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”Inițiativa Trei  Mări” 
este un proiect inter-
statal lansat în 2015 de 
președinții Poloniei și 
Croației, Andrzej Duda și 
Kolinda Grabar-Kitarovic, 
la care au aderat 12 țări 
- state membre ale Uniu-
nii Europene - situate în-
tre Marea Baltică, Marea 
Neagră și Marea Adriatică 
- Polonia, Ungaria, Cehia, 
Slovacia, Lituania, Leto-
nia, Estonia, Austria, Slo-
venia, Croația, România, 
Bulgaria. Scopul acestei 
inițiative este reducerea 
decalajelor dintre țările 
foste membre ale blo-
cului comunist (excepție 
Austria) și celelalte state 
din spațiul vestic al Euro-
pei, membre ale Uniunii 
Europene.

Proiectul are ca 
obiective: dezvoltarea 
in fra  structurii energeti-
ce și de transport pe axa 
Nord-Sud și creșterea 
activităților comerciale pe 
aceasta, realizarea auto-
străzii ”VIA CARPATIA” - 
un sistem complex de căi 
rapide de rulare care va 
lega localitățile Klaipeda, 
din Lituania, de Thessa-
lonic, din Grecia, traver-
sând celelalte țări mem-
bre care formează flancul 
estic al Uniunii Europene. 
Apoi, dezvoltarea infras-
tructurii IT de o manieră 
care să permită realiza-
rea schimburilor directe 
de informații dintre state-

le membre ITM, evitând 
eventualele ”filtre ideolo-
gice ale agențiilor de pre-
să și de mainstream me-
dia din Europa Occiden-
tală”.

Discuțiile din Forum 
s-au desfășurat pe două 
grupuri de lucru, în ca-
drul cărora a fost prezen-
tat stadiul la zi al realiză-
rii obiectivelor asumate, 
în vederea pregătirii sum-
mit-ului următor, care va 
avea loc pe 18 septembrie 
2018, la București. Eveni-
mentul va reprezenta ”un 
pas important în trecerea 
proiectului „Inițiativa Trei 
Mări” de la concepție la 
materializare și, în plus, 
față de agenda reuniu-
nilor anterioare, au fost 
anunțate noi inițiative: 
înființarea unui forum de 
afaceri la care să parti-
cipe atât țările membre 
ITM, cât și altele din afa-
ra acesteia; înființarea 
unei rețele de camere de 
comerț; înființarea unui 
fond propriu pe modelul 
Fondului Internațional Vi-
segrad. Separat de agen-
da forumului, Petre Po-
peangă a avut câteva 
convorbiri punctuale cu 
oficialități din Polonia în 
cadrul cărora a prezentat 
principalele activități ale 
CJI. Din discuții a rezul-
tat ideea unei eventuale 
înfrățiri a județului cu vo-
ievodatul Mazovia, din ju-
rul Varșoviei.

O posibilă înfrățire 
a județului cu 
voievodatul 

Mazovia, din jurul 
Varșoviei

Vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov 
(CJI) și președinte al Comisiei de Cenzori 
a Partidului Mișcarea Populară (PMP), 
Petre Popeangă, a participat la Forumul 
reprezentanților țărilor Uniunii Europene 
membre ale proiectului „Inițiativa Trei 
Mări” (ITM), desfășurat, la începutul lunii 
iulie, sub înaltul patronaj al președintelui 
Poloniei, Andrzej Duda.

Programul aprobat 
face parte din Planul de 
Mobilitate Urbană Dura-
bilă (PMUD) 2016-2030, 
elaborat pentru regiunea 
București - Ilfov și apro-
bat, în 2017, de CJI, muni-
cipiul București și de cele 
40 de localități din județ, 
pentru îmbunătățirea, 
mo dernizarea, dezvolta-
rea integrată și eficien-
tă a transportului public 
de călători pe întreg teri-
toriul regiunii. Prin aces-
ta se propune o rețea ex-
tinsă de transport integrat 
pe toată zona București 
- Ilfov, care să constitu-
ie o alternativă atracti-
vă de deplasare, capabi-
lă să satisfacă în mod op-
tim nevoia de mobilita-
te a cetățenilor, contribu-
ind astfel la diminuarea 
utilizării automobilului, la 
îmbunătățirea calității me-
diului natural și construit.

Transport public 
integrat, civilizat, 
în condiții de 
siguranță

Marian Petrache, 
președintele Consiliului 
Județean Ilfov, a decla-
rat că ”din 2013, când am 
realizat Strategia de Dez-
voltare ORIZONT 2020 a 
județului Ilfov, am luat în 
calcul și am susținut reali-
zarea PMUD, proiect pen-
tru care am făcut demer-
suri constante către Gu-
vernul României. În 2014, 
când s-a dat startul reali-
zării planurilor de dezvol-
tare urbană durabilă pe 8 
aglomerări urbane, numai 
datorită intervenției noas-
tre a fost posibil ca planul 
să se facă pe toată regi-
unea București - Ilfov și 
nu doar pe București, așa 
cum era prevăzut. Ace-
la a fost momentul când, 

practic, s-a luat decizia să 
avem un transport public 
integrat în această zonă, 
care să cuprindă Capitala 
și localitățile din Ilfov.  S-au 
strâns date de la toate pri-
măriile: număr de cetățeni 
în trafic, număr de mașini, 
firme, produse, s-au fă-
cut analize și s-au simu-
lat mai multe scenarii, ca-
re au fost puse în dezba-
tere. Am făcut campa-
nii media de promovare a 
proiectului. La final, a fost 
votat un scenariu, care a 
fost acceptat și de către 
Guvern. Proiectul a fost 
votat în toate cele 40 de 
consilii locale ale orașelor 
și comunelor din Ilfov, a 
fost votat în ședința CJI, 
dar și în ședința Consiliu-
lui General al Municipiului 
București. (...) Am reușit 
înființarea Asociației de 
Dezvoltare Intercomuni-
tară pentru Transport Pu-
blic București - Ilfov, care 
funcționează începând din 
acest an. Aceasta imple-
mentează și gestionează 
noul serviciu de transport 
public”, a explicat Marian 
Petrache.

Serviciul de transport 
public de călători în regi-
unea București - Ilfov tre-
buie să asigure:

 satisfacerea cu pri-
oritate a nevoilor de trans-
port ale populației și ope-
ratorilor economici pe te-

ritoriul regiunii București - 
Ilfov,

 creșterea nivelului 
de calitate a serviciului și 
de confort al utilizatorilor,

 accesul la serviciile 
de transport public local și 
protecția categoriilor soci-
ale defavorizate,

 informarea publi-
cului călător,

 executarea trans-
portului public local de 
persoane prin curse re-
gulate în condiții de con-
tinuitate, regularitate, si-
guranță și confort,

 corelarea capa cită-
ții de transport cu cererea 
de transport existent,

 optimizarea func-
țio nării transportului pu-
blic local, prin asigurarea 
unui cadru concurențial în 
conformitate cu prevede-
rile legale și

 stimularea cetă-
țe nilor pentru utiliza-
rea transportului public 
prin creșterea continuă a 
atrac tivității acestuia.

Tarif unic la nivelul 
regiunii București 
- Ilfov

Irinel Scrioșteanu, 
ad ministratorul public al 
județului Ilfov, a decla-
rat, la rândul său, că ”în 
ședința Adunării Generale 
a Asociației de Dezvolta-
re Intercomunitară pentru 
Transport Public București 
- Ilfov (ADTPBI) a fost 
aprobat tariful unic la ni-
vel regional, biletele pen-
tru elevi și studenți vor fi 
subvenționate 50%, iar 
copiii sub 7 ani și pensi-
onarii vor avea gratuita-
te pe mijloacele de trans-
port în comun operate de 
Societatea de Transport 
București (STB)”.

A fost aprobat Programul Integrat 
de Transport Public de călători 
pentru Regiunea București-Ilfov
Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Transport Public București-Ilfov (ADTPBI) a 
aprobat Programul integrat de transport 
public de călători pentru regiunea 
București-Ilfov. La ședință au participat 
președintele Consiliului Județean Ilfov 
(CJI), Marian Petrache, administratorul 
public al Capitalei, Sorin Chiriță, și primarii 
localităților ilfovene.
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