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Cheltuieli enorme pentru autoritati Pierderi de necalculat pentru economie

Inchiderea Podului de la Agigea, pripita
45

INCHIDEREA PODULUI... ABSOLUT NECESARÃ Ieri a avut loc, la initiativa prefectului Constantei,
Eugen Bola, o intalnire cu reprezentantii CNADNR, DRDP, IPJ, ai Politiei Rutiere, dar si cei ai
administratiei locale, pentru a dezbate problemele ridicate de inchiderea Podului Agigea.
"Autoritatile locale, Institutia Prefectului si Consiliul Judetean Constanta au fost puse in fata faptului
implinit. Eu am fost anuntat de Serviciul de Politie Rutiera joi, pentru a confirma doua rute ocolitoare.
Habar nu aveam despre ce este vorba. Am inceput sa dau telefoane, am vorbit cu directorul general
al CNADNR, care mi-a confirmat, si ne-am intalnit cu totii luni (ieri - n.r.), intr-o sedinta cu toti factorii
responsabili... Exista o decizie a forului tehnic al reprezentantilor Iptana, care au spus ca este
absolut necesar sa intrerupem circulatia pe pod de la 1 octombrie. Maine (astazi - n.r.), la ora 14.00,
ne vom intalni cu toti factorii implicati, primarii, reprezentantii transportatorilor, personalului
ambulantier, oamenilor de afaceri, ISJ, Politiei etc., pentru a incerca sa gasim solutii. Daca, insa,
institutiile statului vor continua sa doarma in sosoni, oamenii vor avea de suferit. Este adevarat ca
am fost anuntati inuman de tarziu, dar trebuie sa ne miscam foarte repede. Numai impreuna, insa,
putem rezolva situatia", a declarat prefectul. El a adaugat ca autoritatile incearca gasirea unor rute
ocolitoare cat mai scurte atat pentru cei care se deplaseaza cu autovehiculele, cat si pentru traficul
de marfa, iar acestea vor fi anuntate in zilele urmatoare. 

Prezent la intalnire, consilierul directorului general al CNADNR, Cristian Andrei, a explicat:
"Hobanele au o durata de viata de 30 de ani, care s-a implinit anul trecut. Ceea ce facem noi acum
este o operatiune tehnologica de schimbare a vechilor hobane cu unele noi. Din pacate, ca sa fie
schimbate aceste hobane care sunt ancorate la o inaltime de 70 de metri, sunt necesare manevre
speciale pentru taierea celor vechi si inlocuirea lor cu altele noi, fapt care poate pune in pericol
traficul, deci este stringenta inchiderea circulatiei. E vorba despre cele patru hobane care sunt la
mijlocul podului, iar proiectia lor orizontala fata de stalp este chiar deasupra partii
carosabile&#8220;, a afirmat Andrei.

REACTII Una dintre cele mai virulente reactii la aceasta veste ii apartine primarului din Agigea,
Cristian Cirjaliu, care declara, pe buna dreptate, ca localitatea sa, formata din doua sate, Agigea si
Lazu, este complet distrusa din toate punctele de vedere si ca un ocol de 120 de kilometri pana la
Movilita, pentru a ridica gunoiul din Lazu, este absolut aberant. "Mie mi se pare o masura restrictiva
si abuziva, care restrictioneaza dreptul cetatenilor la libera circulatie. Suntem profund afectati. Se
vor face ocoluri de 120 de kilometri zilnic. Masinile Politiei, pentru a merge la o interventie, au de
facut acelasi ocol. Masinile de utilitati publice, de asemenea. Copiii invata in gradinita din Lazu. Cum
sa-i transport? Pe pod, pe jos, in plina iarna, un kilometru? Este inadmisibil!". 

SOLUTII Desi pare fara iesire, situatia ar putea avea cateva solutii. Una dintre ele vine chiar de la
prefectul Constantei. "Cei care vin cu autobuzul se dau jos la pod, il traverseaza pe jos, apoi se urca
in alt autobuz. Am luat legatura cu CFR, maine (astazi - n.r.) ne intalnim si cu reprezentantii CFR, se
mareste capacitatea navetelor, sunt sase pe zi si se mai introduc cateva, in functie de necesitati.
Vom vedea maine (astazi - n.r.)". 
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O alta posibila solutie vine de la seful RAJDP, Adrian Gambuteanu. "Una dintre propuneri ar putea fi
drumul de trafic greu si foarte greu care a fost folosit la Canal si care se afla la ACN. Insa drumul
are nevoie de ajustari. Am propus un protocol intre CJC, MT, Prefectura si Politie, prin care sa
vedem exact care sunt responsabilitatile fiecaruia. Speram ca saptamana aceasta sa reusim sa
rezolvam problema si sa nu dea toata lumea vina pe RAJDP ca nu poate prelua traficul de pe A2 pe
un DJ cu trei metri pe sens. Problema nu este de acum, ci are mai bine de trei ani vechime", a
declarat seful RAJDP. O alta posibila solutie vine de la seful CCINA, Mihai Daraban: "Solutie:
amanarea inchiderii podului, vreo patru luni, pana se da in folosinta celalalt, de mai sus. Ceausescu
a facut Podul de la Agigea in opt-noua luni, iar noi nu reusim sa-l reparam in cinci ani".
Reprezentantii CCINA Constanta si-au exprimat deja, intr-o scrisoare publica, dezacordul privind
inchiderea traficului pe Podul Agigea. Scrisoarea CCINA Constanta poate fi citita, integral, in editia
online a cotidianului nostru, www.telegrafonline.ro. 

Intr-un comunicat al CNADNR din octombrie 2010, se preciza ca firma Bilfinger Berger
Baugesellschaft a castigat licitatia pentru reabilitarea Podului de la Agigea, iar valoarea contractului
este de 3,8 milioane de euro, fara TVA. Podul de la Agigea are o lungime de 266 de metri si o
latime de 20,90 metri.

Scrisoare deschisa a CCINA privind inchiderea traficului pe Podul de la Agigea de pe DN 39

Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, legal reprezentata prin presedinte
- Mihai Daraban, in calitate de reprezentant al comunitatii de afaceri din judetul Constanta, in
exercitarea rolului principal conferit prin Legea nr. 335/2007, de a sustine interesele agentilor
economici in raport cu autoritatile locale si centrale, formuleaza prezentul punct de vedere oficial
privind inchiderea traficului pe Podul de la Agigea de pe DN39, masura ce se doreste a fi instituita
incepand din 1 octombrie 2013. "Astfel, facem apel atat catre Institutia Prefectului Constanta si catre
toate autoritatile locale, cat si catre reprezentantii CNADNR, solicitand acestora sa ia toate masurile
necesare in vederea diminuarii consecintelor negative, in anumite situatii chiar catastrofale, pe care
le implica o astfel de decizie. In acest sens, solicitam ca, inainte de a fi luata aceasta decizie
radicala, sa fie analizate si urmatoarele aspecte:

*        Economia judetului va fi puternic afectata, prin pierderile inregistrate de

agentii economici care nu vor mai putea efectua trasporturi in conditii optime pe

aceasta ruta decat cu costuri suplimentare, generate de folosirea de rute

ocolitoare, ce s-ar reflecta in costurile de comercializare a produselor si

intarzieri in livrare.

*        Cel mai mare terminal de containere din Portul Constanta va fi afectat in

ceea ce priveste transportul rutier de containere dinspre si catre acesta, fiind
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astfel in contradictie cu strategia de transport intermodal din Romania 2020

aprobata de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

*        Rutele ocolitoare nu vor putea asigura fluiditatea traficului in aceeasi

masura, intrucat sunt drumuri judetene, ce tranziteaza o serie de sate si comune. La stabilirea
acestor rute ocolitoare nu s-a luat in considerare ca acest lucru

presupune efectuarea a unui numar de cca. 150 km dus-intors la un singur drum, ceea ce implica
cheltuieli excesive in sarcina cetatenilor si agentilor economici.

*        O astfel de masura va afecta in mod direct atat locuitorii din jud.

Constanta care fac naveta catre celelalte localitati situate la sud de Canalul

Dunare - Marea Neagra, cat si pe cei care fac naveta catre Constanta, inclusiv pe elevii si studentii
care frecventeaza scolile, liceele si universitatile din

Constanta.

*        Operatorii de transport, care au licente de traseu si sunt abilitati sa

efectueze transport public local de persoane prin curse regulate sau curse regulate speciale cu
autobuze pe un anumit traseu, conform programului de transport, vor fi nevoiti sa obtina alte licente
de traseu, fapt care se va reflecta in cresterea tarifelor percepute.

*        Este aberanta o astfel de masura in contextul in care urmeaza ca in scurt

timp sa se dea in folosinta cel de-al doilea pod de la Agigea, astfel ca decizia

inchiderii podului de pe DN39 poate fi amanata.

*        Nu in ultimul rand, trebuie tinut seama si de conditiile meteorologice ce

vor urma, ceea ce va ingreuna efectuarea lucrarilor sau va duce la sistarea

lucrarilor pe timpul iernii si amanarea datei de redeschidere a podului, astfel ca o

decizie inteleapta ar fi fost inceperea acestor lucrari dupa trecerea iernii.

In considerarea tuturor argumentelor expuse in cele ce preced si avand in vedere ca rutele
ocolitoare propuse nu constituie o solutie sustenabila, propunem sa fie analizate urmatoarele masuri
ce pot fi adoptate, dupa cum urmeaza:

1. Amanarea deciziei de inchidere a Podului de la Agigea, incepand cu 01.10.2013, pana la darea in
folosinta a celui de-al doilea pod de la Agigea, avand in vedere faptul ca acesta va prelua traficul
greu spre Port si urmeaza a fi dat in folosinta intr-un viitor apropiat.
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2. In eventualitatea nedorita in care podul se va inchide, din motive tehnice, se impune adoptarea
tuturor masurilor necesare pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare si reamenajare, asa cum au
fost efectuate si pana in prezent, fara inchiderea circulatiei pe pod, respectiv cu mentinerea masurii
de restrictionare a circulatiei pe un singur sens.

3. De asemenea, masura restrictionarii ar putea fi aplicata cu respectarea unui interval orar, masura
ce se practica in toate tarile dezvoltate, prin asigurarea

unui trafic partial intre anumite ore si efectuarea lucrarilor pe timpul noptii.

4. O alta masura ar putea viza restrictionarea traficului doar in ceea ce priveste masinile de mare
tonaj, insa, si in cazul acestora, restrictionarea ar trebui aplicata doar pentru anumite intervale orare.

5. Pentru finalizarea cat mai rapida a lucrarilor, dat fiind faptul ca in curand

conditiile meteorologice vor ingreuna lucrarile de reabilitare, consideram ca se

impune ca lucrarile sa se desfasoare in flux continuu, prin asigurarea mai multor

schimburi, astfel cum s-a procedat si in perioada 1981-1982, atunci cand a fost

construit podul, prin asigurarea de ture permanente pe timpul noptii.

Suntem convinsi de faptul ca atat Domnia Voastra, cat si autoritatile locale

implicate in adoptarea acestei decizii vor analiza obiectiv aceste propuneri si

masuri si vor adopta o masura ce nu va afecta, sau va afecta intr-o masura cat mai mica, mediul de
afaceri si interesul public din jud. Constanta.

In conditiile date, soferii sunt nevoiti sa parcurga urmatoarele variante: pentru relatia Bucuresti - Port
Constanta Sud - Agigea - Negru Voda - Mangalia si retur, traseul de ocolire va fi A2 (Bucuresti -
Constanta - Nod rutier Medgidia) - DJ 381 (nod rutier Medgidia - Ciocarlia de Sus) - DN 3 (Ciocarlia
de Sus - Cobadin) - DJ 391 (Cobadin - Mereni - Topraisar) - DN 38 (Topraisar - Agigea) - DN 39
(Agigea - Mangalia) si retur. Pentru relatia Harsova (DN 2A) - Tulcea (DN 22) - Pod Constanta Sud -
Agigea - Negru Voda - Mangalia si retur, traseul de ocolire va fi A4 (nod rutier Ovidiu - nod rutier A4
cu A2) - A2 (nod rutier A4 cu A2 - nod rutier Medgidia) - DJ 381 (nod rutier Medgidia - Ciocarlia de
Sus) - DN 3 (Ciocarlia de Sus - Cobadin) - DJ 391 (Cobadin - Mereni - Topraisar) - DN 38 (Topraisar
- Agigea) - DN 39 (Agigea - Mangalia) si retur".
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