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”Vedem cu toții că 
deja sunt blocaje în in-
frastructura de transport, 
care generează proble-
me economice. Pe de altă 
parte, știm că Regiunea 
București-Ilfov asigură 
aproape o treime din PIB-
ul României și că orice în-
cetinire a creșterii econo-
mice pe regiune afectea-
ză întreaga țară. Conform 
analizelor de eficiență 
economică, avem o încăr-
care a drumurilor în Re-
giunea București-Ilfov, în 
jurul Capitalei, care bate 
zilnic orice drum din țară, 
dar se simte deja o redu-
cere a creșterii evoluției 
economice a Regiu-
nii București-Ilfov, în ra-
port cu media națională. 
București-Ilfov a cres-
cut cu 12 pp față de me-
dia UE între 2014-2017, 
dar sunt semne că în ul-
timii 2 ani ritmul a scă-
zut. Infrastructura stra-
tegică de transport nu a 
ținut pasul cu dezvolta-
rea, cu tendințele din Re-
giunea București-Ilfov. 
Și, dacă nu se fac ur-
gent investiții în aceas-
tă infrastructură, moto-
rul economiei românești 
își pierde din putere. Din 
punct de vedere strate-
gic, trebuie rezolvată ur-
gent problema transpor-
tului, pentru menținerea 
dezvoltării Regiunii, deci 
a României”, ne-a expli-
cat, de la început, Irinel 
Scrioșteanu.

JDI: Ce ați găsit la 
Ministerul Transportu
rilor? Care sunt pro
iectele care near pu
tea îmbunătăți viața?

I S :  ” C u n o ș t e a m 
foarte bine toate proiec-
tele Regiunii București-
Ilfov pe probleme de in-
frastructură și de trans-
port dinainte să ajung la 
Ministerul Transporturi-
lor. Acum, am putut in-
tra în detalii, în bucătăria 
internă, vis-a-vis de res-
ponsabili, structuri de su-
port, UIP-uri. Prioritatea 
mandatului meu o repre-
zintă integrarea sisteme-
lor de transport din Regi-
unea București-Ilfov pen-
tru reducerea numărului 

de mașini din trafic. Pun 
accent pe reducerea nu-
mărului de mașini din tra-
fic, nu pe fluidizarea tra-
ficului. Fluidizarea trafi-
cului ar însemna, pe ter-
men scurt și mediu, su-
plimentarea numărului 
de mașini, pentru că se 
merge mai repede, mai 
bine, deci se generea-
ză, automat, alte auto-
mobile în mișcare. Și as-
ta poate aduce deservicii 
pe zona de calitate a ae-
rului, pe costuri. Soluția 
este reducerea număru-
lui de mașini în trafic prin 
crearea unor sisteme in-
tegrate de transport în 
comun, fie că vorbim de 
CFR, metrou, transport 
de suprafață sau aerian”.

Soluția feroviară
JDI: Este transportul 

CFR o soluție pentru re-
ducerea traficului în Re-
giune?

IS: ”Da. Știm cu toții 
că infrastructura ferovi-
ară este depășită, sunt 
investiții lipsă în rețeaua 
regională și în gările exis-
tente, precum și în Cen-
tura de cale ferată a 
Capitalei, nefolosită la 
potențialul său. Și mă re-
fer atât la cea de trans-
port marfă, cât și la cea 
de călători. Din fericire, 
avem un proiect în de-
rulare, respectiv legătu-
ra feroviară directă dintre 
Gara de Nord București și 
Aeroportul Internațional 
Henri Coandă. Este vorba 
despre construirea unei 
căi ferate duble în lungi-
me de 2,95 km, a unui 
viaduct de 1,52 km ca-
re va traversa DN1, trei 
podețe, o instalație de 
centralizare electronică 
și o stație de călători la 
terminalul T1. Noul tron-
son rutier va contribui la 
reducerea numărului de 
mașini din trafic pe zona 
de Nord a județului Ilfov 
și a Bucureștiului, dar nu 
numai. Suntem în perma-
nentă legătură cu cei ca-
re realizează această mo-
dernizare. Facem tot ce 
depinde de noi să acce-
lerăm lucrările. În de-

cembrie 2019, am deblo-
cat tot ce se putea, indi-
ferent că problemele pu-
teau fi rezolvate de la ni-
velul Ministerului Trans-
porturilor sau depindeau 
de alte instituții ale sta-
tului. Suntem la faza de 
studiu de fezabilitate și 
pentru reabilitarea Gării 
de Nord. Pe noul tronson 
de cale ferată care duce 
către Aeroport vor fi, de 
asemenea, câteva stații 
de tren: la Mogoșoaia, 
pe DN1, în zona care es-
te în dezvoltare și, desi-
gur, la Otopeni. Din stu-
diul de fezabilitate pentru 
extinderea Aeroportului 
Internațional Henri Coan-
dă a reieșit că 60% dintre 
cei care folosesc servici-
ile companiilor aeriene 
de la Otopeni nu locuiesc 
în București. Piața Aero-
portului Otopeni se extin-
de inclusiv pe Nordul Bul-
gariei. De aceea, vom ur-
genta, cât se poate, mo-
dernizarea tronsonului 
feroviar București Nord - 
Jilava - Giurgiu, care aju-
tă la reducerea număru-
lui de mașini în trafic pe 
Sudul Regiunii București-
Ilfov, dar și pe Sudul Ro-
mâniei. De asemenea, lu-

crăm la implementarea 
unor noi rute de trans-
port regional”.

Metroul, o soluție
JDI: Și metroul ar 

putea fi o soluție pen
tru reducerea numă
rului de mașini în tra
fic. Care este stadiul 
lucrărilor la Magistra
la 5?

IS: ”Din păca-
te, am găsit Metrorex 
 într-o situație critică, cu 
datorii foarte mari pe 
mentenanță. Guvernul a 
făcut eforturi însemnate 
pentru deblocarea crizei, 
pentru plata datoriilor ca-
re puneau în pericol chiar 
circulația metroului. Ves-
tea bună este că M5 es-
te în dezvoltare, așa cum 
știți. Săptămânal avem 
întâlniri cu antreprenorii. 
Chiar la vizita ministru-
lui Transporturilor, Lucian 
Bode, de la sfârșitul anu-
lui 2019, constructorul 
și-a asumat termenul de 
15 iunie 2020 pentru da-
rea în funcțiune a acestei 
linii. PSD anunțase că se 
va circula pe M5 încă din 
decembrie 2019, un ter-
men nerealist, având în 

vedere că nici lucrarea 
nu era posibil a fi finali-
zată și nici cei circa 950 
de oameni de care es-
te nevoie să deserveas-
că această linie nu erau 
angajați. Noi am început 
pregătirile pentru pune-
rea în funcțiune a aces-
tei magistrale, care va 
avea 10 stații și un de-
pou. Vom lua toate mă-
surile, astfel încât toți cei 
implicați în această lucra-
re să se țină de terme-
ne. Iar pentru M6, linia 
de metrou care va asigu-
ra legătura cu orașul Oto-
peni, am demarat proce-
dura de licitație. Au fost 
6 firme pre-calificate, iar 
în acest moment o aso-
ciere de firme a depus 
contestație. Așteptăm ju-
decarea acesteia pentru 
continuarea procedurii”.

Autostrada de 
Centură A0, o 
prioritate

JDI: Ce priorități 
are Ministerul Trans
porturilor pe infra
structura rutieră din 
Regiunea București  
Ilfov?

IS: ”Prioritatea es-

te A0, inelul de autostra-
dă din jurul Capitalei, cu 
o lungime totală de 101 
km. Legătura pe partea 
de Sud a Bucureștiului, 
între A1 București-Pi-
tești și A2 București-Con-
stanța, este împărțită în 
3 loturi, care sunt licita-
te și adjudecate pentru 
proiectare și execuție. Cel 
mai avansat este Lotul 2, 
care pleacă din DN6, rea-
lizează intersecția cu DN5 
până în zona localității 
Berceni, pentru care am 
aprobat recent proiec-
tul. Intră apoi în faza 
de exproprieri și emite-
re a autorizațiilor de con-
struire, urmată de ordi-
nul de începere a lucră-
rilor. La Berceni se fa-
ce joncțiunea cu Lotul 1, 
care pleacă de aici către 
A2, lucrare la care sun-
tem la nivel de declarație 
de proiectare. Lotul 3 de 
la DN6, în zona Bragadiru 
-Cornetu până la A1, es-
te tot în faza de proiect. 
Urmează să se discute în 
Comisia tehnică. Pe zo-
na de Nord sunt 4 loturi. 
Pentru primul s-au de-
pus 11 oferte, care sunt 
în evaluare. Pentru lotu-
rile 2 și 3 a fost pregătită 

documentația de licitație, 
este la ANAP. Până pe 3 
februarie 2020 se pot de-
pune ofertele pentru Lo-
tul 2, iar pentru Lotul 3, 
până la sfârșitul lunii fe-
bruarie. Lotul 4 a fost 
blocat mai bine de 1 an 
pentru un aviz de mediu. 
În Cernica este o zonă 
protejată Natura 2000. 
Am obținut în decembrie 
2019 acel aviz, este de-
blocată situația și pregă-
tim acum documentația 
de atribuire. În acest an, 
toate cele 7 loturi de au-
tostradă ar trebui să fie 
într-o anumită fază pro-
cedurală, în licitație, 
în proiectare, începe-
re execuție, în lucru, în 
așa fel încât diferențele 
de timp dintre ele să fie 
cât mai concentrate, ca 
să putem avea o auto-
stradă funcțională inițial 
pe Sud. Vrem să mișcăm 
constructorii să se înca-
dreze cel puțin în terme-
nele asumate”.

JDI: Ce facem cu 
actuala Centură a 
Bucu reștiului?

IS: ”Este la fel de im-
portantă și actuala Cen-
tură a Bucureștiului, care 
trebuie reabilitată și mo-
dernizată. Dar asta nu se 
poate face oricum. Tre-
buie să accelerăm la ma-
ximum darea în folosință 
a A0 pe Sud, pentru că 
e cea mai avansată, se 
poate face, se lucrează 
pe câmp, nu sub trafic, și 
ar prelua tot ceea ce în-
seamnă tranzit al Regiu-
nii București-Ilfov. Mer-
gem în paralel și cu lu-
crări pentru Centura ac-
tuală, și aici vorbim des-
pre pasajele denivela-
te, astfel încât să nu se 
mai suprapună traficul lo-
cal cu traficul de tranzit. 
Este vorba despre pasa-
jele de la Domnești, Ber-
ceni, Popești-Leordeni, 
Mogoșoaia și Cernica. Din 
primăvară, toate vor fi în 
lucru. Urgentăm tot ce 
ține de Ministerul Trans-
porturilor. De exemplu, 
pasajul Mogoșoaia: am 
găsit proiectul blocat în 
proceduri administrati-
ve, cu întârzieri la aviza-
re și autorizare. Am de-
blocat tot ce s-a putut, 
avem toate avizele acum, 
a fost ajustat și apro-
bat proiectul în Consiliul 
tehnico-economic. Pa-
sajul de la Domnești es-
te în lucru, dar aici lucru-
rile sunt foarte compli-
cate. A fost o procedu-
ră de licitație care a du-
rat câțiva ani și s-a fina-
lizat în 2018, cu atribui-

rea contractului unei fir-
me aflate în insolvență. 
Peste toate, la solicita-
rea Primăriei Municipiului 
București, cu avizul res-
ponsabililor din Guvern, 
acum 2 ani au fost făcute 
și modificări de proiect, 
care au generat blocaje, 
exproprieri suplimenta-
re și costuri neprevăzute. 
Încercăm acum să găsim 
soluțiile legale pentru ac-
celerarea lucrărilor. Pasa-
jul de la Berceni este în 
proiectare. La fel și cel de 
la Popești-Leordeni. Aco-
lo avem și un tronson de 
Centură care se va extin-
de la 4 benzi, pentru că 
este zonă fără construcții 
și se lucrează în afara 
părții carosabile, între ce-
le două intersecții. La Cer-
nica este tot o intersecție 
mai complexă, cu girato-
riu suspendat, plus mo-
dernizare la 4 benzi între 
DN2 Afumați și A2, Glina.

Pe toate cele 5 pro-
iecte suntem în evalu-
are permanentă, avem 
responsabil pe fiecare în 
parte, un calendar clar de 
implementare. Construc-
torii și CNAIR trebuie să 
înțeleagă că nefinaliza-
rea în cel mai scurt timp 
a acestor lucrări aduce 
atingere dezvoltării eco-
nomice în regiune. Pri-
măria Mogoșoaia a rea-
lizat un studiu de trafic 
pe intersecția Centură cu 
DN1 A de la Mogoșoaia. A 
rezultat că o rezolvare a 
traficului în zonă ar gene-
ra o economie de 4.000 
de euro/oră. Această 
intersecție este mai puțin 
aglomerată decât cea de 
la Domnești. Vă dați sea-
ma ce pierderi se înre-
gistrează acolo, dar și pe 

celelalte zone unde sunt 
mari conflicte de trafic, 
la ore de vârf. Este vor-
ba despre transportul de 
mărfuri, de consumul de 
carburant, de poluare”.

JDI: Bucureștenii, 
dar mai ales ilfovenii 
au așteptări mari oda
tă cu numirea dvs. în 
această funcție. Ca
re este relația secre
tarului de stat Irinel 
Scrioșteanu cu prima
rii din Ilfov?

IS: ”Pentru locuitorii 
și primarii din Ilfov, fap-
tul că mă aflu la Minis-
terul Transporturilor es-
te, într-adevăr, important. 
Ei știu că eu cunosc bi-
ne problemele, așa că, ce 
pot să le promit primarilor 
este că voi sprijini cu toa-
te puterile funcției pe ca-
re o dețin proiectele care 
îmbunătățesc viața locui-
torilor din județul nostru. 
Tuturor cetățenilor, din 
București sau din Ilfov, le 
garantez că voi fi transpa-
rent și voi comunica toate 
proiectele pe care le ges-
tionez. Voi încerca ast-
fel să îi țin aproape, în 
cunoștință de cauză. Voi 
pune presiune pe respon-
sabili, respectiv pe firme-
le care au câștigat lucrări-
le, pe CNAIR, pe avizatori 
și pe primari, pe Guvern - 
prin ministerele de resort. 
E o formă de transparență 
care îmi doresc să aducă 
beneficii. Vreau să fiu re-
alist, dar în același timp 
optimist! Județul Ilfov re-
prezintă cea mai impor-
tantă intersecție de auto-
străzi și drumuri naționale 
din România. Sunt foar-
te multe probleme ge-
nerate de traficul îngre-
unat, de aceea sunt ne-

cesare intervenții punc-
tuale ale CNAIR și ale 
Direcției Regionale de 
Drumuri și Poduri, pen-
tru realizarea unor obiec-
tive pe termen scurt. De 
exemplu, trebuie interve-
nit pe DN2, în zona Vo-
luntari - Afumați, care es-
te legătura spre Moldo-
va. Afumați și Voluntari 
au devenit localități ur-
bane, trebuie făcute nea-
părat lucrări de siguranță 
a traficului. La intersecția 
DJ 200A cu DN2, în zona 
Afumați, e necesar un gi-
ratoriu. Trebuie realizate 
pasaje denivelate pe anu-
mite zone. Acolo unde se 
ajunge la un trafic major, 
trebuie intervenit. În anu-
mite zone sunt necesare 
investiții punctuale în in-
frastructură. De exem-
plu, trebuie să realizăm 4 
benzi pe DN 1A, în zona 
Mogoșoaia, între actuala 
Centură și vechea legătu-
ră cu Centura, spre Chiti-
la. A fost finalizat pasajul 
de cale ferată - investiție 
a CFR, un proiect înce-
put în 2007-2008, cul-
mea, tocmai la solicita-
rea Primăriei Mogoșoaia. 
CNAIR nu a fost pregă-
tită, astfel încât la mo-
mentul finalizării pasaju-
lui de cale ferată să inter-
vină pentru crearea a 4 
benzi. Acum, o soluție ar 
fi ca CNAIR să intervină, 
în regie proprie, să reali-
zeze o parte dintre obiec-
tivele mărunte care ajută 
ca, pe perioada execuției 
lucrărilor, traficul să nu 
fie foarte afectat. De ase-
menea, în Bragadiru, pe 
DN 6, trebuie reconfigu-

rat sensul giratoriu din 
dreptul Străzii Cristalului, 
din cauză că este subdi-
mensionat și nu mai fa-
ce față traficului din zo-
nă. La fel, intersecția din-
tre DN 6 și DJ 401A. Sunt 
intervenții punctuale, pe 
care trebuie să le facem 
cu CNAIR și DRDP, une-
le în regie proprie, altele 
cu investiții. Sunt lucrări 
urgente pe siguranță ru-
tieră, care ajută la de-
blocarea traficului în zo-
nă și contribuie la preve-
nirea accidentelor. În lo-
calitatea Cornetu, stân-
ga - dreapta viitoarei au-
tostrăzi A0, trebuie găsi-
te soluții pentru traficul 
local, eventual realizarea 
a două giratorii pentru cei 
care circulă pe DN 6. Tre-
buie continuate și finali-
zate investițiile pe DN 5, 
în Jilava și 1 Decembrie. 
Avem o problemă lega-
tă de accesul în giratorii. 
Tot în Jilava, mai avem 
de rezolvat intersecția 
cu DJ 401A, unde nu es-
te gândită continuitatea 
drumului județean. Pe 
DN1, cea mai aglomera-
tă arteră din România, pe 
zona Corbeanca-Balotești 
este necesară o gândire 
integrată. Aici sunt foar-
te multe firme care s-au 
relocat, sunt Therme-le, 
sunt cele două localități 
stânga-dreapta, prin 
Balotești se merge și că-
tre A3, în concluzie trebu-
ie regândită această zo-
nă din punctul de vede-
re al conexiunilor. Tot aici 
se va face și intersecția 
cu autostrada A0, între 
Balotești și Otopeni. Va 

fi o conexiune importan-
tă între DN1 și A0. Mai 
departe, pe DN1 până la 
Ciolpani, trebuie să reali-
zăm toate pasajele pieto-
nale, ca să nu mai avem 
treceri de pietoni la sol. 
Avem un proiect pe ac-
tuala Centură, între Chi-
tila–Mogoșoaia-Otopeni, 
vom realiza 5 pasarele pi-
etonale, acolo unde s-a 
lărgit strada la 4 benzi. 
Proiectul este blocat de 
mai mult timp. Ne ocu-
păm de rezolvarea avi-
zelor și autorizațiilor. Mai 
există un proiect ce tre-
buie deblocat, între DN 7 
și A1, pe zona Chitila - 
Dragomirești - Chiajna. 
A fost nefericitul contract 
cu Delta, s-a reziliat. Am 
fost obligați să reluăm 
procedurile de expertiza-
re, de refacere a caietului 
de sarcini”.

JDI: Are Ministe
rul Transporturilor re
surse să susțină toate 
aceste proiecte des
pre care vorbiți?

IS: ”În ultimii 10-
12 ani, Ministerul Trans-
porturilor nu și-a cheltu-
it banii alocați. Nu avem 
probleme cu alocările fi-
nanciare pentru proiecte, 
nu ducem lipsă de fon-
duri pentru investiții, noi 
avem probleme cu pro-
cedurile de achiziții, de 
proiectare, cu avizările, 
cu autorizările, cu imple-
mentarea efectivă a pro-
iectelor. Trebuie restruc-
turată și regândită abor-
darea strategică vis-a-vis 
de implementare, nu de 
finanțare”, a concluzionat 
secretarul de stat.

Numit la sfârșitul anului trecut secretar 
de stat în Ministerul Transporturilor, 
Irinel Scrioșteanu, fost administrator 
public al județului Ilfov, a fost de acord 
să răspundă întrebărilor Jurnalului de 
Ilfov, discuțiile pornind de la o afirmație 
a oficialului, potrivit căruia ”cel mai mare 
investitor, în următorii 5 ani, în județul 
Ilfov, va fi Ministerul Transporturilor”.

”Dacă nu finalizăm cele 5 pasaje în 2 ani voi demisiona! 
Pentru rezolvarea celor 5 intersecții majore din Ilfov 
și a autostrăzii A0 voi folosi toate mijloacele pe care le 
avem la îndemână pentru ca lucrările să se desfășoare 
în cel mai scurt timp posibil. Îmi iau angajamentul 
în fața cetățenilor din București și din Ilfov că vom 
finaliza pasajele de trecere peste actuala Centură în 2 
ani și loturile autostrăzii A0 pe Sud în 3 ani. Termenul 
pare lung pentru oameni, dar scurt pentru CNAIR. 
Dacă nu reușim îmi voi depune mandatul! Mai suntem 
preocupați de legătura rutieră dintre Aeroportul 
Otopeni, Terminalul 2 și autostrăzile A0 și A3. Cine va 
câștiga Lotul 2 al autostrăzii A0 are sarcină să realizeze 
studiul de fezabilitate pentru această legătură. Căutăm 
soluții pentru varianta ocolitoare a orașului Buftea, 
care ar putea descongestiona traficul pe DN1 A. 
Este un proiect de vreo 12-13 ani, avizat de Comisia 
tehnică, dar care până acum nu a primit finanțare. 
Avem, de asemenea, proiecte legate de siguranța 
circulației, prin rezolvarea punctuală a unor intersecții, 
respectiv giratorii, bretele de stânga/dreapta, accese 
în autostradă (la Gruiu, Brănești). Un proiect nou ar fi 
legătura Piața Presei - Sisești - Centura București - 
Mogoșoaia - A0 - Corbeanca - Periș.

Mandat vs pasaje!

Irinel Scrioșteanu, secretar de stat: ”Ministerul Transporturilor 
va f¡ cel mai mare investitor în judeţul Ilfov, în următorii 5 ani”Irinel Scrioșteanu

Șantier cale ferată

Șantier cale ferată

Șantier cale ferată
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