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În acest context, pen-
tru conștientizarea - de-
opotrivă de către perso-
nalul MAI, cât și de că-
tre cetățeni - cu privire la 
adoptarea unui compor-
tament integru, Direcția 
Generală Anticorupție 
(DGA) a organizat o serie 
de activități de informare 
și educație anticorupție, 
prin intermediul structuri-
lor proprii de specialitate, 
în parteneriat cu instituții 
publice.

Lucrătorii Direcției An-
ticorupție pentru Munici-
piul București și Ilfov au 

desfășurat, în parteneri-
at cu Prefecturile Capitalei 
și Ilfov, respectiv Serviciile 
Publice Comunitare pen-
tru Eliberarea și Evidența 
Pașapoartelor București și 
Ilfov, o campanie de infor-
mare a cetățenilor cu pri-
vire la semnificația zilei de 
9 decembrie, precum și a 
cauzelor și consecințele 
săvârșirii faptelor de 
corupție. Activitățile au 
fost organizate simultan și 
au constat în transmiterea 
de mesaje și diseminarea 
de materiale de promova-
re a Campaniei Naționale 

“TU POŢI FACE LUMINĂ”, 
desfășurată de DGA.

Activitatea curentă a 
Direcției Anticorupție pen-
tru Municipiul București și 
județul Ilfov vizează în per-
manență creșterea gradu-
lui de integritate a lucrăto-
rilor MAI din zona de com-
petență, eficientizarea ac-
tivităților de prevenire și 

combatere a corupției și 
consolidarea colaborării cu 
toate instituțiile teritoriale 
angrenate în lupta antico-
rupție, precum și cu socie-
tatea civilă. În același timp, 
se dorește responsabiliza-
rea cetățenilor și funcțio-
narilor publici în sensul de 
a lua atitudine și de a se-
siza DGA de fiecare dată 

când iau cunoștință des-
pre implicarea unor lucră-
tori MAI în fapte de corup-
ție. Astfel, se pot face se-
sizări pentru aspecte lega-
te de comiterea unor fapte 
de corupție de către perso-
nalul MAI, la linia telefoni-
că gratuită din orice rețea 
- Call center anticorupție 
0800.806.806, la adresa 

de email bucuresti.dga@
mai.gov.ro sau cetățenii 
se pot prezenta pen-
tru audiență și consilie-
re la sediul Direcției An-
ticorupție pentru Munici-
piul București și județul Il-
fov din B-dul Nicolae Gri-
gorescu 12A, sector 3, 
București.

La întâlnire au par-
ticipat prefectul Dan-
iel - Tudorel Zamfir, sub-
prefectului Vincențiu Voi-
cu, directorului Ofici-
ului de Cadastru și Pub-
licitate Imobiliară Ilfov, 
Ruxandra Ghiba, și șeful 
Serviciului Cadastru din 
cadrul OCPI Ilfov, ingin-
er șef Anca Muscelea-
nu Ispas, reprezentanți 
ai autorităților locale din 
zonele ce vor fi ”afectate” 
de realizarea autostrăzii 
(Buftea, Pantelimon, 
Afumați, Dascălu, Glina, 
Mogoșoaia, Ștefăneștii 
de Jos, Tunari) și 
reprezentanții Asocierii 
Topovia 2002 SRL - SCA 
Teaha & Fuzesi - Port-
noi și Asociații SPARL, 
mandatați de Ministerul 
Transporturilor, prin Com-
pania Națională de Ad-
ministrare a Infrastruc-
turii Rutiere, pentru re-
alizarea documentațiilor 

cadastrale, a rapoartel-
or de evaluare și asigu-
rarea serviciilor juridice 
de asistență și reprezen-
tare în vederea dobândi-
rii prin expropriere/trans-
fer a imobilelor necesare.

HG pentru 
expropieri

Ciprian Portnoi, re-
prezentant mandatat, a 
oferit celor prezenți o se-
rie de detalii despre cum 
se vor derula activitățile 
în următoarea perioadă. 
”Apelăm la sprijinul dum-
neavoastră pentru identi-
ficarea proprietarilor și a 
imobilelor afectate, ast-
fel încât să putem pre-
găti documentația nece-
sară promovării HG de 
declanșare a procedurilor 
de expropriere. Această 
HG va acorda statului ro-
mân posibilitatea de a in-
tabula dreptul de propri-

etate asupra coridorului 
de expropriere și de a-l 
preda ulterior construc-
torului, pentru realizarea 
lucrărilor. Suntem în ca-
drul unui proiect în care 
licitațiile pentru proiec-
tare și execuție sunt în 
curs, motiv pentru care 
noi intenționăm și trebuie 
să pregătim materialele 
pentru hotărârea de gu-
vern pentru declanșarea 
procedurilor de expropri-
ere într-un timp cât mai 
scurt. Termenul pe care 
noi îl avem este de 3 luni, 
începând din luna ianua-
rie, însă am vrut să de-
marăm lucrările încă de 
acum, pentru că nu es-
te timp de pierdut. Avem 
experiența altor proiecte 
pe care le-am derulat și 
știm că acest termen es-
te foarte scurt. Am primit 
până acum sprijin de la 
OCPI Ilfov, alături de care 
lucrăm pe Centura Sud, 
și mulțumim foarte mult, 
dar în afară de Oficiul 
de Cadastru avem nevo-
ie și de ajutorul dvs. Știți 
foarte bine în cadrul fie-
cărei localități care este 

situația emiterii titulurilor 
de proprietate, a cadas-
trului sistematic ș.a.m.d.

În perioada imediat 
următoare, noi vă vom 
transmite oficial traseul 
acestei Centuri Nord - pe 
care noi l-am primit de la 
CNAIR, traseu stabilit în 
baza unui studiu de fe-
zabilitate din 2007, iar pe 
baza acestuia, împreună 
cu experții noștri topo, va 
trebui să identificăm imo-
bilele afectate. Acest tra-
seu va fi supus optimiză-
rii, într-o fază ulterioară. 
Suntem la dispoziția dvs 
la orice oră, iar rugămin-
tea nostră este să scur-
tăm termenul prevăzut 
de lege pentru a răspun-
de solicitărilor și vă ru-
găm să tratați cu priori-
tate cererile nostre. Este 
exclusiv în interesul sta-
tului român ca să putem 
demara acest proiect de 
care este mare nevoie și 
la nivel național și la ni-
vel local, pentru că știti 
foarte bine ce înseamnă 
circulația în interior, dar 
și în jurul Bucureștiului”, 
a afirmat Ciprian Portnoi.

Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă (ANOFM), 
Agenţia Naţională 
pentru Plăţi și Inspecţie 
Socială (ANPIS) și Casa 
Naţională de Pensii vor 
avea, din 1 ianuarie, 
acces direct în REVISAL, 
baza de date cu toţi 
angajaţii din România, 
gestionată de Inspecţia 
Muncii, a anunţat 

ministrul Muncii, Violeta 
Alexandru. ”Nu accept 
ca o persoană care 
trebuie să primească, 
la timp, indemnizaţie, 
pensie, ajutor de șomaj 
să meargă personal după 
diferite adeverinţe sau 
să aștepte ca o instituţie 
să îi comunice alteia 
diferite informaţii”, a 
scris ministrul Muncii pe 
pagina sa de Facebook.

CFR Călători lansează 
un nou program pilot 
pentru deservirea și 
sporirea atractivităţii 
traficului de navetă între 
zonele suburbane și 
marile orașe din toată 
ţara. Astfel, va fi permisă 
călătoria posesorilor 
de abonamente valabile 

la trenuri Regio și cu 
trenurile Interregio, 
pentru abonamentele 
emise pe distanţe 
de până la 30 de km. 
Această ofertă este 
valabilă începând cu 15 
decembrie 2019 și nu 
include trenurile în trafic 
internaţional.

Ziua Internațională Anticorupție, de 16 ani!
S-au împlinit 16 ani de când în întreaga 
lume se sărbătorește, pe 9 decembrie, 
Ziua Internaţională Anticorupţie stabilită de 
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Lucrări pentru creșterea 
vitezei trenurilor

Acces direct, la REVISAL

CFR SA anunţă că pe 
secţia București - Ploiești 
personalul feroviar de 
specialitate execută 
lucrări de buraj mecanizat 
pentru restabilirea vitezei 
de circulaţie la 140 km/h, 
între staţiile Buftea și 
Periș (fir II) și pe 3 aparate 
de cale din staţia Ploiești 
Sud, lucrări care au 
drept scop îmbunătăţirea 
condiţiilor de circulaţie 
și creșterea gradului 
de confort. Lucrările de 
buraj mecanizat cu mașini 
grele de cale executate în 
staţia CF Periș și pe firul 
II, între Buftea - Periș, 

km 18+200-18+900 și 
km 28+000-29+200, au 
drept scop realizarea 
elementelor geometrice 
ale căii, eliminarea defec-
telor de direcţie și nivel, 
ridicarea restricţiei de 
viteză de la km 18+300-
18+400 și creșterea 
vitezei de circulaţie la 
140 km/h. Lucrările de 
buraj mecanizat cu mașini 
grele de cale executate 
în staţia Ploiești Sud, pe 
cele 3 aparate de cale, au 
drept scop îmbunătăţirea 
condiţiilor de trafic și 
reducerea timpilor de 
tranzitare a staţiei.

Încep exproprierile pentru 
“Autostrada de Centură 
București Nord, Inel 2”

Pagină realizată de CARMEN ISTRATE

Abonamente Regio valabile 
și la trenurile Interregio

Pe 12 decembrie 2019, la sediul Instituției 
Prefectului - Județul Ilfov a avut loc o întâlnire 
de lucru având ca temă proiectarea și execuția 
obiectivului de investiții “Autostrada de Centură 
București Nord, Inel 2”. 


