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”Au fost multe pro-
bleme legate de pro-
iect, oamenii din Jila-
va și 1 Decembrie, dar 
și alții care tranzitau zo-
na, și-au exprimat dese-
ori nemulțumirile față 
de derularea acestor lu-
crări. De când am prelu-
at guvernarea, am deblo-

cat tot ce se putea, am 
ajutat cu ceea ce a de-
pins de Ministerul Trans-
porturilor, Infrastructurii 
și Comunicațiilor. Acum 
se lucrează în mai mul-
te zone ale proiectului. 
În apropierea Primăriei 
Jilava se execută reloca-
rea rețelelor de utilități, 

pentru amenajarea 
intersecției de tip sens gi-
ratoriu. (…) Vor fi dema-
rate și lucrările de amena-
jare bretele la intersecția 
DN5 - Drumul Național 
Centura București. Se lu-
crează la demolarea plă-
cii de supra-betonare la 
podul peste râul Argeș 
(placa este demolată în 
proporție de 70%), dar 
și la amenajarea taluzu-
lui pe rampa București 
partea dreaptă, la km 
19+040 - în apropierea 
podului peste râul Argeș”, 
a explicat Scrioșteanu.

Referindu-se la pro-

iectul ”Modernizare DN5 
București - Adunații Co-
păceni”, oficialul a preci-
zat că este vorba de mo-
dernizarea a 11,6 km de 
drum european, precum 
și reabilitarea a trei po-
duri și a trei podețe  de-a 
lungul traseului actual 
al DN5, amenajarea a 2 
intersecții la nivel și a al-
tor 9 intersecții de tip gira-
toriu, precum și realizarea 
a 13 stații de autobuz în 
localități. ”Scopul lucrării îl 
reprezintă îmbunătățirea 
circulației rutiere și 
creșterea siguranței în tra-
fic, eliminarea zonelor de 

conflict și reducerea tim-
pului de călătorie de tran-
zit prin comunele Jilava și 
1 Decembrie, prin crea-
rea unui sistem care per-
mite menținerea vitezei 
maxime legale de 50 km/

oră pe o porțiune de drum 
de circa 7 km în Jilava și 
1 Decembrie, precum și a 
vitezei maxime legale de 
100 km/h pe o porțiune 
de 5 km între localități”, a 
mai adăugat oficialul.
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26 aprilie - 34 de ani de la explozia de 
la Cernobîl

În urmă cu 34 de ani, 
mai exact în 26 aprilie 
1986, la ora 01:23, 
exploda reactorul 4 al 
centralei nucleare de la 
Cernobîl. A fost cel mai 
grav accident din istoria 
energiei nucleare. Belarus 
a fost ţara cel mai grav 
afectată de dezastru, 
deoarece până la 70% din 
precipitaţiile radioactive 
au căzut pe teritoriul 
acesteia. Și nici România 
nu a scăpat de efectele 
catastrofei, măsurătorile 
făcute la acea vreme 
înregistrând o creștere 
foarte mare a radiaţiilor, 
cu valori chiar de 10.000 
de ori mai mari decât 
cele normale. Potrivit 
unui studiu publicat la 
New York în aprilie 2010, 
aproape un milion de 
oameni din mai multe 
părţi ale globului au murit 
din cauza contaminării 
radioactive produse după 
accidentul nuclear.
Celelalte trei reactoare 
ale centralei au continuat 
să producă electricitate 

până în decembrie 
2000. Cum „sarcofagul“ 
de beton construit în 
grabă în 1986 deasupra 
reactorului risca să se 
prăbușească și să lase 
descoperite 200 de tone 
de magmă cu un nivel 
de radioactivitate foarte 
ridicat, comunitatea 
internaţională s-a 
angajat să finanţeze 
construirea unei noi 
casete, mai sigure. Astfel, 
s-a construit o arcadă 
metalică, în greutate de 
25 de tone și măsurând 
110 metri înălţime, pentru 
a fi amplasată deasupra 
sarcofagului fisurat. 
Suma totală a fost de 2,2 
miliarde euro, furnizată 
de peste 45 de ţări 
donatoare, prin fonduri 
gestionate de BERD.
Adunarea Generală a ONU 
a adoptat, pe 8 decembrie 
2016, o rezoluţie prin 
care data de 26 aprilie 
a fost desemnată ca 
Ziua internaţională de 
reamintire a dezastrului 
de la Cernobîl.
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“Criza 
coronavirusului 
a lovit toate 
domeniile. Dacă 
stați o zi în fața 
televizorului, vă 
veți îngrozi. Turism, 
restaurante, bursă, 
fabrici și făbricuțe, 
industria petrolieră, 
locuri de muncă 
și, bineînțeles, 
sănătate, toate 
sunt lovite în plin 
de această criză 
care seamănă 
cu un film SF 
care durează 
mult, mult prea 
mult”, consideră 
Marian Petrache, 
președintele 
Consiliului Județean 
Ilfov (CJI).

Acesta vorbește, în 
continuare, despre fap-
tul că, ”la un moment dat 
(sper cât mai devreme), 
visul ăsta urât se va ter-
mina. Teatrele vor fi din 
nou pline, magazinele la 
fel, sălile de cinema, re-
staurantele. Trebuie să ne 
asigurăm că, odată ieșiți 
din această situație, viața 
va putea reveni la normal. 
La Consiliul Județean Il-
fov investițiile nu au fost 
oprite. S-a turnat și se 
mai toarnă asfalt, se 
achiziționează aparatu-
ră și echipamente în spi-
tale și se lucrează pentru 
confortul cetățenilor. În 
această primăvară am în-
cheiat lucrările la DJ 602 
- Domnești/Buftea și pe 
DJ 100 în Ștefăneștii de 
Jos. S-au făcut și marca-
jele. Și DJ 181 - Mânăs-
tirea Țigănești/DN1 s-a 
asfaltat, urmează să se 
traseze marcajele rutie-

re. La fel și pe DJ 101C. 
Podul peste Valea Vlăsi-
ei de pe DJ 101C e și el 
gata, la fel și două gira-
torii în Buftea. Acum se 
lucrează la DJ 401, la DJ 
602A, la podul peste râul 
Căldărușani din Gruiu și la 
cel peste lacul Snagov din 
Periș. Investițiile la spita-
lele din județ continuă și 
ele. La Spitalul Județean 
se lucrează la pasare-
la care leagă secția de 
Urologie cu Administrati-
vul, s-au achiziționat do-
uă ventilatoare care sunt 
deja în funcțiune, iar do-
uă etaje au devenit izo-
latoare pentru triajul 
pacienților. Și la Buftea, la 
Spitalul de Obstetrică Gi-
necologie, s-a cumpărat 
un mamograf, pentru că 
oamenii nu sunt afectați 

doar de coronavirus, ci 
au și alte afecțiuni. Iar la 
spitalul de la Bălăceanca 
se lucrează la două cor-
puri, urmează aducțiunile 
de apă, acoperișul și 
rețeaua electrică. Pot să 
spun că oamenii din Il-
fov sunt mai norocoși de-
cât cei din București, în 
această perioadă. Cei mai 
mulți au curți unde au-
toizolarea parcă nu pare 
așa neagră. (…) Am fă-
cut dezinsecție terestră în 
toate localitățile din județ, 
și începem acțiunea din 
avion, deasupra bălților 
și lacurilor. Nu vrem ca 
țânțarii să ne chinuie în 
această perioadă în ca-
re suferim destul. Vă asi-
gur că facem tot ce este 
posibil pentru ca medi-
cii să nu ducă lipsă de ni-

mic în acest război cu vi-
rusul și că vom continua 
investițiile atât de nece-
sare în județ”, a mai spus 
Marian Petrache.

”Stați acasă!”
Mesajul președintelui 

CJI continuă cu binecu-
noscutul apel către ilfo-
veni, de a sta acasă! ”Pe 
dumnevoastră, dragi lo-
cuitori din Ilfov, nu vă rog 
decât să stați acasă dacă 
vreți să ieșim din izolare 
cu zâmbetul pe buze și cu 
dorința de a reveni la nor-
mal! Și vă mulțumesc pen-
tru că mi-ați atras atenția 
când ce mi-am propus să 
fac în județ nu a fost pe 
atât de rapid pe cât v-ați fi 
dorit!”, a concluzionat Ma-
rian Petrache.

Investiţiile CJI nu s-au oprit

Lucrările de modernizare DN5 București - 
Adunații Copăceni, atent supravegheate

 Oficialii MT vor respectarea termenelor asumate de constructori!
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, 
Irinel Scrioșteanu, a vizitat zilele trecute șantierul 
lucrării de modernizare a DN5 București - Adunații 
Copăceni, pentru a-i solicita constructorului să 
acționeze cu simț de răspundere și să respecte 
termenul asumat pentru finalizarea lucrării: 
maximum 30 noiembrie 2020.


