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Consiliul de Administrație 
al Societății de Transport 
București a decis 
numirea în funcția 
de director general a 
lui Alexandru-Hazem 
Kansou, economist și 
fost consilier general al 
Municipiului București. 
Mandatul actualului 
director general are 
ca scop îmbunătățirea 
transportului public 
în comun pe perioada 
pandemiei, precum și 
implementarea unor 
măsuri de siguranță 
pentru călători și 

conducătorii auto.
Precizăm că mandatul 
fostului director, Andrei 
Creci, a ajuns la final, 
întrucât a ocupat 
provizoriu această 
funcție.

„Trebuie menţionat că 
sursa principală a Nox-ului 
este traficul. Vorbim aici 
de Bucureşti, Iaşi, Braşov, 
Cluj şi Timişoara, unde în 

ultimii aproximativ 10 ani 
s-au înregistrat depăşiri 
anuale pentru Nox (oxizi 
de azot). Am avut deja 
discuţii cu primarii acestor 

localităţi. Luni şi marţi (n.r. 
- 18 şi 19 mai) vom avea 
consultări pentru că în ter-
men de patru luni de zile 
aceste administraţii publi-
ce locale trebuie să trans-
mită Comisiei Europene 
planul de măsuri, planul 
de acţiuni şi ceea ce vor 
întreprinde pentru ca evi-
dent aceste limite să sca-
dă, iar România, unde Mi-
nisterul Mediului este avo-
catul acestor administraţii, 
să claseze această proce-

dură de infringement. (...) 
Aşteptăm măsurile (...) 
pentru a putea fi comu-
nicate Comisiei Europene 
şi am speranţa că într-un 
timp cât se poate de scurt 
vor convinge Comisia Eu-
ropeană ca această măsu-
ră de pre-infringement să 
fie ridicată”, a spus Alexe.

Ministrul a precizat că, 
în ultima perioadă, multe 
administraţii locale au inves-
tit în mijloace de transport 
în comun electrice. Întrebat 

ce se va întâmpla dacă 
admi nistraţiile viza te de 
procedura de infrin gement 
nu respectă ter menul celor 
patru luni, Costel Alexe a 

spus că există riscul de a se 
ajunge Curtea Europeană 
de Justi ţie, unde se poate 
da o condamnare, dar şi 
sancţiuni financiare.
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STB are un nou director

Trenuri repuse în circulație

Persoanele progra-
mate la ”paşapoarte” tre-
buie să respecte ora de 
programare şi să evite aş-
teptarea suplimentară în 
spaţiile destinate publicu-
lui. Accesul solicitanţilor 
şi, după caz, al reprezen-
tanţilor legali în locaţiile 
serviciilor publice comuni-
tare de paşapoarte în ve-
derea depunerii cererii de 
eliberare a paşaportului 
este permis în baza pro-
gramării on-line şi a do-
cumentului de identitate 
prezentat în original. În 
ceea ce priveşte ridicarea 
paşapoartelor, accesul în 
locaţii se face pe baza ti-
chetului eliberat cu ocazia 
depunerii cererii şi a do-
cumentului de identitate, 
în original.

De asemenea, se mo-
difică intervalul de pro-
gramare on-line pentru 
preluarea cererii de eli-

berare a documentelor de 
călătorie de la 7 minute la 
10 minute, în vederea asi-
gurării timpului necesar 
igienizării corespunzătoa-
re după înregistrarea fi-
ecărei cereri. Pentru ridi-
carea paşaportului simplu 
electronic se recoman-
dă cetăţenilor să opteze 
pentru expedierea aces-
tuia prin servicii de curi-
erat (cheltuieli de expedi-
ţie 8 lei + TVA) la adresa 
de domiciliu/reşedinţă din 
ţară a titularului ori a per-
soanei care a formulat ce-
rerea. În ceea ce priveşte 
paşaportul simplu tempo-
rar, potrivit dispoziţiilor le-
gale în vigoare, acesta nu 
poate fi livrat prin servi-
ciul de curierat, iar în ca-
zul minorilor în vârstă de 
până la 14 ani, depunerea 
cererii pentru eliberarea 
unui astfel de document 
se poate realiza şi în ab-

senţa lor, prin prezenta-
rea a două fotografii color 
identice ale acestora care 
reprezintă fizionomia ac-
tuală a titularului, având 
dimensiunile 3,5x4,5 cm.

Și tot din 18.05.2020, 
activitatea de lucru cu pu-
blicul în cadrul Serviciului 
Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehicule-
lor Ilfov se va desfăşura 
de luni până vineri, în 
acelaşi interval orar de 
mai sus - 08:00 - 20:00. 
Și aici, activităţile de lucru 
cu publicul la ghişeu se 
vor desfăşura exclusiv pe 
baza unei programări on-
line, care poate fi efectu-
ată prin intermediul pagi-
nii de internet a Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Ilfov: 
https://if.prefectura.
mai.gov.ro/permise-
auto-si-inmatriculari/.

Direcţia Regim Per-
mise de Conducere şi În-
matriculare a Vehicule-

lor informează că valabi-
litatea documentelor emi-
se de serviciile publice co-
munitare regim permi-
se de conducere şi înma-
triculare a vehiculelor, se 
menţine, pentru o perioa-
dă de:

90 de zile, de la data 
încetării stării de urgenţă, 
în cazul permiselor de 
conducere;

45 de zile, de la data 
încetării stării de urgenţă, 
pentru autorizaţiile de 
circulaţie provizorie.

Totodată se menţine 
şi valabilitatea docu-
mentelor necesare 
operaţiunilor de înmatri-
culare/transcriere, exa-
minare sau preschimba-
re a permisului de con-
ducere obţinute de că-
tre solicitanţi de la alte 
entităţi, documente ca-
re au expirat în interiorul 
stării de urgenţă, pentru o 
perioadă de 90 de zile de 
la data încetării acesteia.

Noul program de funcționare de la 
Pașapoarte Ilfov și de la ”Permise”

Instituția Prefectului - Județul Ilfov aduce la 
cunoștința cetățenilor că, din 18 mai 2020, 
activitatea de lucru cu publicul în cadrul Serviciului 
Public Comunitar de Pașapoarte Ilfov se va 
desfășura de luni până vineri, în intervalul orar 
08:00 - 20:00. Cererile de pașapoarte simple 
electronice/pașapoarte simple temporare se 
depun în baza programărilor online efectuate 
pe platforma www.epasapoarte.ro. Pentru 
solicitanții aflați în imposibilitatea de a se 
programa online, se vor aloca intervalele de timp 
nerezervate prin portalul www.epasapoarte.ro.

Planuri de măsuri antipoluare convingătoare, 
pentru a scăpa de infringement
Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat, 
la finele săptămânii trecute, că așteaptă 
ca administrațiile publice locale unde s-au 
înregistrat depășiri constante ale dioxidului de 
azot să întocmească planurile de măsuri pentru 
reducerea emisiilor și speră ca acestea să 
convingă Comisia Europeană ca într-un timp cât 
mai scurt să ridice această măsură.

CFR Călători a repus în 
circulație, gradual, din 
16 mai 2020, mai multe 
trenuri de călători (în 
trafic intern), trenuri a 
căror circulație a fost 
suspendată/modificată 
pe perioada stării de 
urgență. Trenurile 
internaționale vor reintra 
în grafic, tot gradual, 
din 15 iunie 2020. Se 
recomandă pasagerilor 
să-și cumpere bilete din 
timp (inclusiv persoanele 
care au abonamente 
și autorizații), astfel 
compania putând avea o 
predictibilitate a cererii 
și putând dimensiona cât 
mai bine suplimentarea 
trenurilor cu vagoane 
și cumpărarea online a 
biletelor de tren pentru 
a evita manipularea 
banilor în numerar. Este 
indicată efectuarea 

plății la ghișeu cu card 
bancar sau telefon și 
respectarea distanței 
între călători la ghișeele 
caselor de bilete/birouri 
de informații. Cei care 
trebuie să călătorească în 
următoarea perioadă cu 
trenul, trebuie să poarte 
masca de protecție. 
Între 15 mai și 1 iunie se 
va menține regula ca 
personalul de tren doar 
să vizualizeze biletul de 
călătorie prezentat la 
control, fără să-l atingă, 
și regula “un loc liber, un 
loc ocupat” cu excepția 
grupurilor (persoane 
care locuiesc/lucrează 
împreună) care pot 
ocupa locuri alăturate. 
Se menține suspendată 
posibilitatea de 
cumpărare a legitimației 
de călătorie FĂRĂ LOC 
REZERVAT.


