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Patru benzi, pe Prelungirea Ghencea
La propunerea
primarului general,
Gabriela Firea, consilierii
generali au aprobat
proiectul de hotărâre
privind aprobarea
indicatorilor tehnicoeconomici aferenți
obiectivului de investiții
”Penetrație Prelungirea
Ghencea - Domnești
și supralărgire B-dul
Ghencea”. ”(…) Valoarea
totală estimată a
investiției este de circa
122 milioane de euro
și va fi suportată de
la bugetul municipal.
Proiectul presupune
lărgirea și modernizarea
B-dului Ghencea pe
o lungime de 6 km,
începând de la capătul
tramvaiului 41 și până la
Șoseaua de Centură”, a
explicat Firea. Primarul
general a mai precizat
că noua arteră va avea
câte două benzi pe
sens, linie de tramvai
în zona mediană, piste
de biciclete, trotuare
late de 6 m, spații
verzi între trotuar și

partea carosabilă (3 m).
Toate intersecțiile cu
drumurile laterale vor fi
reamenajate, iar cele cu
străzile Brașov, Valea
Oltului și Râul Doamnei
vor fi semaforizate. Se
va realiza, de asemenea,
un nod intermodal
(tramvai 41, autobuze
și microbuze ale
liniilor preorășenești)
și o parcare de tip
Park&Ride cu o
capacitate de 300
de locuri, ce poate fi
extinsă până la 500 de
locuri într-o dezvoltare
ulterioară. Proiectul
propus se va corela
cu nodul rutier de la
Domnești care se află
sub coordonarea CNAIR,
prin care se realizează
legătura cu Centura
București.

CJ Ilfov, în STOB Regions

Consiliul Judeţean Ilfov
(CJI) continuă politica de
sprijinire și dezvoltare
a Întreprinderilor Mici
și Mijlocii (IMM-uri)
prin proiectul STOB
Regions (Succesion and
Transfer of Business in
Regions-Succesiune și
Transfer de Afaceri în
Regiuni), realizat alături
de autorităţi din 8 ţări
europene: Germania,
Scoţia, Danemarca,
Polonia, Finlanda,
Bulgaria, Slovenia,
Spania. În acest context
s-au desfășurat, la
București, discuţii
între partenerii STOB
Regions privind bunele
practici în privinţa
vânzării, cumpărării și
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transferului de afaceri.
Reprezentantul CJI,
administratorul public
al judeţului, Irinel
Scrioșteanu, a declarat
că singura autoritate
din România implicată în
STOB Regions este Ilfov
și, ”în perioada 20132015 s-au implementat
3 proiecte în domeniul
antreprenoriatului și al
economiei sociale, prin
intermediul cărora, cu
fonduri europene, am
înfiinţat 40 de start-up-uri
și 8 structuri de economie
socială”.
Proiectul STOB Regions
are ca obiectiv principal
stimularea creșterii
economice și a numărului
locurilor de muncă.

Peste câtiva ani, temperaturi
de 50 grade Celsius în
România
Anotimpurile vor
rămâne patru,
dar ritmul lor
se va modifica,
susţine Roxana
Bojariu, director al
Departamentului
de Climatologie
din cadrul
Administraţiei
Naţionale de
Meteorologie (ANM),
care avertizează
că, potrivit
experimentelor
numerice, în
perioada 2021
- 2050 pot fi
înregistrate
temperaturi chiar
de 50 de grade
Celsius în sudul ţării.

”Trebuie, totuşi, să
ştim că anotimpurile vor
rămâne patru. Mersul lor,
ritmul lor anual va rămâne, dar, evident, ele se
vor modifica faţă de ceea ce ştiam că sunt verile, primăverile, toamnele şi iernile de acum
mai multe decenii. Adică,
există o tendinţă - care
se vede deja în statisticile noastre - de declanşare mai timpurie a primăverii, temperaturile cresc
mult mai rapid în a doua
jumătate a iernii - bineînţeles, cu fluctuaţii. Aici
vorbim de statistici. Nu
în fiecare an se întâmplă
aşa, dar, din ce în ce mai
frecvent, primăvara devine mai timpurie, vara se
lungeşte în septembrie şi
avem, practic, o tendinţă de creştere a temperaturii, până acum în toate
anotimpurile, mai puţin
toamna, unde zgomotul e
mare şi semnalul nu trece

de zgomotul natural”, a
declarat specialistul ANM,
într-o conferinţă de presă
dedicată deschiderii celei de-a VI-a ediţii a Bucharest Science Festival
(BSF 2018), dedicat cunoaşterii ştiinţifice şi tehnologice. Aceasta a adăugat, însă, că ”experimentele numerice arată că în
următorii ani şi decenii şi
toamna vom avea la nivelul României tendinţe
de creştere a temperaturii!”. ”Deja vedem primele semne, valurile de căldură vara sunt mai intense şi mai frecvente şi vă
pot asigura că statisticile
noastre cu date începând
din 1961, atunci când
aveam mai multe staţii,
dar, de fapt, pentru mai
puţine staţii avem date
chiar din mijlocul secolului al XIX-lea. Or, aceste
informaţii ne arată clar că
numărul de zile cu valuri
de căldură a crescut, mai
ales în zona sudică, sudestică şi extremul vest.
Această modificare se va
amplifica, din păcate, pe
termen mediu şi lung. Ea
există deja şi se va amplifica, cu atât mai mult cu
cât semnalul încălzirii globale va fi mai puternic”, a

spus Roxana Bojariu.

Reunind în perioada 26-30 septembrie ma-

nifestări variate - de la
conferinţe, dezbateri, documentare, ateliere pentru copii, expoziţii -, prin
intermediul a peste 100
de evenimente organizate de Bucureşti, Râşnov,
Adjud şi Timişoara, dedicate celor mai noi descoperiri din ştiinţă, Bucharest Science Festival
și-a propus să ofere posibilitatea înţelegerii importanţei acestora, ilustrând impactul pe care
îl au în viaţa noastră de
zi cu zi, fie că este vorba de undele gravitaţionale sau de vaccinuri, de
acceleratoarele de particule sau de inteligenţa artificială, de ştiinţele
educaţiei sau de puterea
universală a matematicii. Alături de oameni de
ştiinţă şi intelectuali români de marcă, la BSF
2018 au fost prezenți renumiţi cercetători din întreaga lume, precum dr.
Paul McNamara din partea Agenţiei Spaţiale Europene (ESA), dr. Steven
Goldfarb de la CERN sau
prof. Yves Demazeau, director de cercetare în cadrul Consiliului Naţional
Francez de Cercetare Ştiinţifică (CNRS).

le aferente, prin edificarea
unei staţii de metrou la nivel suprateran cu toată infrastructura adiacentă”, se

mai arată în proiect. Lucrările ar urma să fie efectuate din bugetul local al
Sectorului 4.

Căldură mare,
monșer!
Reprezentantul ANM
a avertizat că, în perioada 2021 - 2050, în sudul
ţării ar putea fi înregistrate temperaturi chiar de 50
de grade Celsius! ”Vă pot
spune că m-am uitat pe
nişte experimente numerice şi unul dintre acestea,
în condiţiile unui scenariu
pesimist, pentru perioada
2021 - 2050, deci nu foarte departe, a simulat temperaturi care au ajuns - e
adevărat, de puţine ori chiar la 50 de grade Celsius, în sudul ţării. Dar,
atenţie, e vorba de o probabilitate mai mică de
producere a unei maxime
zilnice, care se regăseşte
în datele simulate o dată
sau de două ori. Dar, totuşi, faptul că modelul ne
arată o astfel de cale trebuie să ne pună pe gânduri”, a mai spus climatologul.

Elita științei, în
România

Stație de metrou, la Centura Capitalei

Primăria Sectorului 4 vrea să deschidă o nouă
staţie de metrou, la Centura Capitalei, după
staţia Berceni. Pentru aceasta, Consiliul General
al Municipiului București (CGMB) a votat
împuternicirea Consiliul Local 4 de a semna un
protocol cu Metrorex, pentru deschiderea unei
noi staţii.
Potrivit reprezentanţilor administraţiei locale Sector 4, infrastrctura
pentru o astfel de staţie
există deja. ”Primăria Sec-

torului 4 a identificat o cale de rulare de metrou şi
infrastructura ei între staţia de metrou Berceni şi
Şoseaua de Centură, care

nu este folosită în prezent
pentru transport, ci doar
în mod ocazional pentru
rezolvarea unor probleme
tehnice, precum introducerea de şine de cale ferată în tunel”, se arată în
proiectul votat. Calea de
rulare dintre staţia Berceni
şi cea care ar urma să fie
construită la Centura Capitalei va fi una exclusiv de
suprafaţă. ”În acest sens,

pentru locuitorii municipiului Bucureşti care folosesc reţeaua de transport
cu metroul şi în interes public, ar fi necesară încheierea unui protocol între
Sectorul 4 al municipiului
Bucureşti şi Societatea de
Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex SA având
ca obiect asocierea acestora pentru punerea în valoare a infrastructurii sa-
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