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Primarul comunei 
Snagov, Marian Oancea, 
speră că montarea unei 
prime pasarele pietonale 
se va face până la sfârșitul 
lunii aprilie, iar acesta ar 
putea fi cadoul de Paște 
pe care autoritatea loca-
lă a comunei Snagov îl 
oferă cetățenilor săi, du-
pă atâția ani de chin: mai 
multă siguranță.

În urma unui ac-
cident rutier, pe 25 iu-
nie 2008, pasarela pie-
tonală s-a prăbușit, pe 
DN1, în localitatea Tân-
căbești, căzând peste do-
uă mașini aflate în tra-
fic. În urma accidentului, 
două persoane au mu-
rit, iar o alta a fost răni-
tă. De atunci, traversarea 
DN1 a devenit pentru pi-
etoni un coșmar ce a cur-
mat numeroase vieți și a 
schilodit zeci de oameni, 
un coșmar prelungit fă-
ră rost de autorități. Și 
pentru conducătorii auto, 
drumul prin Tâncăbești 
înseamnă foarte mult 
stres. Trecerea de pie-
toni la nivel este foarte 
prost semnalizată, fiind 
amplasată într-o zonă în 
care autoturismele prind 
ușor viteza maximă ad-
misă, sau chiar mai mult. 
În orice moment, un pi-
eton nerăbdător, care se 
bazează strict pe dreptul 
de a trece strada, poate 
deveni o victimă a unui 
șofer care, la rândul său, 
este neatent sau pur și 
simplu lipsa de vizibilita-
te îi joacă feste, mai ales 
dacă nu este familiarizat 
cu traficul din zonă. 

Primăria comunei 
Snagov a solicitat în mod 
repetat autorităților să ia 
măsurile necesare în ve-
derea reamplasării unei 
pasarele pietonale, dar 
fără niciun răspuns. Edilul 
Marian Oancea presupu-
ne că singura explicație 
pentru aceste tergiversări 
ar putea fi aspectele teh-
nice legate de modul în 
care trebuie realizată pa-
sarela, având în vedere 
restricțiile din zona DN1. 
Pentru a atrage atenția 
asupra pericolelor la care 
sunt expuși cetățenii, în 
lipsa pasarelei pietonale, 
pe 13 martie 2016, pe DN 
1 sat Tâncăbești, Snagov, 

s-a organizat chiar și un 
marș de protest, față de 
indiferența autorităților. 
Un protest cu durere în 
suflet și ochi înnegurați 
de lacrimi, după ce, cu 
doar cîteva zile în urmă, 
viața unui tânăr de 19 
ani a fost curmată pe tre-
cerea de pietoni. Au fost 
prezenți peste 100 de lo-
cuitori ai comunei. Lor li 
s-a alăturat primarul Ma-
rian Oancea și viceprima-
rul Mihai Anghel, precum 
și alte notabilități ale co-
munei Snagov. Printre 
ei, împietrită de dure-
re, mama tânărului Ma-
tei Heraru. O imagine 
sfâșietoare, a unei dis-
perări mute. Participanții 
la protest au pornit într-
un marș pe străzile sa-
tului, apoi au traversat, 
în ordine, cele două tre-
ceri de pietoni, locul atâ-
tor tragedii. În marșul lor 
au trecut și pe lângă unul 
dintre picioarele fostei 
pasarele. O construcție 
schilodită, înălțându-
se spre cer ca un soi de 
monument al reproșului 
adus nepăsării. 

Constructorul a 
finalizat lucrarea 
în proporție de 90%

Dar iată că, în curând, 
cetățenii din Tâncăbești 
vor avea nu una, ci do-
uă pasarele pietona-
le. ”Ne chinuim din 
anul 2012, să repu-
nem acea pasare-
lă pietonală, care 
a fost dată jos în 
2008. Este vitală. 
Nu vă pot spune 
câte accidente au 
avut loc, câte vieți 
omenești s-au pier-
dut pentru acea pasa-
relă. Evenimente rutiere 
se întâmplă acolo aproa-
pe zilnic. Nu am reușit cu 
CNADNR sub nicio formă 
să repunem pasarela. Au 
organizat și o licitație pu-
blică, dar bănuiesc că a 
fost o problemă de pro-
iectare, având în vedere 
că nu a venit nicio soci-
etate să își atribuie  lu-
crarea. Toți  constructo-
rii au renunțat, unul câ-
te unul. Am fost nevoiți 
noi, primăria, să inter-
venim. Vom reuși însă să 

punem pasarela, dar nu 
chiar în locul unde a fost  
inițial, ci puțin mai sus, la 
intersecția cu Perișul, la 
km 28,8”, ne-a spus pri-
marul comunei Snagov. 
De fapt vor fi două pasa-
rele, una la km 28,8 un-

de se construiește și un 
centru comercial, iar cea 
de-a doua la Lăptărie, 
cum o cunosc cetățenii 
din Tâncăbești. ”Am de-
cis această amplasare, 
în urma consultărilor cu 
cetățenii. În acest mo-
ment, mai există o pasa-
relă la intrarea în locali-
tate, dar acolo unde es-

te satul propriu-zis nu 
mai există nicio altă 
pasarelă. Dacă pu-
nem ce-a de a do-
ua pasarelă pie-
tonală, vor putea 
avea și o stație 
STB, la Batozaru. 

În prezent, acest 
lucru nu este posi-

bil deoarece nu primim 
avizul de la siguranța 
circulației, neavând tre-
cere de pietoni care nu 
este permisă la nivel, de 
specialiștii în circulație 
în acea zonă. Astfel că 
acum cetățenii trebu-
ie să vină la intersecția 
cu Perișul pentru a lua 
STB. Am reușit și am fă-
cut contract pe prima 
pasarelă pietonală, un-
de sunt aceste acciden-
te grozave. Lucrarea es-
te prinsă deja pe buge-
tul de anul trecut și im-
plicit o putem monta, am 
contractat-o,  urmând ca 
a doua pasarelă să fie re-
alizată în momentul în ca-

re avem bugetul  pe anul 
2019. Am avut o întâlnire 
cu președintele Consiliu-
lui Județean, Marian Pe-
trache, și există disponi-
bilitatea unui contract de 
asociere între CJ și con-
siliul local Snagov vizând 
finanțarea celei de-a do-
ua pasarele. Sperăm să 
rezolvăm astfel una din-
tre problemele complica-
te ale satului Tâncăbești: 
trecerea peste drumul 
național, DN1”, ne-a ex-
plicat primarul Marian 
Oancea.

Prima pasarelă este 
așadar achiziționată prin 
contract. Constructorul 
o are deja confecționată 
în proporție de 90%, în-
semnând partea meta-
lică. ”Așteaptă de la noi 
să îi dăm ordinul de în-
cepere a lucrărilor, pe 
care îl putem avea du-
pă obținerea autorizației 
de construcție. Suntem 
foarte aproape să luăm 
toate avizele necesare. 
Avem avizele de la me-
diu, poliția rutieră, ENEL, 
cu specificația de a anga-
ja o societate agreată de 
 ANRE care să ne spună 
dacă avem o problemă de 
curent în zona aceea. Noi 
facem demersurile ne-
cesare pentru obținerea 
avizelor și a autorizației 
de construcție, în paralel, 
pentru ambele pasare-

le. Din informațiile de ca-
re dispunem, avem șansa 
de a obține în scurt timp 
avizul de la CNAIR. Sun-
tem foarte aproape cu 
avizele. Noi ne-am do-
ri din tot sufletul ca pe 
28 aprilie, de Paște, pa-
sarela să fie funcțională. 
Să fie un cadou de Paște, 
siguranța pentru cetățenii 
din Tâncăbești”, ne-a ex-
plicat primarul Marian 
Oancea.

Pasarelele vor fi 
dotate cu lift

Pasarelele pietona-
le ce vor fi montate pen-
tru traversarea DN1 în 
satul Tâncăbești, din co-
muna Snagov, vor avea o 
structură metalică și vor 
fi prevăzute cu lift, pen-
tru a permite astfel acce-
sul mai ușor pentru per-
soanele cu dizabilități, 
persoane în vârstă, dar 
și pentru femeile cu co-
pii. Pasarelele sunt iden-
tice și vor avea 5,5 metri 
de gabarit, pentru a pu-
tea trece mașini conform 
noilor norme rutiere. Ce-
le două pasarele pieto-
nale sunt cu aproximativ 
1 metru mai înalte decât 
pasarela care a fost dis-
trusă. După amplasarea 
pasarelelor, trecerea de 
pietoni existentă, la nivel, 
va fi închisă.

Contractul pentru pri-
ma pasarelă a fost înche-
iat la 28 decembrie 2018, 
termenul de execuție fiind 
de 100 de zile de la ordi-
nul de începere a lucrări-
lor. Oficialii Primăriei Sna-
gov speră că în maximum 
30 de zile vor dispune de 
toată documentația nece-
sară emiterii autorizației 
de construcție. 

Mai multe 
proiecte în 
derulare

Odată finalizată 
aceas tă lucrare, se poa-
te spune că pentru sa-
tul Tâncăbești și de fapt 
pentru întreaga comu-
nă Snagov, se poate vor-
bi despre o foarte ma-
re realizare. Vorbim des-
pre siguranța cetățenilor, 
un dar de preț pen-
tru care toate eforturi-
le autorității locale meri-
tă recunoscute la adevă-
rata valoare. ”Mulți consi-
deră că satul Tâncăbești 
ar fi lăsat pe ultimul loc 
din punctul de vedere al 
tuturor conducerilor care 
au fost de-a lungul tim-
pului în comuna Snagov. 
Nici pe de parte. Locui-
torii din Tâncăbești sunt 
locuitori dragi.  Încerc 
să fac cât mai multe în 
funcție și de posibilitățile 
financiare de care dispu-

nem. În comuna Snagov, 
am cinci sate pe care le 
iubesc în egală măsură, 
ca pe copiii mei. Nu pot 
să fac nicio diferență în-
tre sate. Cunosc nevoile 
comunei Snagov și voi fa-
ce tot posibilul să le re-
zolv. Fiecare consilier în-
cearcă să facă mai multe 
pentru satul lui. Pare a fi 
o ceartă, dar mă bucură 
faptul că avem consilieri 
care se implică și repre-
zintă interesele fiecărei 
localități, se străduiesc 
să facă cât mai multe”, 

a precizat primarul ca-
re, vorbind despre lucră-
rile din satul Tâncăbești, 
a considerat că este im-
portant de menționat că 
în această perioadă sunt 
în curs de derulare și al-
te proiecte menite să 
îmbunătățească viața oa-
menilor. 

”Suntem foarte  
aproape să contractăm 
și trotuarele pentru zo-
na de DN1 aferentă sa-
tului Tâncăbești, stânga 
– dreapta. Anul acesta 
ne-am propus să le rea-

lizăm pe cele de pe par-
tea stângă, mergând spre 
Ploiești, iar anul viitor, în 
funcție de buget, vrem 
să facem și trotuarele de 
pe partea dreaptă”, ne-a 
spus edilul.

Tot în Tâncăbești, 
urmează să fie finaliza-
te lucrările de amenaja-
re ale parcului din cen-
tru și vor fi finalizate lu-
crările de amenajare a 
dispensarului. De aseme-
nea, urmează să fie asfal-
tate străzile  Anatol Vie-
ru și Țarinei, pentru care 
licitația a fost încheiată, 
existând contract pentru 
proiectare și execuție. As-
faltarea celor două străzi 
va fi prinsă în bugetul lo-
cal de anul acesta, iar pri-
marul spune că vor fi mo-
dernizate în cursul aces-
tui an. Strada Anatol Vie-
ru are o lungime de 1,2 
km și necesită o finanțare 
de 597.303 lei, iar pen-
tru strada Țarinei, având 
o lungime de 2 km, va fi 
alocată suma de 1,28 mi-
lioane de lei. Străzile vor 
avea lățimea părții caro-
sabile de circa 5 metri, 
acostament și șanț, ur-
mând a fi finalizat și ilu-
minatul public. Nu în ul-
timul rând, primarul  ne-a 
vorbit și despre realiza-
rea unui ponton în curtea 
școlii din Tâncăbești, un-
de copiii să poată veni pe 

toată perioada verii, cât 
sunt în vacanță.  

În privința alimentă-
rii cu apă și a canaliză-
rii, primarul Marian Oan-
cea  ne-a spus că este 
poate cea mai importan-
tă dorință a cetățenilor 
din Tâncăbești. ”În pri-
mul rând, suntem prinși 
în proiectul mare cu Eu-
ro Apavol. Ni s-a aprobat 
studiul de fezabilitate, iar 
la nivelul comunei Sna-
gov, vom avea o investiție 
de 42 milioane de euro. 
Pentru satul Tâncăbești 
sunt prevăzute 5 puțuri 
de apă de mare adânci-
me și o stație de tratare și 
de pompare. În acest fel, 
suntem pe cale să rezol-
văm și această problemă, 
dar ținând cont de fap-
tul că este vorba de foar-
te mulți bani și vorbind de 
bani europeni, proceduri-
le sunt mult mai greoa-
ie. Să nu uităm și de ca-
merele de supraveghere! 
Am reușit, la nivelul între-
gii comune, să punem 69 
de camere, iar anul aces-
ta vom mai achiziționa 
70-80 camere, pentru 
zone importante. Toa-
te acestea deoarece do-
rim să oferim un grad cât 
mai ridicat de confort și 
siguranță, chiar dacă sun-
tem o comună destul de 
ferită de probleme”, a mai 
precizat Marian  Oancea.

Primarul Marian Oancea, preocupat de siguranța și confortul cetățenilor: ”Am cinci sate pe care le iubesc în egală măsură, ca pe copiii mei!”

Satul Tâncăbeşti va avea două pasarele pietonale pentru traversarea DN1
După mai bine de un deceniu, în care zeci 
de oameni și-au pierdut viața sau au fost 
grav răniți în accidente rutiere, locuitorii 
comunei Snagov, în dreptul satului 
Tâncăbești, vor avea șansa să traverseze 
în siguranță Drumul Național 1. Primăria 
Snagov a reușit să ia măsurile necesare 
în vederea reamplasării a două pasarele 
pietonale, vitale pentru asigurarea unui 
climat de siguranță.

Cristina NEDELCU

Primarul comunei Snagov, Marian Oancea, 
discută cu specialiștii din primărie despre stadiul 
proiectelor  de reabilitare.

Înainte de reabilitare

Amplasarea celor două pasarele pietonale va permite cetățenilor să traverseze în siguranță DN1, în zona satului Tâncăbești

În acest an, vor fi modernizate străzile Anatol Vieru și Țarinei.

Primarul, 
alături de 

Adriana 
Niculăiță, 

organizatoarea 
protestului din 

martie 2016

Parcul din Tâncăbești este aproape finalizat. El a fost 
realizat în zona centrală a satului, pe locul unei foste 

construcții deteriorate, care nu mai putea fi reparată. 


