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”Pe 15 septembrie, 
vrem ca un milion de 
oameni să se unească 
 într-un singur scop, ace-
la de a face curat în toa-
tă România. Evenimen-
tul organizat în România 
face parte din campania 
World Cleanup Day, ce va 
avea loc în aceeaşi zi la 
nivel mondial, şi în cadrul 
căruia sunt aşteptaţi să ia 

parte 380 de milioane de 
oameni din 150 de  ţări, 
adică 5% din populaţia 
globală”, a declarat Anca 
Baniţă, membru al echi-
pei de conducere ”Let’s 
Do It, Romania!”.

Ediţia din acest an îl 
va avea ca ambasador al 
campaniei pe solistul tru-
pei Vunk, Cornel Ilie, iar 
organizatorii se bazează 

pe o reţea de 200 de vo-
luntari din 41 de judeţe, 
care vor promova şi con-
vinge oamenii să iasă la 
marea ecologizare.

Harta deșeurilor
La ora actuală, exis-

tă Harta deşeurilor, apli-
caţia World Cleanup fiind 
prima bază de date des-
pre deşeuri existentă la 
nivel internaţional. Pen-
tru România, Harta deşe-
urilor cuprinde 1.600 de 
mormane de gunoi răs-
pândite în întreaga ţară. 
Până în prezent, 8.200 de 
voluntari digitali au des-

cărcat aplicaţia, iar pes-
te 400 de zone cu deşe-
uri au fost curăţate. Or-
ganizatorii campaniei de 
ecologizare naţională au 
anunţat că pun în joc pre-
mii în valoare de 17.250 
lei pentru cei mai impli-
caţi voluntari.

Conform datelor ofi-
ciale ale „Let’s Do It, Ro-
mania!”, până acum, 1,4 
milioane de români s-au 
implicat în campaniile de-
rulate, în calitate de vo-
luntari. De asemenea, în 
toate acţiunile din ulti-
mii şapte ani au fost co-
lectate 18.000 de tone 
de deşeuri, fiind derula-

te, în acelaşi timp, 400 de 
campanii de conştientiza-
re. Din totalul voluntarilor 
implicaţi, 797.000 au fost 
elevi. Statisticile arată că, 
în prezent, un român pro-
duce 254 kg de deşeuri/

an, din care mai puţin de 
10% din cantitate este 
reciclată. La nivel mondi-
al, între 4,8 şi 12 milioa-
ne de tone de deşeuri din 
plastic ajung în oceanele 
lumii.

Sub 350 euro pentru o vacanță

PaginĂ realizatĂ de CarMen iStrate

aproape 1.700 de vehicule 
verificate tehnic în trafic 
de inspectorii rar, în 
prima jumătate a acestui 
an, prezentau pericol 
iminent de accidente. 
registrul auto român 
a verificat din punct de 
vedere tehnic în trafic, 
în primele 6 luni ale lui 
2018, 33.726 de vehicule, 
la nivelul întregii țări, iar 
în urma controalelor s-a 
constatat că aproape 
jumătate dintre acestea 
erau neconforme. Cele mai 
multe probleme au fost 
descoperite la: instalația 
electrică de iluminare și 
semnalizare, sistemul 
de reducere a emisiilor 
poluante, punți, jante, 
anvelope și suspensie, 

vizibilitate, precum și la 
sistemele de frânare și 
direcție.
În primul semestru 
2018 au fost aplicate 
peste 11.000 de amenzi 
contravenționale, au 
fost retrase 8.480 de 
certificate de înmatriculare 
și reținute 258 de permise 
de conducere. directorul 
general al rar, ing. george 
adrian dincă, a declarat 
că rezultatele controalelor 
desfășurate în trafic nU 
reflectă starea generală a 
parcului auto din românia, 
deoarece echipajele 
mixte rar-Poliție opresc 
pentru verificare doar 
acele vehicule care sunt 
susceptibile de a prezenta 
defecțiuni.

rezidenții din Uniunea 
europeană (Ue) au 
cheltuit, în medie, 336 de 
euro pentru o vacanță 
în anul 2016, pe ultimele 
locuri în Ue fiind letonii, 
cu 107,62 euro, și 
românii, cu 124,76 euro, 
arată datele publicate 
de eurostat. rezidenții 
din luxemburg sunt pe 
primul loc în Ue când vine 
vorba de cheltuieli pentru 
o vacanță, aproximativ 

768 euro în 2016, urmați 
de rezidenții din Malta, 
646 euro, și austria, 607 
euro. Conform eurostat, 
rezidenții din Cipru au 
cheltuit în 2016 mai mult 
pentru o vacanță decât 
cei din germania, 488,74 
euro față de 443 euro, 
o situație similară fiind 
în cazul rezidenților din 
grecia față de cei din 
Suedia, 316,02 euro față 
de 219,53 euro.„

Pericol iminent pe șosele

Reprezentanţii campaniei ”Let’s Do It, Romania!” 
au demarat înscrierile pentru Ziua Curăţeniei 
Naţionale, ce va avea loc pe 15 septembrie 
2018, şi la care sunt aşteptate să participe un 
milion de persoane.

Un milion de voluntari pentru curățenie

Primăria Capitalei 
vrea să delege 
urgent către RATB, 
pe o perioadă 
de cel mult doi 
ani, serviciul de 
transport public 
care face legătura 
între Bucureşti 
şi localităţile din 
judeţul Ilfov, potrivit 
unui proiect de 
hotărâre aflat pe 
ordinea de zi a 
şedinţei CGMB din 
23 august.

Potrivit publicaţiei 
România Liberă, un stu-
diu de oportunitate pri-
vind delegarea urgen-
tă a serviciului de trans-
port public de călători în 
regiunea Bucureşti-Ilfov, 
realizat de Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomu-
nitară pentru Transport 
Public Bucureşti-Ilfov 
(ADITPBI), înfiinţată în 
urmă cu un an, arată că, 
până când vor fi asigura-
te toate condiţiile necesa-
re pentru implementarea 
Programului Integrat de 
Transport Public de Că-
lători, este necesară în-
cheierea unui contract de 
delegare a serviciului de 
transport. Potrivit studiu-
lui, care are la bază Pla-
nul de Mobilitate Urbană 
Durabilă (PMUD), 36 de 
companii private asigu-
ră transportul între Capi-
tală şi localităţile din ju-
deţul Ilfov, pe baza licen-
ţelor eliberate iniţial pen-
tru perioada 2008-2011 
şi prelungite ulterior pâ-
nă în decembrie 2018, 
dar fără să fi fost înche-
iate contracte de servi-
cii. Licenţele menţionea-

ză, însă, doar capetele 
de traseu, iar şoferii nu 
respectă un program de 
transport, se arată în stu-
diu. De asemenea, tra-
seele nu sunt optimiza-
te, orarul de circulaţie es-
te dictat de cerere, întru-
cât şoferii aşteaptă pasa-
gerii să se îmbarce şi să 
umple maşina, orele de 
funcţionare sunt limitate, 
maşinile sunt mici, vechi, 
nu sunt întreţinute, nu au 
aer condiţionat şi încălzi-
re, iar staţiile nu există, 
pentru că şoferii opresc la 
cererea călătorilor. „Ser-
viciile se concentrează pe 

coridoarele majore de in-
trare în Bucureşti, iar fi-
ecare traseu conectea-
ză câteva localităţi din Il-
fov, deseori doar un oraş 
sau o comună individua-
lă, cu o staţie la margi-
nea Bucureştiului. Un nu-
măr semnificativ de lo-
calităţi nu beneficiază de 
transport public. În cazul 
localităţilor mai mari, deşi 
sunt deservite de trans-
portul public, acestea nu 
asigură o distribuţie uni-
formă, fiind concentrat în 
lungul drumului principal 
care tranzitează localita-
tea”, se precizează în stu-

diul de oportunitate. De-
legarea serviciului se va 
face, astfel, către RATB 
(care este încă în pro-
oces de reorganizare şi 
transformare în societate 
pe acţiuni) pe o perioa-
dă de maximum doi ani, 
urmând ca, din ia nuarie 
2019, ADITPBI să încea-
pă procedura de contrac-
tare a unui operator in-
tern regional pe o perioa-
dă de 10 ani. Contractul 
va fi încheiat prin atribui-
re directă.

„Contractul va aco-
peri serviciile actuale pre-
state cu autobuze, tram-
vaie şi troleibuze pe teri-
toriul administrativ al Mu-
nicipiul Bucureşti şi servi-
ciile prestate cu autobu-
ze pe o parte din trasee-
le judeţului Ilfov, conform 
Programului interimar de 
transport public de călă-
tori (...), până la aplica-
rea Programului Integrat 
de Transport Public de 
Călători, ce va reprezenta 
obligaţia de serviciu pu-
blic pentru operatori”, se 
arată în studiul de opor-
tunitate al ADITPBI, citat 
de România Liberă.

Primăria Capitalei vrea delegare urgentă către 
RATB a serviciului public de transport în Ilfov
 „Din ianuarie 2019, viitoarea Societate de Transport Bucureşti va opera 

pe 51 de trasee, cu autobuzul, între Bucureşti și Ilfov

ratB are în total 1.147 de autobuze, din care sunt 
scoase zilnic pe traseu 807. În ceea ce privește rețeaua 
de autobuze care circulă în județul ilfov, la sfârșitul 
anului 2016, 46 de autobuze asigurau transportul pe 17 
linii preorășenești pentru care s-au încheiat contracte 
între ratB și 12 localități (1 decembrie, Bragadiru, 
Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, afumați, domnești, 
Mogoșoaia, Clinceni, Popești-leordeni, Chiajna). Studiul 
de oportunitate ce va fi supus votului consilierilor arată 
că, începând din luna ianuarie 2019, viitoarea Societate 
de transport București va opera pe 51 de trasee cu 
autobuzul între București și ilfov, urmând să fie luate 
și măsuri pentru implementarea sistemului integrat de 
e-ticketing și a unei oferte tarifare unitare.

46 de autobuze RATB pentru 17 linii preorășenești


