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Despre ce este vor-
ba în textul petiției inti-
tulate ”Șos. Berceni: S4-
DNCB-DJ401”, redactate 
spre atenția președintelui 
CJI, Marian Petrache, pri-
marului general al Capita-
lei, Gabriela Firea, prima-
rilor - sectorului 4, Daniel 
Băluță, comunei Berceni - 
Gheorghe Covrigea și co-
munei Popești-Leordeni, 
Petre Iacob, directoru-
lui general al Companiei 
Naționale de Administra-
re a Infrastructurii Rutiere 
(CNAIR) sau directorului 
general al Metrorex?

Despre ”o situație de 
fapt pentru care se solici-
tă rezolvări favorabile pe 
termen scurt, mediu și 
lung, prin comunicare, co-
laborare și cooperare între 
instituțiile administrative 
pe care le conduceți. (...)

Infrastructura de 
drum descrisă mai jos 
este depășită, provoacă 
disfuncționalități de trafic, 
întârzieri, consum exce-
siv de combustibil, polu-
area aerului, poluare so-
noră, nervi și stres pen-
tru toți utilizatorii. Poarta 
Bucureștilor are doar câte 
o singură bandă de șosea, 
pe sens. Șoseaua de Cen-

tură are, de asemenea, 
doar câte o singură ban-
dă pe sens. Presiunea pe 
această intersecție în cru-
ce este mare. Lipsa sema-
forizării, vizibilitatea une-
ori limitată, din cauza nu-
mărului mare de camioa-
ne și auto-trenuri ce tran-
zitează Centura, denivelă-
rile la calea ferată, parale-
lă cu Șoseaua de Centură, 
favorizează blocaje lungi 
de trafic. Cele mai critice 
puncte sunt:

1. Intersecția Șos. 
Ber ceni, Sectorul 4 (S4), 
București cu Drumul Na-
țional Centura Bu cu rești 
(DNCB) și DJ 401 are o in-
frastructură depășită, ca-
re nu mai face față ce-
rințelor de trafic din zo-
na în expansiune imobili-
ară, atât în București, cât 
și în comunele limitro-
fe, de-a lungul drumului 
județean. Presiunea zilnică 
prin acest punct înregis-
trează un aflux maxim de 
circulație rutieră, de câte-
va mii de mașini, în toate 
direcțiile, în zilele lucrătoa-
re în două intervale orare 
cheie: dimineața, între 6 și 
9.30 și după amiaza/seara 
- între 17 și 19.30.

2. Pe Șos Berceni, din 

S4 sunt două intersecții 
în care traficul se sufocă 
în aceleași intervale ora-
re: intersecția cu Drumul 
Fermei și intersecția cu 
Bd Metalurgiei și Drumul 
Cheile Turzii.

Cerem ca, în temeiul 
Ordonanței nr. 27/2002 
privind reglementarea ac-
ti vi tății de soluționare a 
petițiilor, să analizați și 
dispune luarea celor mai 
bune măsuri de fluidizare 
a traficului, așa după cum 
învederăm mai jos:

 Pe termen scurt: 
Să dispuneți un program 
de fluidizare a traficului 
prin alocarea de agenți de 
circulație care să corele-
ze, prin stație, traficul în 
intersecțiile Șos. Berceni - 
DNCB - DJ 401, Șos. Ber-
ceni cu Str. Drumul Fer-
mei și Șos Berceni cu Bd 
Metalurgiei și Drumul 
Chei le Turzii, în intervalele 
orare mai sus menționate, 
până la modernizarea in-
frastructurii rutiere.

 Pe termen me-
diu: Să dispuneți amena-
jarea a câte unui girato-
riu din materiale ușoare 
la intersecția Șos. Ber-
ceni cu Drumul Fermei și 
la intersecția Șos. Berceni 

Bd Metalurgiei și Drumul 
Cheile Turzii, în dreptul 
blocurilor Monaco Towers.

 Pe termen lung: Să 
generați un proiect de in-
frastructură de anvergură 
pentru modernizarea în-
tregii zone rutiere, între 
DJ 401 - DNCB - Șos. Ber-
ceni, până la intersecția 
Apărătorii Patriei, în ve-
derea fluidizării circulației 
rutiere”, se arată în textul 
petiției semnate de 400 
de persoane.

Grup de lucru; 
propuneri și 
răspunsuri

Potrivit relatărilor 
domnului Vasile Diaco-
nu, unul dintre inițiatorii 
petiției online, cei care au 
participat, la întâlnirea de 
la sediul CJI, au apreciat 
seriozitatea autorităților 
în tratarea problemei. ”Au 
participat reprezentanții 
CJI, primăriilor Berceni, 
Popești-Leordeni și Capi-
talei, ai Metrorex, Poliției 
Rutiere Ilfov și Poliției Ru-
tiere București și au lip-
sit oficiali de la Sectorul 
4 și  CNAIR. Cu investiții 
de circa 7 miliarde de eu-
ro, Planul de Mobilitate 

Urbană Durabilă (PMUD) 
București - Ilfov va rezol-
va cea mai mare parte a 
problemelor actuale de 
trafic, dar până la imple-
mentarea acestuia, CJI a 
propus identificarea unor 
soluții imediate care ar 
ajuta, chiar și parțial, la 
fluidizarea traficului. (...) 
Președintele CJI a propus 
formarea unui grup de lu-
cru cu reprezentanți de la 
toate instituțiile implicate 
și ai cetățenilor din zonă, 
care va găsi cele mai efici-
ente soluții. Acest grup se 
va întâlni, cel mai probabil, 
la începutul lunii aprilie”, 
declară Vasile Diaconu.

Până la o nouă întâlni-
re, lista celor 14 propuneri 

ale cetățenilor a primit ur-
mătoarele răspunsuri:

1 .  A m p l a s a r e a 
de po  lițiști rutieri în 
intersecțiile aglomera-
te de la Centură până 
la Apărătorii Patriei!

Răspuns - Poliția Ru-
tieră NU are personal sufi-
cient, iar blocajele rutiere 
din Capitală sunt multe.

2. Sistematizarea 
stră   zilor adiacente, 
prin instituirea de sen-
suri unice în aria cu-
prinsă între Șos. Ber-
ceni până la DN 4 (Șos 
Berceni).

R: Se analizează.
3. Eliminarea opri-

rii la intersecția Șos. 
Berceni cu str.  Soldat 

ACTUALITATE

 Cetăţenii afectaţi de traficul din zonă sunt decişi să protesteze zilnic, până la rezolvarea problemei

Intersecţia Şos. Berceni - Centură - DJ 401, în dezbaterea 
CJI şi a societăţii civile

Ca urmare a întocmirii și semnării de către cetățenii afectați direct a unei 
petiții online privind traficul rutier din zona Șoselei Berceni - Apăratorii Patriei, 
reprezentanții Consiliului Județean Ilfov (CJI) au convocat și organizat, pe 10 
martie, la sediul instituției, o întâlnire a tuturor celor implicați în problematică.
Menționăm de la început că, deși Jurnalul de Ilfov a avut cunoștință despre 
acest eveniment, nu i s-a permis participarea, cu motivația că se vor face 
informări ulterioare. Până la acest moment, această informare oficială, din 
partea CJI, nu a venit... Așa că, am aflat ce s-a discutat acolo, direct de la 
cetățenii semnatari ai petiției.
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