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Finalizarea proiectului 
RANFORSAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMULUI JUDEŢEAN DJ 201B, 

km 0+000 - km 19+000, pe traseul Ciochina-Orezu-Raşi

Proiectul  privind „Ranforsarea şi modernizarea DJ 201B, km 0 + 000 - km 19 + 000 
pe traseul Ciochina - Orezu – Raşi“ este unul dintre obiectivele cele mai importante 
ale „Strategiei de modernizare a infrastructurii rutiere judeţene“ şi ale „Strategiei 
de dezvoltare economico-socială a judeţului Ialomiţa, 2009-2020“.

Finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 2, 
Domeniul major de intervenţie 2.1., modernizarea acestei importante artere 
rutiere din judeţul Ialomiţa a însemnat 19 km. de drum reabilitat, cu două benzi de 
circulaţie şi acostamente de 1 m.

Lucrările de ranforsare şi modernizare a  DJ 201B Ciochina - Orezu - Raşi au 
început în data de 11.08.2009, având ca antreprenor general SC Tehnologica Radion 
SRL Bucureşti, proiectant general SC Halcrow Romania SRL Bucureşti şi consultant 
pentru supervizare lucrări SC Search Corporation SRL Bucureştişi Primacons Group 
S.R.L.

Valoarea totală contractată a proiectului este de 22.066.599,40 lei, fiind 
finanţată 86,5% din Fondul European de Dezvoltare Regională, 11,5% din bugetul 
naţional şi 2% din bugetul propriu al judeţului Ialomiţa.

Datorită legăturii importante pe care o realizează între cele două drumuri 
naţionale principale, DN2A şi DN 3 cu acces direct la autostrada A4 Bucureşti - 
Constanţa, ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 201B Ciochina-Orezu-
raşi asigură menţinerea viabilităţii reţelei rutiere pe teritoriul judeţului, atragerea 
de trafic în zonă, în condiţii de confort şi siguranţă în exploatare, facilitării 
legăturilor rutiere atât între localităţ cât şi între alte drumuri de importanţă 
judeţeană, regională, naţională şi europeană, accesul la anumite obiective cultural-
istorice din zonă.
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