Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ 282C, DJ
282, DJ 282B Iaşi – Botoşani
Cooperare și coeziune intra-regională
POR 2007-2013 > AXA 2
Îmbunătăţirea accesibilităţii zonelor cu dezvoltare structurală deficitară, aflate la graniţa
judeţelor Iaşi şi Botoşani, la polii regionali de dezvoltare economică.
La nivel regional, izolarea geografică a unor zone faţă
de polii de dezvoltare economică şi accesul dificil la
serviciile sociale şi medicale specializate a condus la
creşterea gradului de sărăcie. Conform Hărţii Sărăciei
elaborate de Comisia Naţională Anti-Sărăcie, la nivelul
Regiunii de Nord-Est, judeţele Iaşi şi Botoşani
înregistrează cele mai mari rate ale sărăciei în mediul
rural.
Aproximativ 58% din infrastructura rutieră a Regiunii
de Nord Est este sub standardul minim acceptabil.
Principalele probleme ale reţelei de drumuri publice de
nivel

regional

sunt

reprezentate

de

capacitatea

insuficientă de a prelua traficul greu şi vehiculele de
mare tonaj. Infrastructura de transport şi de mediu
deficitară reprezintă principala cauză a disparităţilor
inter şi intra-regionale.
Pe DJ 282 siguranţa traficului este redusă din cauza uzurii suprafeţei de rulare, a lipsei marcajelor şi
semnalizării corespunzătoare dar şi a supraaglomerării rutelor existente.

Proiectul
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de accelerarea creşterii economice a zonelor
defavorizate din Regiunea de Nord-Est în vederea asigurării dezvoltării durabile şi a diminuării
disparităţilor interregionale.
Cu sprijinul fondurilor europene s-au reabilitat şi modernizat 42,805 km de drum judeţean şi s-au creat
123 locuri de muncă directe temporare.
Acest lucru va permite creşterea cu cel puţin 3% a traficului de tranzit pe ruta DJ 282C, DJ 282, DJ
282B în 5 ani de la finalizarea execuţiei, asigurarea conexiunii la reţeaua de drumuri naţionale DN 24C

și DN 28B care fac legătura cu centrele urbane dezvoltate din Regiunea de Nord-Est, reducerea
costurilor de transport de mărfuri şi călători precum şi facilitarea accesibilităţii şi mobilităţii persoanelor
şi traficului de mărfuri între judeţele Iaşi şi Botoşani, prin dezvoltarea unei alternative de trafic rutier.

Declaraţie
“Realizarea acestei investiții va avea un efect pozitiv pentru cei 17.125 locuitori ai localităţilor Tigănaşi,
Vlădeni, Şipote şi Plugari. De acest lucru vor beneficia în mod direct cei 219 agenţi economici
înregistraţi în comunele amintite şi utilizatorii drumului (aproximativ 1.170 vehicule/zi). De asemenea
se vor crea efecte pozitive pentru cei peste 3.300 transportatori și investitori privaţi din Regiunea de
Nord-Est”, a declarat dna. Teodora Jinga, Director Executiv al Direcţiei Proiecte şi Dezvoltare Durabilă
din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.

Localizarea
Regiunea Nord-Est, Judeţul Iaşi, localităţile: Ţigănaşi, Vlădeni, Şipote, Plugari

Buget şi partenerii financiari

Beneficiar

Valoarea totală a proiectului: 82.038.960 lei

Consiliul Judeţean Iaşi

Contribuţie beneficiar: 11.151.841,54 lei

Contact: Marieta Afilipoaei

Bugetul naţional: 20.512.077 lei

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69,

Asistenţă financiară nerambursabilă

Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi

(FEDER): 50.375.041 lei

E-mail: directia.proiecte@icc.ro
Telefon: 004-0232.235100, int. 309
Web: https://www.icc.ro

Programul european relevant
Programului Operaţional Regional 2007-2013
Axa Prioritară: 2 – Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale
Domeniul Major de Intervenţie: 2.1 - Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene,
strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Adresa: Piatra Neamt, Str. Lt. Draghescu, nr. 9
E-mail: adrnordest@adrnordest.ro
Telefon: +40 233 218071
Web: http://www.adrnordest.ro/

Stadiul proiectului
Proiectul a fost finalizat în luna decembrie 2014.

