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9 țări vor participa cu video 
mapping-uri pe clădiri 
emblematice din București, 
și mai putem vorbi despre 
22 de instalații de artă, 4 
zile de festival, 7.000 mp 
de expoziție. Unde? La cea 
de-a treia ediție a Festivalului 
Internațional al Luminii – 
Spotlight!

Festivalul revine, între 20 și 
23 aprilie, în Capitală, cu o no-
uă ediție ce reinterpretează pei-
sajul urban bucureștean prin in-
termediul artei digitale și multi-
media. În fiecare zi de festival, 
de la ora 20.30 la 23.00, Calea 
Victoriei devine pietonală între 
Muzeul Național de Artă al Ro-
mâniei și Splaiul Independenței, 
unde peste 20 de instalații, 
proiecții și sesiuni de video ma-
pping transformă zona într-un 
gigant spațiu expozițional.

Evenimentul cu pes-
te 200.000 de participanți în 
2016, debutează pe 20 apri-
lie, în Piața George Enescu, la 

ora 20.30 cu Phoenix Fire Dan-
cers - un spectacol de lumină 
al companiei austriece Phoe-
nix. Printre noutățile ediției din 
2017, Art Safari este prezent la 
Festivalul Internațional al Lu-
minii de la București cu repro-
duceri după Ștefan Luchian, ce 
vor putea fi admirate pe clădi-
rea Grand Hôtel du Boulevard. 
O altă premieră o reprezintă cei 
de la MotionLab, nominalizați 
anul trecut în competiția celui 
mai mare festival al luminii din 
lume, The Circle of Light Fes-
tival. Mobius Gallery va expu-
ne o instalație de artă în Piața 
Națiunile Unite, iar muzicianul 
și artistul vizual Tom Brânduș 
este inclus în festival cu două 
instalații multimedia, create de 
Sylenz Media. Portofoliul celei 
de-a treia ediții Spotlight es-
te completat de artiști din Ger-
mania, Ungaria, Slovacia, Fin-
landa, Cehia, Polonia, Franța 
și Austria. Dintre artiștii români 
prezenți în festival mai amin-
tim de Mindscape și Les Ateli-
ers Nomad.

Pentru susținerea și imple-
mentarea strategiilor de dezvol-
tare în cadrul regiunii București 
- Ilfov, PMUD reprezintă un do-
cument care va juca un rol foar-
te important în următorii ani. Iar 
”conceptul de Plan de Mobilita-
te Urbană Durabilă este un pro-
ces integrat atât în documente-
le adoptate la nivel european, 
axate pe schimbare climatică 
și eficientă energetică, cât și în 
legislația națională, fiind con-
siderat un concept nou de pla-
nificare, sustenabil și integrativ 
și care se adresează preponde-
rent analizei dinamicii legate de 
transport în mediul urban. PMUD 
București - Ilfov propune o dez-
voltare echilibrată a tuturor mo-
durilor de transport, fiind elabo-
rat în conformitate cu cerințele 
europene și naționale și corelat 
cu planul național de transport, 
cu strategiile locale de dezvol-
tare urbană, în conformitate cu 
prevederile art. 15 din Ordinul 
Ministrului Dezvoltării Regiona-
le nr. 233/2016 pentru aproba-
rea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urba-
nismul și de elaborare și actua-
lizare a documentațiilor de ur-
banism. Planul de mobilitate ur-
bană reprezintă o documentație 
complementară strategiei de 
dezvoltare teritorială periurbană/
metropolitană și Planului urba-
nistic general (PUG) și constituie 
instrumentul de planificare stra-
tegică teritorială prin care este 
corelată dezvoltarea spațială a 
localităților și a zonei periurba-
nă/metropolitane a acestora cu 
nevoile de mobilitate și transport 
ale persoanelor și mărfurilor”, se 
arată în expunerea de motive a 
proiectului de hotărâre adoptat 
de CL Mogoșoaia.

Viceprimarul Aurelian 
Bădulescu a estimat că 
procesul de transformare a 
Regiei Autonome de Transport 
București (RATB) în societate 
comercială ar putea fi încheiat 
în jurul lunii august. “Vom 
termina de inventariat și 
cadastrat liniile. (...) Am rămas 
acum la partea de imobile, după 
cum știți avem o policlinică 
la RATB și sediul RATB. Cam 
acestea ar fi ultimele lucruri 
pe care trebuie să le facem, 
urmând să trecem efectiv la 
transformarea în societate 
comercială. Calendarul pe 
care noi îl avem în vedere este 
undeva în jurul lunii august 
(...) să reușim să terminăm 
întreaga transformare”, a 
afirmat viceprimarul, în cadrul 
ședinței Consiliului General 
al Municipiului București 
(CGMB). Precizările au fost 
făcute în cadrul dezbaterilor 
pe marginea unui proiect 
de hotărâre care prevede 
prelungirea de la patru 
la șase luni a mandatului 
administratorilor provizorii în 
Consiliul de Administrație al 
RATB. Proiectul a fost adoptat 
de către consilierii generali.

Experimentele 
elevilor români, 
la bordul 
Stației Spațiale 
Internaționale
Cinci echipe de elevi români 
s-au calificat în faza finală a 
competiției spațiale “Astro Pi”, 
organizată de Agenția Spațială 
Europeană și promovată în țara 
noastră de ESERO România, 
Biroul European de Resurse 
pentru Educație Spațială. 
Potrivit unui comunicat al 
Agenției Spațiale Române, 
experimentele celor cinci 
echipe românești, alături de 
coduri ale unor echipe din alte 
12 țări membre ale ESA, au 
fost selectate, din peste 180 
de candidaturi, după două 
faze preliminare. Provocarea 
lansată tuturor elevilor 
europeni cu vârsta de până la 
16 ani a fost de a proiecta un 
experiment științific care poate 
fi rulat folosind senzorii Astro Pi 
ai unui computer aflat la bordul 
Stației Spațiale Internaționale și 
de a scrie codul cu care Astro 
Pi trebuie programat pentru 
a executa acest experiment. 
Candidaturile au fost evaluate 
pe baza unor criterii precum 
valoarea științifică, inovația, 
fezabilitatea misiunii în 
contextul Stației Spațiale 
Internaționale, claritatea și 
calitatea codului. “Codurile 
echipelor calificate, odată 
transmise către Stația Spațială 
Internațională, rulează pe 
computerul Astro Pi aflat pe 
modulul Columbus. Pe 15 mai, 
rezultatele experimentelor 
vor fi publicate, iar 
astronautul Thomas Pesquet 
le va comenta de pe orbită. 
Datele colectate în spațiul 
cosmic vor fi descărcate 
și trimise spre Terra, unde 
vor fi apoi analizate de 
echipele participante”, arată 
comunicatul.

RATB ar putea fi 
transformată în SC 
în jurul lunii august Mogoșoaia a avizat PMUD pentru regiunea 

București - Ilfov
Consiliul Local al comunei Mogoșoaia a acordat 
avizul pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 
(PMUD) 2016 - 2030 pentru regiunea București - 
Ilfov, cu unanimitatea voturilor consilierilor locali 
prezenți la ședința din 31 martie 2017, la numai 
două zile de la aprobarea PMUD în Consiliul 
General al Municipiului București (CGMB).

A treia ediție a Spotlight

Nu lipsește deja celebrul video mapping pe 
Cercul Militar, un hotspot al primelor două ediții de 
festival. Spotlight schimbă complet, și în acest an, fațada Hotelului 
Novotel, iar clădirea Loteriei Naționale de pe Calea Victoriei este 
pentru prima dată pusă în valoare printr-un video mapping tematic. 
De la Biblioteca Centrală Universitară, la Muzeul Național de Artă al 
României sau Palatul Telefoanelor, peste opt clădiri emblematice 
din București sunt puse într-o nouă lumină, iar instalațiile de artă 
premiate la festivalurile de profil din lume sunt completate cu 
proiecte prezentate în premieră, flashmob-uri și seturi DJ.

Feerie!

Transport public 
în județul Ilfov

PMUD 2016-2030 pentru regiunea București - Ilfov propune 
investiții de circa 7 miliarde de euro, din care 3,5 miliarde de 
euro pentru extinderea metroului, cu bani de la Guvern și fonduri 
europene, iar restul pentru proiectele în transportul public de 
suprafață, managementul traficului, benzi de biciclete etc.

Investiții de 7 milioane de euro, în mobilitate, în 
următorii 13 ani

„Pentru noi a existat 
un interes constant 
pentru mobilitatea 
persoanelor, dar 
și a mărfurilor. În 
momentul de față ne 
confruntăm cu mari 
probleme legate de 
stabilirea calității 
transportului public. 
De multe ori sunt 
nevoit să constat, 
împreună cu cetățenii, 
neajunsurile create de 
transportatori, fără a 
putea avea un cuvânt 
de spus sau vreo 
pârghie de rezolvare 
a lor. Cât am putut 
am încercat să 
monitorizez și să îmi 
aduc aportul în mod 
benefic la elaborarea 
caietelor de sarcini 
privind procedura de 
atribuire a licențelor 
de transport public 
de către Autoritatea 
Metropolitană de 
Transport București 
și am luat cuvântul 
atât în numele comunei pe care o reprezint, cât și al altor localități 
din județ care se confruntă cu aceleași probleme ca și noi. Astfel, 
s-a reușit înnoirea parcului auto deținut de transportatori cu 
autovehicule la standarde europene, accesibile atât pentru adulți, 
cât și pentru vârstnici sau persoane cu dizabilități. Am vrut să 
dăm uitării cât mai rapid imaginea maxi-taxi-urilor îmbâcsite 
și aglomerate, fără căldură și fără aer condiționat. Una dintre 
realizările importante este că s-au suplimentat traseele care 
deservesc comuna Mogoșoaia cu 3 linii: una va deservi partea 
de Est a comunei,  făcându-se astfel legătura cu orașul Chitila și 
cu zona comercială Colosseum; o alta va face legătura cu Vestul 
comunei, în noua zonă de dezvoltare, și o a treia linie de transport 
va face legătura dintre Mogoșoaia și Aeroportul Otopeni. Toate 
liniile de transport pubic de pe raza comunei se vor conecta 
cu noua stație intermodală de la Străulești, pentru o mai bună 
fluidizare a traficului, inclusiv în metropola bucureșteană. Toate 
acestea vor deveni funcționale doar în urma definitivării actelor de 
asociere între Primăria Municipiului București, Consiliul Județean 
și localitățile din Ilfov. Mai mult, am avut în vedere acest proiect 
de mare amploare și la elaborarea Strategiei de dezvoltare locală 
a comunei, cât și a Planului Urbanistic General - în proces de 
finalizare, astfel încât mă bucur că în sfârșit proiectul prinde formă 
legală și sper să fie dus la bun sfârșit cu brio”, ne-a declarat Paul 
Precup, primarul comunei Mogoșoaia.

Fluidizarea 
traficului


