
8 13 - 26 aprilie 2020www.jurnaluldeilfov.roactualitate

Apoi, pe 9 aprilie, 
reprezentanții CNAIR, ai 
Ministerului Transporturi-
lor, Primăriei Mogoșoaia 
și ai antreprenorului - 
STRABAG SRL, se de-
plasau la intersecția DN 
Centura București cu DN 
1A pentru predarea am-
plasamentului către an-
treprenor, în vederea 
demarării lucrărilor de 
construcție. Până la înce-
perea efectivă a acestora, 
antreprenorul va face or-
ganizarea de șantier și se 
va aproviziona cu materi-
alele necesare. Contrac-
tul pentru proiectarea și 
construcția pasajului de 
la Mogoșoaia este în va-
loare de 32.259.665,70 
lei fără TVA. Obiectivul 
de investiții este situat pe 
Centura București, între 
km 66+540 - km 67+340 
și include rampa de ur-
care și rampa de coborâ-
re, pasajul superior peste 
DN 1A, precum și bretea-
ua de acces 7 și breteaua 
de acces 8. Durata de re-
alizare a acestui contract 
este de 30 luni, din care 6 
luni pentru activitatea de 
proiectare și 24 luni pen-
tru execuția lucrărilor (de 
la emiterea ordinului de 
începere a lucrărilor și de 
la predarea amplasamen-
tului către antreprenor). 
Antreprenorul a ofertat o 
perioadă de garanție a lu-
crărilor de 10 ani.

Promisiunile prind 
contur

”Așadar, lucrările vor 
începe imediat după ce 
antreprenorul va face or-
ganizarea de șantier și se 
va aproviziona cu materi-
alele necesare execuției. 
Consider că este foarte 
important ca șantierele 
României să rămână des-

chise, ca lucrările să în-
ceapă la termenele stabi-
lite și să continue - aco-
lo unde este cazul, dar 
cu respectarea normelor 
impuse de criza sanita-
ră. Le-am solicitat antre-
prenorilor să își echipeze 
corespunzător muncitorii 
și să aibă grijă ca aceștia 
să păstreze distanța re-
gulamentară. Vă reamin-
tesc că am promis că, în 
2 ani, vom finaliza cele 5 
pasaje (Mogoșoaia, Ber-
ceni, Cernica, Domnești 
și Popești-Leordeni) și 
Autostrada de Centură 
București A0, mai pre-
cis cele 3 loturi de pe 
A0 Sud, în 3 ani. A înce-
put numărătoarea inver-
să! În zona Capitalei es-
te primul șantier de anul 
acesta. Pe zona București 
- Ilfov este primul șanti-
er care se deschide. Ur-
mează și altele. Vrem 
să dăm un semnal tutu-
ror constructorilor din ța-
ră că menținem șantiere-
le și vrem să multiplicăm 
șantierele pentru a sus-
ține economic România 
să nu intre într-un declin 
major. Menținerea șantie-
relor deschise la nivel gu-
vernamental reprezintă o 
prioritate", a declarat Iri-
nel Scrioșteanu, prezent, 
alături de primarul comu-
nei Mogoșoaia, Paul Pre-
cup, la acțiunea de pre-
dare a amplasamentului 
către antreprenor.

La rândul său, edilul 
din Mogoșoaia a mulțumit 
tuturor celor implicați. ”A 
fost un efort colectiv, dar 
sunt bucuros că am reușit 
să depășim toate obsta-
colele. Este meritul incon-
testabil al noii conduceri 
a Ministerului Transpor-
tului care, într-un termen 
relativ scurt, a reușit să 
deblocheze situația și să 
obțină avizele necesare. 

(…) Odată ce construcția 
pasajului se va finali-
za, și calvarul nostru, al 
mogoșoienilor, va înceta. 
Traficul va fi fluidizat și noi 
nu va mai trebui să pier-
dem ore bune în trafic”, a 
precizat primarul comunei 
Mogoșoaia, Paul Precup.

Ovidiu Barbier, di-
rectorul general adjunct 
al CNAIR, a explicat că, 
”într-un final, după foar-
te multe situații care au 
dus la întârzieri, pasajul 
Mogoșoaia este începând 
de azi, 9 aprilie 2020, în 
termen de execuție. Vor-
bim despre o lucrare im-
portantă, ce duce la de-
congestionarea traficu-
lui în zona intersecției cu 
DN1 A a Centurii. Aici erau 
cozi de aproximativ 1 km, 
1 km jumătate în fiecare 
seară, cel puțin. Lucrarea 
este câștigată de un con-

structor cu care am vor-
bit înainte și care are toa-
tă determinarea pentru a 
o termina mai repede de-
cât termenul de finaliza-
re din contract. Este vor-
ba de 24 de luni înce-
pând de azi. Suntem bu-
curoși astfel să observăm 
că și într-o perioadă în ca-
re toată lumea stă acasă - 
și bine face - încercăm noi 
să mișcăm puțin lucrurile 
din punct de vedere eco-
nomic, pentru că toată 
această situație va duce 
la o perioadă extrem de 
grea post această pande-
mie“, a spus Barbier. Ofici-
alul CNAIR a dat și el asi-
gurări că pe șantiere au 
fost luate măsuri de pro-
tecție împotriva riscului de 
infectare a muncitorilor cu 
noul coronavirus. Întrebat 
dacă se fac verificări în 
privința respectării aces-

tor măsuri, Barbier a răs-
puns: „Noi avem oricum 
pe toate șantierele partea 
de consultanță, care are și 
acest lucru ca sarcină im-
portantă“. „Constructorii 
în sine fac eforturi pentru 
a caza muncitorii în condi-
ții foarte bune, avem con-
structori care îi cazează și 
în hoteluri, adică toată lu-
mea încearcă să facă tot 
ce poate ca să și mișcăm 
lucrurile din loc, dar și să 
avem un nivel de protec-
ție adecvat“, a spus aces-
ta. Întrebat de ce a fost 
necesar să fie deschis 
acest șantier acum, în pli-
nă pandemie de coronavi-
rus, Barbier a explicat că 
în această perioadă tra-
ficul este mai redus, ce-
ea ce este de mare aju-
tor. „În această perioa-
dă avem un trafic redus, 
cu toate că sunt perioade 
din zi în care observăm 
că traficul are niște nive-
luri destul de importante, 
însă ne ajută foarte mult 
acest aspect și profităm 
că vremea e foarte bună 
și, cu măsurile de protec-
ție necesare, oamenii pot 

să lucreze fără probleme 
pe aceste șantiere. Pro-
babil că în această peri-
oadă suntem cam singu-
rii care putem să spunem 
că mișcăm puțin mai mult 
din punct de vedere eco-
nomic. Ne bucurăm de un 
sprijin și am schimbat pu-
țin și mentalitatea com-
paniei (CNAIR - n. r.) de 
a lucra cu constructorii. În 
fiecare săptămână, în fie-
care zi de joi, avem o vi-
deoconferință cu toți con-
structorii de pe toate șan-
tierele mari, astfel încât 
să putem identifica toa-
te problemele care apar 
și să le putem rezolva în 
timp util. Şi un aspect 
destul de important este 
faptul că, după o perioa-
dă destul de lungă în ca-
re au fost probleme și sin-
cope mari cu plățile vizavi 
de constructori, am ajuns 
la situația, zic eu, deose-
bit de bună în care mai 
mult de 5-6 zile nu stă 
la plată o factură pentru 
constructori. Este foar-
te important pentru ei“, 
a explicat, potrivit Ager-
pres, Ovidiu Barbier.

Pasajul Mogoşoaia, în linie dreaptă
 Antreprenorul a preluat amplasamentul, organizează șantierul și demarează lucrările

”Am făcut și 
ultimul pas înainte 
de începerea 
lucrărilor. Am 
obținut autorizația 
de construire 
de la Primăria 
Sectorului 1, pentru 
organizarea de 
șantier, inclusiv 
asigurarea 
utilităților, pentru 
investiția «Pasaj 
Mogoșoaia pe 
Centura București, 
peste DN 1A»”, a 
anunțat, recent, 
Irinel Scrioșteanu, 
secretar de stat 
în Ministerul 
Transporturilor.
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