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În numele instituţiei 
pe care o reprezintă, ofi-
cialul a explicat în ce fază 
se află lucrările la legătu-
ra feroviară directă dintre 
Gara de Nord București și 
Aeroportul Internaţional 
“Henri Coandă”.

“Este vorba despre 
construirea unei căi fe-
rate duble în lungime de 
2,95 km, a unui viaduct 
de 1,52 km, care va tra-
versa DN1, a trei podeţe, 
a unei instalaţii de cen-
tralizare electronică și a 

unei staţii de călători la 
Terminalul T1. Noul tron-
son feroviar va contribui 
la reducerea numărului de 
mașini în trafic pe zona de 
Nord a judeţului Ilfov și a 
Bucureștiului, dar nu nu-
mai. Suntem în permanen-
tă legătură cu cei care re-
alizează acest obiectiv. Fa-
cem tot ce depinde de noi 
să accelerăm lucrările. Din 
decembrie 2019 am de-

blocat tot ce se putea, in-
diferent că problemele pu-
teau fi rezolvate de la nive-
lul Ministerului Transportu-
rilor sau depindeau de al-
te instituţii ale statului”, a 
explicat Irinel Scrioșteanu.

Acesta a adăugat că 
a discutat și situaţia ae-
roporturilor din Româ-
nia. “Așa cum știm, aces-
tea au înregistrat cea mai 
mare creștere a număru-
lui de pasageri, respectiv 
de 123%, în ultimii 10 ani, 
conform datelor Euros-
tat. Capacitatea Aeropor-
tului Internaţional „Henri 
Coandă“ de la Otopeni es-
te depășită. Astăzi avem 
peste 14 milioane de călă-
tori/an. Numărul este du-
blu faţă de capacitatea ae-
roportului de a deservi oa-
menii în condiţii civilizate. 
De aici aglomeraţia și ser-
viciile insuficiente acordate 

călătorilor. Există un plan 
pentru extindere, de con-
struire a unui nou termi-
nal, care trenează de foar-
te mulţi ani, vom demara 
în cel mai scurt timp pro-
cedurile pentru implemen-
tarea lui. Momentan însă, 
avem un proiect de reabili-
tare a interioarelor clădiri-
lor A, B și Rotondă din Ae-
roportul Băneasa. Scopul 
este mărirea capacităţii de 
trafic la 350 de pasageri/

oră, pentru a muta o parte 
din traficul foarte mare de 
pe Aeroportul de la Oto-
peni pe cel de la Bănea-
sa. Am obţinut toate avi-
zele în regim de urgenţă 
și am emis autorizaţia de 
construire pe 21 ianuarie 
2020. Împreună cu con-
structorii, ne asumăm că 
până la startul EURO 2020 
Aeroportul Băneasa va fi 
funcţional”, a spus secre-
tarul de stat.
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Irinel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul 
Transporturilor, a participat zilele trecute la întru
nirea Comitetului Interministerial EURO 2020, care 
sa desfășurat la sediul Guvernului României.

Noile reglementări 
privind activităţile 
de transport 
alternativ au intrat 
în vigoare începând 
cu data de 1 
februarie, a anunţat 
Inspectoratul 
General al Poliţiei 
Române (IGPR).

”Începând cu 1 fe-
bruarie 2020 a intrat în vi-
goare OUG 49/2019 pri-
vind activităţile de trans-
port alternativ cu auto-
turism și conducător au-
to. Transportul alternativ 
se poate realiza doar prin 
intermediul unei platfor-
me digitale avizate tehnic 
de Ministerul Comunicaţi-
ilor, autoturismele trebuie 
să deţină autorizaţie pen-
tru transportul alternativ, 
iar șoferul un certificat de 
atestare a pregătirii profe-
sionale pentru transportul 
de persoane în regim de 
închiriere eliberat de Au-
toritatea Rutieră Româ-
nă. Până la această dată, 
persoanele fizice și juridi-
ce care derulează operaţi-
uni ce intră sub incidenţa 
acestei ordonanţe au be-
neficiat de o perioadă de 
tranziţie pentru punerea 
în acord cu noile prevederi 
legale”, se arată  într-un 
comunicat al IGPR.

Autoturismele utiliza-
te la transportul alternativ 
trebuie să îndeplinească 
mai multe condiţii: să ai-
bă maximum cinci locuri, 
inclusiv locul conducăto-
rului auto; să aibă inspec-
ţia tehnică periodică (ITP) 
realizată la fiecare șase 

luni; la momentul  cursei 
trebuie să corespundă 
normelor tehnice privind 
siguranţa circulaţiei ruti-
ere, protecţia mediului și 
utilizarea conform des-
tinaţiei; să deţină copia 
conformă a autorizaţiei 
pentru transportul alter-
nativ. Autoturismele ca-
re efectuează transport 
alternativ nu beneficiază 
de facilităţile de trafic afe-
rente serviciilor publice 
de transport local, pasa-
gerii urcând și coborând 
în locurile unde este per-
misă oprirea autovehicu-
lelor. Pe durata efectuă-
rii curselor, autoturismele 
înregistrate pe platforma 
digitală vor avea afișat la 
vedere, în partea din fa-
ţă și din spate a autoturis-
mului, un ecuson care va 
conţine numărul de înma-
triculare, denumirea plat-
formei digitale pe care es-
te înregistrat autoturismul 
și elemente de siguranţă 
care să ateste autentici-

tatea ecusonului. Şoferii 
care efectuează transport 
alternativ trebuie să aibă 
vârsta de cel puţin 21 de 
ani, să deţină un certificat 
de atestare a pregătirii 
profesionale pentru trans-
portul de persoane în re-
gim de închiriere elibe-
rat de Autoritatea Rutieră 
Română și să deţină per-
mis de conducere catego-
ria B de cel puţin doi ani. 
În plus, trebuie să nu aibă 
cazier, să deţină aviz me-
dical și psihologic, să  nu-i 
fi fost suspendat drep-
tul de a conduce în ulti-
mul an pentru conduce-
rea sub influenţa băutu-
rilor alcoolice sau a sub-
stanţelor psihoactive și să 
nu fi fost implicat în acci-
dente rutiere soldate, din 
culpa sa, cu decesul sau 
vătămarea gravă a uneia 
sau mai multor persoane. 
”Atunci când își desfășoa-
ră activitatea, conducăto-
rul auto trebuie să deţi-
nă la bordul autoturismu-

lui și să prezinte organului 
de control rutier, pe lân-
gă documentele prevăzu-
te de legislaţia rutieră, și 
următoarele documente: 
asigurarea de răspunde-
re civilă auto; asigurarea 
pentru persoane și bunu-
rile acestora; ecusonul de 
transport alternativ; co-
pia conformă a autorizaţi-
ei pentru transport alter-
nativ”, se menţionează în 
comunicat.

Conducătorii auto 
au și o serie de obliga-
ţii, printre care să aibă ţi-
nută corespunzătoare, un 
comportament civilizat și 
preventiv în relaţia cu cli-
entul, să nu refuze efec-
tuarea cursei în condiţiile 
iniţial agreate, să se su-
pună controlului autorită-
ţilor cu atribuţii în dome-
niu, să nu utilizeze mij-
loacele audio-video fă-
ră acordul clientului și să 
efectueze cursa doar cu 
un autoturism înscris pe 
platforma digitală.

Au intrat în vigoare noile reglementări 
pentru transportul alternativ

Certificare ISO 
9001:2005 pentru CJI

Certificarea ISO 
9001 dă garanţia cetă-
ţenilor că instituţia ofe-
ră servicii de calitate, 
cu respectarea proce-
durilor și a termene-
lor prevăzute de lege. 
”Introducerea unui sis-
tem de management 
al calităţii performant 
și transparent în judeţul 
Ilfov” este un proiect 
finanţat prin Programul 
Operaţional Capacitate 
Administrativă (POCA). 
Monica Trandafir, secre-
tar general al judeţului, 
manager de proiect ex-
plică că acest program 
a fost implementat pen-
tru că ”vrem să avem o 
administraţie modernă, 
să creștem încrederea 
cetăţenilor în noi și în 
calitatea serviciilor ofe-
rite. Certificarea ISO 
presupune și instruirea 
oamenilor în privinţa 
standardelor de calita-
te. Beneficiile cursuri-
lor de formare se tra-
duc în perfecţionare, 

îmbunătăţirea conti-
nuă a performanţelor 
angajaţilor și a aleșilor 
locali. Pentru că forma-
rea s-a făcut din bani 
europeni, am scutit bani 
din bugetul nostru”.

Elena Sandache, 
resposabilul financiar 
al proiectului, a explicat 
că acesta s-a desfășurat 
în perioada iulie 2018 
-ianuarie 2020, iar 
valoarea a fost de 
571.860,45 lei, din care 
560.423,24 lei a repre-
zentat finanţare neram-
bursabilă și 11.437,21 
lei contribuţie a CJI. 
”Cursurile au fost bi-
ne primite de angajaţi, 
care au devenit mai 
conștienţi de rolul lor 
în organizaţie și mai 
motivaţi în îndeplinirea 
obiectivelor. Oame-
nii muncesc mai efici-
ent pentru îndeplinirea 
obiectivelor instituţiei, 
așa că toate lumea are 
de câștigat”, a comple-
tat Elena Sandache.

Comitet Interministerial EURO 2020

Consiliul Judeţean Ilfov (CJI) a obţinut 
certificarea ISO 9001:2005  o atestare 
a bunelor practici din organizaţie, 
a instruit în Managementul Calităţii 
145 de angajaţi și aleşi locali și a 
implementat un sistem informatic 
pentru managementul investiţiilor 
publice  o platformă internă unde 
personalul specializat poate vedea în 
timp real în ce stadiu este o investiţie și 
ce sume au fost plătite sau decontate.


