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S-a deschis circulaţia pe primul tronson al Ocolitoarei Braşovului
Vineri după-amiază, în prezenţa ministrului Transporturilor, Petru Sorin Buşe, a fost
deschis traficul pe primul tronson al Ocolitoarei Braşovului. Odată cu inaugurarea acestui tronson,
traficul greu nu va mai tranzita municipiul. Până acum, legătura între DN 1 și DN 11 s-a făcut pe
Drumul Cetului şi prin cartierul Fundătura Hărmanului.

Înainte de deschiderea circulaţiei, ministrul a testat personal noul tronson care are 7,3 km,
„La prima vedere, totul pare să fie în regulă şi pare să fie o lucrare de calitate. De anul viitor, se va
circula şi pe tronsonul II al Ocolitoarei, pe două benzi pe sens, ca şi pe celelalte două tronsoane” a
declarat ministrul Transporturilor
Prezent la eveniment, primarul Braşovului, George Scripcaru, a precizat: „În cazul acestui
tronson au fost unele probleme, care, într-un final s-au rezolvat. E bine când totul se termina cu
bine. Odată cu finalizarea acestui tronson, traficul greu va fi complet scos din oraş. Acum mai este
de rezolvat problema celui de-al doilea tronson, unde se lucrează la pasajul dinspre Sânpetru, şi
este important să se termine şi acel segment, astfel încât pe toţi cei 18,55 de kilometri ai Variantei
Ocolitoare a Municipiului Braşov să se poată circula în regim de autostradă. Acum, odată cu
devierea traficului greu pe centură, vom reabilita tot ce este în interiorul oraşului, cum este
Fundătura Hărmanului şi Drumul CET-ului”.

Reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov au stabilit, în urma
inspecţiei, că tronsonul îndeplineşte toate condiţiile proiectului tehnic, precum criteriile de
rezistenţă, stabilitate şi siguranţă.
Oficialii de la drumuri au făcut şi un calcul cu privire la economia de timp pe care o fac cei
care tranzitează Braşovul, dacă merg pe cele trei tronsoane ale centurii care au o lungime de 18
km: 45 de minute, „Prin oraş sunt 8 giratorii de trecut pentru a traversa întreg Braşovul, iar la
fiecare giratoriu media de vitează scade. Am făcut un calcul, cei 18 km ai centurii se pot parcurge
în 15 minute, faţă de o oră, cât durează să traversezi Braşovul prin oraş”, a precizat Vasile Popa,
diriginte de şantier.
Suma totală care s-a investit în construirea Tronsonului I al Ocolitoarei este de aproximativ
129 de milioane de lei, finanţarea fiind asigurată atât din fonduri europene (75%), cât şi din bani
guvernamentali.

