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mic major pentru regiu-
ne. Din acest motiv, am 
gândit ca extensiile de la 
coridoarele principale de 
transport europene către 
zonele economice foar-
te dezvoltate să facă par-
te și să fie finanțate din 
coridorul de bază. În ca-
drul grupului de lucru for-
mat din experți din Minis-
terul Transporturilor, Con-
siliul Județean Ilfov, Pri-
măria Capitalei, am ana-
lizat aceste probleme și 
am identificat necesitatea 
implementării următoarei 
etape de dezvoltare: în-
tre cele două inele rutiere 
din jurul Capitalei - A0 și 
Centura actuală - să reali-
zăm noi drumuri, pe care 
le-am numit radiale, ca-
re să facă legătura dintre 
Coridorul IV - A0 cu zona 
economică București. Am 
realizat practic intern, un 
fel de studiu de prefezabi-
litate pentru cea mai ma-
re parte dintre radialele 
propuse, care vor fi exe-
cutate la patru benzi, câte 
două pe sens, plus o zo-
nă mediană de cel puțin 
8 metri, care în primă fa-
ză să aibă funcțiunea de 
spațiu verde, care să se-
pare sensurile. Ulterior, 
aici ne putem permite o 
dezvoltare a transportului 
alternativ, gândind pen-
tru această zonă mediană 
poate o linie de tramvai, 
metrou ușor sau să o de-
dicăm exclusiv ca spațiu 
pentru liniile de autobuze. 
Vom crea astfel un spațiu 
de dezvoltare spre interi-
or, nu spre exterior, evi-
tând să mai demolăm, să 
mai regândim mutarea de 
rețele utilitare etc.”, ne-a 
declarat în exclusivitate 
Irinel Scrioșteanu.

Cele 10 drumuri radi-
ale au fost gândite pentru 
a crește atractivitatea A0 
- Inel București, prin co-
nectarea acesteia la Capi-
tală și la aria metropolita-
nă. În total, aproape 100 
km de drumuri radiale in-
cluse în proiectul denumit 
”Orbital București”, ale 
căror trasee au fost gân-
dite astfel încât să lege 
marile bulevarde radiale 
ale Bucureștiului, cu Cen-
tura actuală și A0, având 
conexiuni între localitățile 
din aria metropolitană la 
A0, intersectând un nu-
măr total de 30 de unități 
administrativ-teritoriale. 
S-au propus, astfel, 30 de 
noduri și descărcări ru-
tiere. Structura drumu-
rilor radiale va fi la pro-
fil 2+2. Costul estimat la 
acest moment al proiectu-
lui ”Orbital București” es-
te de 682,28 milioane de 
euro cu TVA (573,34 mi-

lioane de euro fără TVA, 
cu un cost mediu pe km 
de 7,26 milioane de eu-
ro cu TVA), iar posibilele 
surse de finanțare iden-
tificate sunt Programul 
Operațional Infrastructu-
ră Mare (POIM), Progra-
mul Operațional Transport 
(POT), bugetul de stat.

Care sunt cele 10 
drumuri radiale?

DR1 - Vest Expres, 
are o lungime de 9,03 
km și realizează legătu-
ra între Autostrada A0 - 
Drumul Național Centura 
București (DNCB) - B.dul 
Timișoara, având un cost 
estimat de 76,30 milioane 
de euro cu TVA.

DR2 - Autostra-
da A1, are o lungime de 
12,02 km și scopul pro-

iectului este de extindere 
la trei benzi pe sens între 
km 10 și km 23 a Auto-
străzii A1. Costul estimat 
este de 42,90 milioane de 
euro cu TVA.

DR3 - Giulești Ex-
pres, drum radial care 
are o lungime de 10,37 
km, conectează Săbă-
reni la Autostrada A0, 
se prelungește până la 
DNCB, apoi realizează le-
gătura cu Calea Giulești. 
Costul estimat este de 
72,62 milioane de euro cu 
TVA.

DR4 - Nord Expres, 
cu o lungime de 12,59 
km, realizează conexiu-
nea localității Corbean-
ca la Autostrada A0, apoi 
se prelungește spre DNCB 
și B.dul Poligrafiei. Cos-
tul total estimat este de 
102,39 milioane de euro 

cu TVA.
DR5 - Pipera Ex-

pres are o lungime de 
10,53 km și realizează le-
gătura între Autostrada 
A0 și localitățile Otopeni - 
Tunari - DNCB - Pipera - 
Băneasa Nord. Costul to-
tal estimat este de 85,97 
milioane euro cu TVA.

DR6 - Afumați Ex-
pres, drumul radial care 
realizează conexiunea Au-
tostrăzii A0 cu DN2, deve-
nind o variantă de ocolire 
a localității Afumați. Are o 
lungime de 4,39 km și un 
cost total de 34,14 milioa-
ne de euro cu TVA.

DR7 - Est Expres 
are o lungime totală de 
6,10 km și conectează 
Moara Domnească la Au-
tostrada A0 și realizea-
ză legătura municipiu-
lui București la A0 prin 

Dobroești - Pantelimon - 
DNCB - A0. Costul estimat 
este de 58,34 milioane de 
euro cu TVA.

DR8 - Splai Expres 
cu o lungime de 5,49 km 
conectează Autostrada A0 
cu municipiul București 
prin legătura la DNCB și 
Splaiul Unirii, dar și cone-
xiunea cu zona metropo-
litană prin Nodul Cernica. 
Costul total estimat este 
de 36,51 milioane de eu-
ro cu TVA.

DR9 - Sud Expres, 
are o lungime de 13,86 
km și realizează conexiu-
nea Vidra - Autostrada A0 
- DNCB - B.dul Metalurgi-
ei / Gara Progresu. Costul 
estimat este de 96,44 mi-
lioane de euro cu TVA.

DR10 - Măgurele 
Expres realizează legătu-
ra Autostrăzii A0 la DNCB 

- Parc Industrial Măgurele 
- Prelungirea Ferentari. Are 
o lungime de 9,62 km și un 
cost total estimat de 76,65 
milioane de euro cu TVA.

De asemenea, în pro-
iectul Orbital București, 
sunt propuse două noduri 
rutiere principale, care au 
rolul de a conecta rețeaua 
rutieră existentă la Auto-
strada A0: Nodul rutier 
1 realizează conectarea 
drumul județean DJ 200 
la Autostrada A0 pe teri-
toriul localității Ștefăneștii 
de Jos și are un cost to-
tal estimat de 7,14 mili-
oane de euro cu TVA; iar 
Nodul rutier 2 este pro-
pus pentru realizarea le-
găturii între DN 3 la Au-
tostrada A0 (Pantelimon), 
având un cost total esti-
mat la 14,90 milioane de 
euro cu TVA.

”Autostrada A0 fa-
ce parte din Coridorul IV 
Pan-european de trans-
port, cel mai important 
coridor din România, ca-
re leagă Portul Constanța 

de restul Europei, iar lu-
crările la infrastructura de 
pe acest coridor au fost 
ținte principale ale gu-
vernului liberal. Aceas-
ta pentru a elimina defi-

citul de competitivitate în-
registrat de România, față 
de restul Europei, dato-
rat lipsei unei infrastruc-
turi rutiere și/sau ferovi-
are adecvate. Regiunea 

București - Ilfov produ-
ce aproape 30% din PIB-
ul României, iar aici avem 
doar 11 intrări și ieșiri, și 
acelea doar pe autostrăzi 
și drumuri naționale, și 

nici măcar toate drumuri-
le naționale nu au cone-
xiune cu A0 (cum este, 
de exemplu, DN 3, care 
nu a fost proiectat să ai-
bă această conexiune cu 

autostrada). Vorbim des-
pre această autostradă 
A0, care nu trebuie folo-
sită doar pentru tranzit, 
ci pentru a genera dez-
voltare și impact econo-

actualitateactualitate actualitateactualitate

”Orbital Bucureşti”, o reţea de drumuri radiale care să conecteze 
Coridorul IV Pan-european cu Regiunea Bucureşti - Ilfov

În paralel cu execuția 
noii Autostrăzi de 
Centură a Capitalei 
- A0, cu lărgirea 
la patru benzi pe 
unele sectoare de 
drum și reabilitarea 
considerabilă a altora, 
realizarea de pasaje 
rutiere (Mogoșoaia, 
Domnești, Berceni, 
Olteniței - Popești-
Leordeni și Cernica), 
o nouă etapă 
de dezvoltare 
a infrastructurii 
rutiere ”conexe” 
se pregătește  
printr-o colaborare 
între Ministerul 
Transporturilor, 
Consiliul Județean 
Ilfov, Primăria 
Capitalei. 
Pentru a afla mai 
multe detalii despre 
”proiectele Orbital 
București” am stat 
de vorbă cu Irinel 
Scrioșteanu, secretar 
de stat în MT, fost 
administrator public 
al județului Ilfov.

Carmen ISTRATE

 Un proiect amplu, de circa 600 de milioane de euro, în faza studiilor de prefezabilitate, care înseamnă 10 dru-
muri radiale cu o lungime totală de circa 100 km, 30 de noduri și descărcări rutiere, 30 de UAT-uri intersectate
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