
8 13 - 19 ianuarie 2020www.jurnaluldeilfov.roactualitate

Reamintim că, teo-
retic, de la 1 ianuarie, 
mașinile sub Euro 3 nu 
mai au voie în centrul Ca-
pitalei, iar cele sub Euro 
4 pot circula în oraș doar 
dacă plătesc ”vinieta Oxi-
gen”. Restricția se aplică 
de luni până vineri în in-
tervalul 07.00-22.00, cu 
excepția sărbătorilor le-
gale.

”Vinieta Oxigen a in-
trat în vigoare la 1 ia-
nuarie, dar folosim pri-
ma perioadă de aplica-
re pentru acomodare și 
conștientizare”, a explicat 
Gabriela Firea, primarul 
general al Capitalei.

Ce viniete trebu-
ie achiziționate? Cine 
plătește și cât costă? Ce 
mașini nu mai au voie în 
centrul Bucureștiului?

Consiliul General al 
Municipiului București 
(CGMB) a aprobat pe 
24 octombrie, la pro-
punerea primarului Ga-
briela Firea, introduce-
rea ”vinietei Oxigen”, de 
la 1 ianuarie 2020, pen-
tru mașinile sub Euro 4, 
care circulă în București, 
iar mașinile sub Euro 3 
nu mai au acces în cen-
trul orașului - chiar dacă 
plătesc această vinietă! 
Pentru mașinile sub Euro 
3 vinieta costă 15 lei/zi, 
iar pentru cele Euro 3 și 
4 - 5 lei/zi. Autoturisme-
le Euro 4 vor plăti vinie-
ta din 2021, iar mașinile 
noneuro, Euro 1 și Euro 2 
nu vor mai avea voie DE-
LOC în București din anul 
2022, iar pentru cele Eu-
ro 3 restricția este valabi-
lă din 2024!

Șoferii care nu au 
vinieta corespunzătoa-
re vor fi sancționați cu 

amenzi de la 1.500 la 
2.000 de lei. Aplica-
rea sancțiunilor va fi fă-
cută atât de polițiști și 
polițiști locali, cât și de 
”împuterniciți ai primaru-
lui general”.

Excepție de la 
plată

Următoarele catego-
rii de autovehicule sunt 
exceptate de la plata vi-
nietei:

 cele electrice și hi-
brid,

 scuterele și moto-
cicletele,

 cele special adap-
tate pentru persoanele cu 
dizabilități,

 cele destinate 
trans misiunilor radio și tV,

  au toveh i cu le -
le aparținând Poliției, 
pompierilor, Jandarme-
riei, Poliției de Frontie-
ră, ANAF, Serviciului de 
Ambulanță sau Medicină 
Legală, Protecției Civile, 
MApN, unităților speciale 
ale SRI și SPP, StS, SIE, 
Administrației Naționale a 
Penitenciarelor, precum și 
autovehiculele de serviciu 
ale procurorilor din Minis-
terul Public, serviciilor 
publice comunitare pen-
tru situații de urgență, 
Societății Naționale de 
Cruce Roșie din Româ-
nia, Societății de trans-
port București, 

 cele utilizate la 
intervențiile la căile de 
comunicație și rețelele 
edilitare,

 cele istorice, con-
form datelor înscrise în 
certificatul de înmatri-
culare sau în cartea de 
identitate a vehiculului,

 cele prevăzute 

ca fiind exceptate prin 
acordurile și tratatele 
internaționale la care Ro-
mânia este parte.

Zona de Acțiune 
pentru Calitatea 
Aerului

Se definește drept 
centru al Capitalei - Zona 
de Acțiune pentru Calita-
tea Aerului (ZACA) în pe-
rimetrul delimitat de: P-ța 
Victoriei - Bd. Iancu de 

Hunedoara - Șos. Ștefan 
cel Mare - Str. Polonă - 
Str. Mihai Eminescu - Str. 
traian - Bd. Nerva traian 
- Bd. Gheorghe Șincai - 
Str. Lânăriei - Calea Șer-
ban Vodă - Bd. Mărășești 
- Str. Mitropolit Nifon- Bd. 
Libertății - Calea 13 Sep-
tembrie - Șos. Panduri-
lor - Șos.Cotroceni - Spla-
iul Independenței - Str. 
Știrbei Vodă - Str. Berzei 
- Str. Buzești - P-ța Vic-
toriei.

De unde se poate 
cumpăra ”vinieta 
Oxigen”?

Vinieta poate fi cum-
părată, momentan, doar 
online, intrând pe site-
ul Administrației Străzilor 
http://www.aspmb.ro/ 
sau https://www.rovinie-
te.ro/ro/oxigen.

”Autoturismele cu 
normă de poluare sub Eu-
ro 4 vor plăti ”vinieta Oxi-
gen”, iar mașinile cu mo-
toare sub Euro 3 nu vor 
mai avea acces în cen-
trul orașului! Autoturis-
mele Euro 4 vor plăti vi-
nieta din 2021. Autoturis-
mele cu norma de polua-
re nonEuro, Euro 1 și Eu-
ro 2 vor fi interzise com-
plet în centrul Capitalei în 
același interval orar și vor 
avea acces pe restul ar-
terelor doar cu achiziția 
vinietei. Singurele mașini 
care nu vor fi afectate de 
restricții sunt cele electri-
ce, hibride, Euro 5 și Eu-
ro 6. Măsurile se aplică 
de luni până vineri, între 
orele 07.00 și 22.00, cu 
excepția sărbătorilor le-
gale. În afara programu-

lui se poate circula gra-
tuit, prin toate zonele 
Bucureștiului, indiferent 
de norma de poluare“, se 
arată pe pagina de Face-
book creată special pen-
tru informare - ”Oxigen 
pentru București”.

Cum 
monitorizează 
Primăria Capitalei 
cine intră în 
centru și cine nu 
are vinietă?

Primăria Capitalei îi 
va verifica pe cei care in-
tră în zona centrală și pe 
cei care nu plătesc vinieta 
cu ajutorul camerelor de 
supraveghere (un sistem 
asemănător celui folosit 
în Londra, Anglia). Câte-
va camera au fost deja 
montate, precum și indi-
catoarele care arată zona 
centrală, unde nu au voie 
mașinile sub Euro 3.

Mihai teodorescu, 
șeful Direcției transpor-
turi din Primăria Capi-
talei, a prezentat cum 
funcționează sistemul, 
explicând că acesta are 
”trei rețele neuronale, 
prima depistează tipul 
au tovehiculului, a doua 
numărul de pe plăcuțele 
de înmatriculare și, în ba-
za de date, prin OCR-iza-
re, se scrie fiecare număr 
de înmatriculare depistat 
pe camere. Acest sistem 
transmite unui centraliza-
tor dacă are vinieta plă-
tită, dacă are normă de 
poluare sub normele im-
puse și decide mai depar-
te emiterea proceselor de 
sancțiune, trimiterea lor 
și urmărirea plății”, a spus 
specialistul.

Ce trebuie să știi despre ”Vinieta Oxigen”, 
care a intrat în vigoare la 1 anuarie 2020?
 Autoturismele cu normă de poluare sub Euro 4 plătesc ”Vinieta Oxigen”, iar mașinile cu motoare sub Euro 3 nu 

mai au acces în centrul orașului!  Autoturismele Euro 4 vor plăti vinieta din 2021
”Vinieta Oxigen” a intrat în vigoare de 
la 1 ianuarie, iar Primăria Capitalei va 
aplica amenzi, începând din luna martie 
2020, celor prinși că circulă cu mașina în 
București fără să plătească sau în zona în 
care nu au voie!


