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”Primăria Snagov es-
te pe cale să finalizeze 
un proiect extrem de im-
portant, un proiect vital, 
ce are ca scop  creșterea 
gradului de siguranță a 
cetățenilor, prin reampla-
sarea a două pasarele pi-
etonale. Prima pasarelă 
pietonală va fi inaugura-
tă la sfârșitul lunii aprilie 
și putem spune că acesta 
poate fi considerat cadoul 
de Paște pe care autorita-
tea locală a comunei Sna-
gov îl oferă cetățenilor 
săi. Iată că după mai bi-
ne de un deceniu, în ca-
re zeci de oameni și-au 
pierdut viața sau au fost 
grav răniți în accidente 
rutiere, în dreptul satului 
Tâncăbești, din comuna 
Snagov, Drumul Național 
1 va putea fi traversat în 
siguranță”, ne-a declarat 
primarul comunei Sna-
gov, Marian Oancea.

Mihai Greitaș, admi-
nistratorul firmei Regi-
tas Impex SRl, din Ilfov, 
constructorul care a reali-
zat pasarela, ne-a decla-
rat că structura metalică 
a fost montată în aproxi-
mativ o oră, dar lucrări-

le de ancorare și securi-
zare s-au efectuat pe par-
cursul unei săptămâni. 
Confecționarea efectivă 
a structurii metalice a pa-
sarelei s-a realizat în ate-
lierul constructorului, fi-
ind vorba de mai multe 
piese pentru a căror re-
alizare s-a lucrat aproxi-
mativ 60 de zile. Îmbina-
rea pieselor s-a făcut în-
să pe DN1, la intersecția 
cu Perișul, la km 28,8. 
În final, pe DN1, în satul 
Tâncăbești, vor fi două 
pasarele, una la km 28,8, 
unde se construiește și 
un centru comercial, iar 
cea de-a doua la lăp-
tărie, cum îi spun zonei 
cetățenii din Tâncăbești.

Decizia de 
amplasare, în 
urma consultării 
cu cetățenii

”Ne chinuim, din 
anul 2012, să repunem 
acea pasarelă pietona-
lă, care a fost dată jos în 
2008. Evenimente rutiere 
se întâmplă acolo aproa-
pe zilnic, ducând la pier-
derea de vieți omenești. 
Nu am reușit cu CNADNR 
sub nicio formă să repu-
nem pasarela. Construc-

torii au renunțat, unul câ-
te unul. Primăria Snagov 
a fost nevoită să intervi-
nă”, ne-a mai spus prima-
rul Marian Oancea. Prima 
pasarelă nu a fost ampla-
sată chiar în locul unde a 
funcționat inițial, ci puțin 
mai sus, la intersecția cu 
Perișul, la km 28,8, deci-
zia de amplasare fiind lu-
ată în urma consultărilor 
cu cetățenii. După ampla-
sarea celei de-a doua pa-
sarele pietonale, va pu-
tea funcționa și o stație 
STB, la Batozaru. În pre-
zent, acest lucru nu es-
te posibil deoarece avizul 
de la siguranța circulației 
nu poate fi acordat în lip-
sa unei treceri de pie-
toni, care nu este permi-
să la nivel. Cetățenii tre-
buie să vină la intersecția 
cu Perișul pentru a lua 
STB. Finanțarea pentru 
realizarea primei pasa-
rele a fost prinsă în bu-
getul de anul trecut, iar 
ce-a de-a doua pasarelă 
va fi realizată în momen-
tul în care va fi aprobat 
bugetul comunei Snagov 
pe anul 2019. Potrivit pri-
marului, există din partea 
Consiliului Județean Ilfov 
disponibilitatea unui con-
tract de asociere vizând 

finanțarea celei de-a do-
ua pasarele. 

Structuri moderne 
și sigure

Pasarelele pietonale 
pentru traversarea DN1 
în satul Tâncăbești, din 
comuna Snagov, vor avea 
o structură metalică și vor 
fi prevăzute cu lift, pen-
tru a permite accesul mai 
ușor pentru persoane-
le cu dizabilități, persoa-
ne în vârstă, bicicliști, dar 
și pentru femeile cu copii. 
În cazul întreruperii ali-
mentării cu energie elec-
trică, liftul coboară, iar 
ușile acestuia se deschid 
automat, astfel încât nu 
există riscul de  a rămâ-
ne blocat în interior,  ne-a 
precizat administratorul 
Mihai Greitaș. Pasarelele 
vor fi identice și vor avea 

5,5 metri de gabarit, pen-
tru a putea trece mașini 
conform noilor norme ru-
tiere. Cele două pasarele 
pietonale sunt cu aproxi-
mativ 1 metru mai înalte 
decât pasarela care a fost 
distrusă. După amplasa-
rea pasarelelor, trecerea 
de pietoni existentă, la ni-
vel, va fi închisă.

Reamintim că, pe 25 
iunie 2008, pasarela pi-
etonală s-a prăbușit, în 
urma unui accident ruti-
er, pe DN1, în localitatea 
Tâncăbești, căzând peste 
două mașini aflate în tra-
fic. În urma accidentului, 
două persoane au murit, 
iar o alta a fost rănită. De 
atunci, traversarea DN1 a 
devenit pentru pietoni un 
coșmar ce a curmat nu-
meroase vieți și a schi-
lodit zeci de oameni, un 
coșmar prelungit fără rost 

de autorități. Și pentru 
conducătorii auto, dru-
mul prin Tâncăbești în-
seamnă foarte mult stres, 
trecerea de pietoni la ni-
vel fiind foarte prost sem-
nalizată. Primăria comu-
nei Snagov a solicitat în 
mod repetat autorităților 
să ia măsurile necesare 
în vederea reamplasării 
unei pasarele pietonale, 
dar fără niciun răspuns. 
Pentru a atrage atenția 
asupra pericolelor la ca-
re sunt expuși cetățenii, 
în lipsa pasarelei pieto-
nale, pe 13 martie 2016, 
pe DN 1 sat Tâncăbești, 
Snagov, s-a organizat 
chiar și un marș de pro-
test, față de indiferența 
autorităților, după ce, cu 
doar cîteva zile în urmă, 
viața unui tânăr de 19 ani 
a fost curmată pe trece-
rea de pietoni. 

Mai multă siguranță la traversarea DN1 

Prima pasarelă pietonală din 
Tâncăbești a fost montată
Prima dintre cele 
două pasarele 
pietonale pe care 
Primăria Snagov 
s-a angajat că le 
va monta în satul 
Tâncăbești, pentru 
traversarea în 
siguranță a DN1, 
a fost montată 
în noaptea de 
2 spre 3 aprilie, 
iar autoritățile 
estimează că până 
la sfârșitul acestei 
luni construcția va fi 
funcțională.

Cristina NedelCu

Se lucrează 
intens 
pentru 
finalizarea 
noii 
pasarele

Montarea pasarelei în 
noaptea de 2 spre 3 aprilie


