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Începând cu 1 mar-
tie, autorităţile bulgare 
dau în folosinţă sistemul 
e-TOLL de taxare rutie-
ră în baza distanţei par-
curse (în km) pentru ca-
tegoria de autovehicu-
le de transport marfă şi 
pasageri cu masa tehni-
că totală maxim admisibi-

lă mai mare de 3,5 tone. 
Iar în perioada 24 - 29 fe-
bruarie, pentru categoria 
de autovehicule de trans-
port marfă şi pasageri cu 
masa tehnică totală ma-
xim admisibilă mai mare 
de 3,5 tone pot fi achizi-
ţionate doar vignete elec-
tronice bulgare cu valabi-

litate de o zi.
Informaţii suplimen-

tare sunt disponibile: pe 
site-ul www.bgtoll.bg cu 
privire la e-vignetă şi no-
ul sistem e-TOLL şi pe si-
te-ul www.mvr.bg - cu 
privire la situaţia traficu-
lui prin punctele de tre-
cere a frontierei bulgare. 
Cetăţenii români pot so-
licita asistenţă consula-
ră la numerele de telefon 
ale Ambasadei României 
la Sofia +35929712858 şi 
+35929733510, apelurile 
fiind redirecţionate către 
Centrul de Contact şi Su-

port al Cetăţenilor Români 
din Străinătate (CCSCRS) 
şi preluate de către ope-
ratorii Call Center în re-
gim de permanenţă. De 
asemenea, cetăţenii ro-
mâni care se confruntă cu 
o situaţie dificilă, specia-
lă, cu caracter de urgen-
ţă au la dispoziţie telefo-
nul de permanenţă al mi-
siunii diplomatice a Ro-
mâniei în Republica Bul-
garia: +359879440758. 
Ministerul Afacerilor Ex-
terne recomandă con-
sultarea paginilor de In-
ternet http://sofia.mae.

ro, https://ec.europa.
eu/consularprotection/
content/travel-advice_
ro, https://www.meteoa-
larm.eu/, www.mae.ro şi 
reaminteşte faptul că ce-

tăţenii români care călă-
toresc în străinătate au la 
dispoziţie aplicaţia ”Călă-
toreşte în siguranţă”, care 
oferă informaţii şi sfaturi 
de călătorie.
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Fără penali în învățământ

Coronavirusul, în analiza 
Executivului

Persoanele condamnate 
penal definitiv la 
pedepse privative de 
libertate nu vor mai 
putea lucra învățământ, 
potrivit unui proiect 
pentru modificarea 
Legii Educației, depus 
la Parlament. Proiectul 
modifică două articole 
din Legea Educației. Art. 
234 va avea următorul 
conținut: ”Nu pot ocupa 
o funcție didactică, 
didactică auxiliară sau o 
funcție de conducere, de 
îndrumare și de control 
persoanele condamnate 
penal definitiv la pedepse 
privative de libertate 
pentru infracțiuni 
săvârșite cu intenție, 
până la intervenirea 
unei situații care 
înlătură consecințele 
condamnării”. De 
asemenea, va fi modificat 
art. 293, care va avea 
următorul conținut: ”Nu 

pot ocupa o funcție 
didactică, didactică 
auxiliară sau de 
cercetare persoanele 
condamnate penal 
definitiv la pedepse 
privative de libertate 
pentru infracțiuni 
săvârșite cu intenție, 
până la intervenirea 
unei situații care 
înlătură consecințele 
condamnării”.
Noul poiect îi vizează pe 
toți profesorii, atât din 
sistemul preuniversitar, 
cât și din cel universitar, 
care au săvârșit o 
infracțiune cu forma de 
vinovăție a intenției și 
care au fost condamnați 
penal la pedepse 
privative de libertate, 
inclusiv condamnările 
cu suspendare sau 
cu amânarea aplicării 
pedepsei, ca modalități 
de individualizare a 
pedepsei.
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Cozi spre Bulgaria
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează 
cetăţenii români care se află, tranzitează sau 
intenţionează să călătorească în Bulgaria că, în 
perioada 24 februarie - 1 martie, există riscul 
creşterii timpului de aşteptare la punctele de 
frontieră.

Autostrada de Centură 
Bucureşti Nord este 
împărţită în 4 loturi. 
Pentru construcţia 
Lotului I s-au depus 
11 oferte, care sunt, 
în acest moment, în 
evaluare. Pentru Lotul 
II au fost depuse tot 
11 oferte: două de 
către constructori din 
România, 3 Turcia, 2 
Grecia, 2 firme din 
China, una din Austria 
şi una din Italia. 
Traseul Lotului II este 
între DN1 (în dreptul 
localităţii Corbeanca) 
şi DN2 (în dreptul 
localităţii Afumaţi), iar 
de-a lungul acestuia 
vor fi amenajate două 
noduri rutiere şi vor fi 
construite 10 poduri şi 
pasaje. 

Marţi, 18 februa-
rie 2020, au fost depuse 
ofertele în cadrul proce-
durii de atribuire a lucră-
rii pe Lotul III al tronso-
nului de Nord al Autostră-
zii A0. Este vorba despre 
12 asocieri care participă 
la licitaţia pentru constru-
irea acestui tronson de 
centură, în regim de au-
tostradă, care va trece 
prin localităţile Afumaţi, 
Găneasa şi Pantelimon. 
Cele mai multe companii 
interesate de acest pro-
iect sunt din Turcia şi din 
China, dar s-au înscris la 
licitaţie şi asocieri din Ro-
mânia, România-Slova-
cia, Italia, Germania şi 
Grecia.

3 loturi pentru Sud
Autostrada de Cen-

tură Bucureşti Sud, între 
A1 Bucureşti-Piteşti şi A2 

Bucureşti-Constanţa, es-
te împărţită în 3 loturi ca-
re sunt licitate şi adjude-
cate pentru proiectare şi 
execuţie.

”Această centură a 
Bucureştiului, în regim de 
autostradă, este o priori-
tate pentru mine, de ace-
ea urmăresc îndeaproa-
pe evoluţia lucrărilor. Au 
fost convocaţi la discuţii 
constructorii Loturilor 
I, II, III, reprezentanţii 
 CNAIR, ai consultantu-
lui de la DRDP Bucureşti, 
dar şi pe cei ai Consiliu-
lui Judeţean Ilfov şi ai 
Primăriei Bragadiru, pen-
tru a discuta progresul 
realizat, dar şi proble-
mele pe care le întâmpi-
nă, pentru a le soluţiona 
cât mai rapid. La întâlni-
rea pentru Loturile I şi II 
ale A0 a participat con-
structorul Alarko Con-
tracting Group. Pentru 
Lotul I, în cadrul Comisi-
ei Tehnice - CNAIR a fost 
avizată declaraţia de pro-
iectare, fază determinan-
tă în procedura de ela-
borare a proiectului teh-
nic, în vederea obţinerii 
autorizaţiei de construire. 
Pentru Lotul II a fost de-
blocată situaţia legată de 
sondele petroliere, iar în 
cadrul Comisiei Tehnice - 
CNAIR a fost avizată faza 

proiectului tehnic pentru 
obţinerea autorizaţiei de 
construire. Această lucra-
re se află în faza cea mai 
avansată pentru pregă-
tirea începerii execuţiei. 
Am cerut reprezentanţilor 
autorităţilor locale să se 
implice urgent în realiza-
rea la timp a exproprie-
rilor, dar i-am şi informat 
despre situaţia avizărilor 
şi despre complexitatea 
lucrărilor ce vor fi execu-
tate. Am discutat şi des-
pre Lotul III împreună cu 
reprezentanţii construc-
torului, consorţiul Aktor 
- Euroconstruct Trading 
’98. Ne-a interesat elabo-
rarea documentaţiei ne-
cesare conform clauze-
lor contractuale, în ve-
derea aprobării în cadrul 
Comisiei Tehnice -  CNAIR 
a declaraţiei de proiecta-
re, etapă premergătoa-
re elaborării proiectului 
tehnic. I-am solicitat con-
structorului ca în 3 săp-
tămâni să depună aceas-
tă documentaţie. Și l-am 
avertizat să nu mai întâr-
zie cu elaborarea proiec-
tului tehnic şi să solicite 
ajutorul ministerului şi al 
responsabililor din  CNAIR 
vis-a-vis de eventuale 
blocaje şi întârzieri din 
partea altor instituţii ale 
statului, legate de avize şi 

acorduri sau care ţin, pur 
şi simplu, de birocraţia 
instituţională. De aseme-
nea, am analizat proble-
mele legate de expropri-
eri, de efectele modifi-
cărilor la proiect genera-
te de utilităţile şi de con-
strângerile din zonă, pre-
cum şi sprijinul pe care 
autorităţile locale îl pot 
oferi constructorului pen-
tru accelerarea demersu-
rilor necesare în vederea 
obţinerii autorizaţiei de 
construire”, ne-a decla-
rat, în exclusivitate, Irinel 
Ionel Scrioşteanu, secre-
tar de stat în Ministerul 
Transporturilor.

HG pentru 
exproprieri

Pe site-ul Secretaria-
tului General al Guvernu-
lui a fost publicat şi pro-
iectul de hotărâre de gu-
vern pentru declanşarea 
exproprierilor necesare 
construirii sectorului sudic 
al Autostrăzii de Centură 
Bucureşti (A0). În cadrul 
acestuia se precizează că, 
pentru a putea construi 
A0, statul va răscumpăra 
peste 1.200 de loturi de 
teren aflate în localităţile 
Glina, Cernica, Popeşti-
Leordeni, Berceni, Vidra, 
Clinceni şi Ciorogârla.

Ședinţe de progres 
pentru Autostrada A0
 Inelul de autostradă din jurul Capitalei va avea o lungime totală de 101 km

guvernul va discuta pe tema 
răspândirii coronavirusului 
în următoarea ședință, 
iar sectorul turistic va 
fi cu siguranță afectat 
în acest an, a afirmat 
ministrul Economiei, Virgil 
Popescu, care se ocupă și 
de gestionarea sectorului 
turistic.
„Ați văzut în italia ce 
este. Vă spun sincer: 
inclusiv eu, care în fiecare 
an mergeam în italia, 
în vară, mă gândesc 
foarte serios să văd ce 
se întâmplă. Evident că 
va avea un impact clar 
asupra turismului. Să 
sperăm că reușim sau 
că acest coronavirus va 
sta departe de românia, 
pentru că va avea un 
impact și income-ul de 
turiști, dacă va izbucni 
și în românia, dar este 

clar că românii vor evita 
să se ducă în zonele 
afectate. Este clar că 
vom avea un impact“, 
a precizat ministrul. 
Întrebat ce măsuri ia 
guvernul, Popescu a 
precizat că Ministerul 
Sănătății, Ministerul 
Afacerilor interne și 
Departamentul pentru 
Situații de Urgență au avut 
întâlniri pe această temă, 
iar “în ședința următoare 
de guvern vom discuta 
despre acest lucru”.
Comisia Europeană 
a anunțat că UE nu 
intenționează încă 
să ia în considerare 
suspendarea călătoriilor 
în spațiul Schengen fără 
frontiere, după focarul de 
coronavirus în italia, dar 
că pregătește planuri de 
urgență.


