cum ar fi construcţia orarului individual a oricărei legături cerute.
Informaţiile adecvate trebuie să fie furnizate, de asemenea, la bordul autobuzelor. Dotarea
minimă este de o hartă a liniei respective, prezentând toate staţiile de oprire şi de schimbare.
Sistemele dinamice moderne indică poziţia actuală a vehiculului. Toate opririle / staţiile ar
trebui, de asemenea, să fie anunţate vocal.
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10. Creşterea disciplinei transportatorilor privind greutatea maxima admisă, greutatea pe
osie și viteza în trafic inclusiv prin mijloace automate în condiţiile în care traficul intens (mixt
şi greu) impune o administrare optimizată a drumurilor şi reabilitarea urgentă a drumurilor
judeţene
11. Dezvoltarea traficului de biciclete
Traficului de biciclete poate fi considerabil ridicat prin crearea unor condiţii favorabile pentru
biciclişti prin crearea unor piste pentru biciclisti paralel cu traseul DJ.
Judeţul Gorj are de clarificat, evident, întârzierile în acest punct de vedere. În prezent, cota
de deplasări cu bicicleta este sub medie, din lipsa unei infrastructuri pentru biciclisti, condiţia
proastă a drumurior şi nivelul scăzut de siguranţă.
12. Scoaterea la licitaţie a lucrărilor de proiectare şi execuţie in acelaşi timp, în cadrul
aceleiaşi licitaţii
13. Pregătirea cererilor de finanţare la momentul aprobării domeniilor de intervenţie şi nu la
momentul publicării apelului pentru cererea de finanţare astfel încât cererea de finanţare să
fie depusă in prima lună de la publicare.
În perioada 2013-2014 se vor depune toate eforturile pentru pregătirea unei cereri de
finanţare în cazul/posibilitatea exisţentei unei realocări de fonduri din alte programe
operaţionale sau din penalizări de contracte. Se va avea în vedere un drum/grup de drumuri
judeţene de cca. 40-50 km care să intre în reabilitare până în 2013.
14. Finalitatea prezentei strategii trebuie să fie concretizată în anul 2020 în existenţa unui
sistem rutier nou pe toate drumurile judeţene din județul Gorj.
Tabel nr.52

proiectare

executie

SF
(DALI)
PT
executie

2012
40 km

2013
40 km
40 Km

2014
100
km
40 km

20 km

20 km

2015
100
km
150
km
40 km

2016
100
km
150
km
150
km

2017
100
km
150
km
150
km

2018

2019

150
km
150
km

150
km

2020

15. Până în 2017, reţeaua de semnalizare să fie completă şi standard conform legislaţiei în
vigoare. Se va uniformiza amplasarea în teren a indicatoarelor de semnalizare utilizând
media limitelor din standarde. Se va renunţa în localităţi la marcajul cu linia tip 9/3 deoarece
standardul permite folosirea liniei tip 3/6.
10.2. Indicatori de măsurare
Procedura pentru monitorizare a modului de îndeplinire a acţiunilor am concretizat-o într-un
plan de monitorizare etapizat etapa I (2011-2013) şi etapa a II-a (2014-2020) care cuprinde
obiectivele, activităţile necesare şi un set de indicatori de măsurare a impactului
implementării măsurilor propuse cu specificarea surselor.
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Etapa I 2011-2013:
 Elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru expertize la drumurile care vor
fi modernizate/reabilitate în anii 2015-2017 din etapa 2 (2014-2020) : elaborare
caiete de sarcini, achiziţie servicii de expertizare drumuri judetene
 Stabilirea priorităţilor funcţie de rezultatele expertizelor
 Atragerea de fonduri europene pentru modernizarea drumurilor judeţene
 Contractarea execuţiei servicii proiectare reabilitare drumuri judeţene: elaborarea
documentaţiei tehnico-economice pentru proiectele acelor drumuri care vor fi
reabilitate în anii 2014-2016 din etapa 2 (2014-2020): elaborare caiete de sarcini,
achiziţie servicii de proiectare tehnico-economică.
 Contractarea execuţiei servicii proiectare modernizare drumuri judeţene executate
din fonduri atrase: elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectele
acelor drumuri care vor fi modernizate în anii 2014-2016 din etapa 2 (2014-2020):
elaborare caiete de sarcini, achiziţie servicii de proiectare tehnico-economică.
Etapa II 2014-2020:
 Elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru DJ care vor fi reabilitate între
anii 2017-2020 din etapa 2 (reabilitare DJ din fonduri CJ)
 Elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru DJ care vor fi modernizate
între anii 2017-2020 din etapa 2 (modernizare DJ/sistem rutier nou din fonduri
atrase)
 Contractarea execuţiei proiectelor de modernizare
documentaţia tehnico-economică realizată în 2011-2014)

DJ

2015-2020

(cu

 Contractarea execuţiei proiectelor de reabilitare DJ 2014-2020

Tabel nr.48 Obiective-activităţi-indicatori
Obiective

Activităţi necesare

Obiectiv 1
Modernizarea/reabilitare
DJ din
etapa 1

1.1.Urmărirea execuţiei proiectelor de
modernizare/reabilitare DJ şi care au
contracte de execuţie:
-conformitatea cu documentaţia tehnicoeconomică
-recepţie calitativă, cantitativă
-costuri planificate/realizate.
2.1.Elaborare bază de date pentru
infrastructura rutieră locală (interoperabilă
cu alte baze de date)
2.2.Analiza activităţii de întreţinere-reparaţii
a drumurilor judeţene (anual)
2.3.Analiza organizării serviciilor de
întreţinere reparaţii a drumurilor judeţene în
contextul realizării etapizate a modernizării
drumurilor
coroborate
cu
resursele
financiare disponibile

Obiectiv 2
Îmbunătăţirea activităţii
de administrare şi
întreţinere
drumuri
locale
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Indicatori de monitorizare
şi evaluare
Indicatori tehnico-economici
Nr.drumuri judeţene reabilitate/an
Km
drumuri
judeţene
reabilitate/an
Nr DJ modernizate/an
Km DJ modernizat/an
Nr poduri reabilitate/DJ
Nr poduri reabilitate/an
Surse financiare proprii (mil
lei/an)
Surse financiare atrase
(mil lei/an)
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