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”Când am venit la Min-
isterul Transporturilor, am 
găsit proiectul Pasajului 
Mogoșoaia blocat în pro-
ceduri administrative, cu 
întârzieri majore la aviza-
re și autorizare. Am reușit 
să-l deblocăm, acum avem 
toate avizele, proiectul a 
fost ajustat și aprobat în 
Consiliul tehnico-econo-
mic. Nu există probleme 
legate de terenuri private, 
nu este nevoie de expro-
prieri suplimentare”, a 
anunțat Irinel Scrioșteanu, 
secretar de stat în Minis-
terul Transporturilor.

”Zilele acestea, 
CNAIR va înainta Mi-
nisterului Transporturi-
lor documentația și cer-
erea pentru emiterea 
autorizației de construire, 
care va fi tratată cu prior-
itate. Lucrările vor începe 
cel târziu în prima par-
te a lunii aprilie, în acest 
termen fiind inclusă și 
obținerea autorizației de 
organizare de șantier de la 
Primăria Sectorului 1, Mu-
nicipiul București. Așa cum 
am promis, toate cele 5 pa-
saje peste actuala Centură 
a Bucureștiului, respectiv 

pasajele de la Domnești, 
Berceni, Popești-Leor deni, 
Mogoșoaia și Cernica, vor 
fi finalizate în maximum 2 
ani”, a mai spus demnita-
rul.

Licitație pentru 
ultimul lot

Tot Irinel Scrioșteanu 
a anunțat și scoaterea 
la licitație a proiectării și 
execuției ultimului lot (IV) 
al Autostrăzii de Centură 
Nord (A0). Astfel, a fost 
publicată procedura de 
achiziție publică în ve-
derea atribuirii contractu-
lui ”Proiectare și Execuție 
«Autostrada de Centură 
București, km 0+000 - 
km 100+900», Sector 
Centură Nord, km 0+000 

- km 52+770, Lot IV: km 
47+600 - km 52+070”. 
Lotul IV este cuprins 
între DN3 și A2. Amin-
tim că Autostrada de 
Centură București Nord 
este împărțită în 4 loturi.

Pentru Lotul I, în-
tre A1 și DN1,  s-au de-
pus 11 oferte, care sunt 

în evaluare.
Pentru Lotul II au fost 

depuse 11 oferte: do-
uă de către constructori 
din România, 3 din Tur-
cia, 2 din Grecia, 2 firme 
din China, una din Austria 
și una din Italia. Traseul 
Lotului II este între DN1 
(în dreptul localității Cor-

beanca) și DN2 (în drep-
tul localității Afumați), iar 
de-a lungul acestuia vor 
fi amenajate două noduri 
rutiere și vor fi construite 
10 poduri și pasaje.

Pentru Lotul III, 
12 asocieri au depus 
oferte pentru a parti-
cipa la licitația pentru 
construcție. Lotul III re-
prezintă un segment de 
autostradă între DN2 
și DN3, care trece prin 
localitățile Afumați, Gă-
neasa și Pantelimon. Ce-
le mai multe companii in-
teresate de acest pro-
iect sunt din Turcia și din 
China, dar s-au înscris la 
licitație și asocieri din Ro-
mânia, România-Slovacia, 
Italia, Germania și Grecia.

Pentru Lotul IV au 

fost scoase la licitație pro-
iectarea și execuția, așa 
cum precizam anterior.

Autostrada de Cen-
tură București Sud, între 
A1 (București-Pitești) și 
A2 (București-Constanța) 
este împărțită în 3 loturi 
care sunt licitate și adju-
decate pentru proiectare 
și execuție, astfel:

Lotul I este aprobat 
pentru proiectare;

Pentru Lotul II es-
te aprobată declarația de 
proiectare;

Pentru Lotul III ur-
mează să fie aprobată 
declarația de proiectare.

După aprobarea de-
cla  ra țiilor de proiectare 
se face proiectul tehnic și 
se va emite autorizația de 
construire.

actualitate

Astfel, consilierii 
județeni au votat ”pen-
tru” la cele două proiec-
te de hotărâri, privind 
aprobarea încheierii unui 
acord de parteneriat între 
UAT județul Ilfov - Con-
siliul Județean, UAT Vo-
luntari, UAT municipiul 
București, UAT Afumați, 
UAT Dascălu, UAT Pe-
trăchioaia și UAT Gănea-
sa pentru realizarea pro-
iectului ”Reducerea emi-
siilor de carbon în orașul 
Voluntari prin achiziția de 
autobuze electrice” și pri-
vind aprobarea încheierii 
unui acord de parteneri-
at între UAT județul Ilfov 
- Consiliul Județean, UAT 
Voluntari, UAT municipiul 
București, UAT Afumați și 
UAT Petrăchioaia aferent 
proiectului ”Reînnoirea 
parcului de mijloace de 
transport public de auto-
buze electrice, în vederea 
reducerii emisiilor de car-
bon în orașul Voluntari”.

Mai exact, Primăria 
Voluntari a depus două ce-
reri de finanțare pe POR, 

pentru achiziționarea a 
36 de autobuze electri-
ce (de capacitate medie 
și mică) care să deser-
vească 7 linii de transport 
public prin servicii regu-
late în Voluntari, în co-
munele din vecinătate - 
Afumați, Dascălu, Gănea-
sa și Petrăchioaia, pre-
cum și în Capitală. În pro-
iectul ”Reducerea emisii-
lor de carbon în Volun-
tari prin achiziția de auto-
buze electrice” este vor-
ba despre traseele R11 
Bucur Obor - Gagu, R13 
Bucur Obor - Șindrilița și 
R17 Bucur Obor - Cozi-
eni, iar în proiectul ”Re-
înnoirea parcului de mij-
loace de transport pu-
blic cu autobuze electri-
ce, în vederea reducerii 
emisiilor de carbon în Vo-
luntari” este vorba des-
pre traseele R12 Bucur 
Obor - Măineasca, R16 
Pipera - Voluntari (Pom-
piliu Ștefu), R67 Obor 
- Pod CFR Ștefănești și 
R68 Bucur Obor - Pod 
CFR Afumați. În total, ce-

le două proiecte prevăd 
achiziția a 36 de autobu-
ze electrice - 22 de capa-
citate medie (66 locuri) și 
14 de capacitate mică (49 
locuri), iar valoarea tota-
lă a unui proiect este de 
44.996.784,94 lei inclu-
siv TVA.

Amintim că, pe 14 fe-
bruarie, și Consiliul Ge-
neral al Municipiului Bu-
curești (CGMB) a apro-
bat asocierea cu UAT Vo-
luntari, dar și cu UAT Chi-
tila, pentru achiziția a 65 
de autobuze electrice. Do-
cumentele adoptate stipu-
lează că se aprobă acor-
durile de parteneriat afe-
rente proiectelor pentru 
care Voluntari și Chitila au 
depus cereri de finanțare 
în cadrul unui apel de pro-
iecte POR. Pentru achizi-
ția autobuzelor electrice, 
AMPOR solicită încheierea 
unui acord între orașul Vo-
luntari și UAT-urile pe te-
ritoriul cărora traversează 
traseele specificate în pro-
iectele de achiziție a auto-
buzelor electrice. AMPOR 
a formulat o cerere simi-
lară și Chitilei. Acorduri-
le de parteneriat nu im-
plică contribuții financia-
re din partea Capitalei sau 
a  județului  Ilfov, dar re-

prezintă o condiție esen-
țială pentru contractarea 
proiectelor. Singura mă-
sură convenită și agreată 
de partenerii în proiect es-
te legată de modernizarea 
stațiilor de transport, aco-
lo unde este cazul. 

Așadar, din ferici-
re, achiziționarea de au-
tobuze electrice de că-
tre UAT Voluntari nu es-
te singurul astfel de pro-
iect din Ilfov, următorul 

pas fiind achiziționarea 
de către Primăria Chiti-
la a 29 de autobuze elec-
trice, care vor circula pe 
alte cinci trasee care vor 
lega localitățile Chitila, 
Mogoșoaia, Buftea, Chiaj-
na și Dragomirești.

Alături de frații 
din Basarabia

O delegație din par-
tea CJI se va depla-

sa, în perioada 26-29 
 martie 2020, în Republi-
ca Moldova, Raionul Ia-
loveni, în vederea parti-
cipării la activități legate 
de festivitățile prilejuite 
de aniversarea a 102 ani 
de la unirea Basarabiei cu 
Patria-mamă, România. 
Evenimentele sunt orga-
nizate în premieră și au 
loc sub denumirea gene-
rică ”Hai să dăm mână cu 
mână!”.

Primele autobuze electrice, 
pentru Ilfov
Consiliul Județean Ilfov a convocat de îndată, 
pe 4 martie 2020, ședință extraordinară 
pentru aprobarea achiziționării de autobuze 
electrice de către Primăria Voluntari.

În prima parte a lunii aprilie încep lucrările la Pasajul Mogoșoaia

”Lucrăm în ritm alert, 7 zile din 7, 24 de ore din 24, 
la legătura feroviară directă dintre Gara de Nord-
București și Aeroportul Internațional Henri Coandă. 
Este vorba despre construirea unei căi ferate duble 
în lungime de 2,95 km, a unui viaduct de 1,52 km care 
va traversa DN1, a trei podețe, a unei instalații de 
centralizare electronică și a unei stații de călători la 
terminalul T1. Noul tronson feroviar va contribui la 
reducerea numărului de mașini din trafic pe zona de 
Nord a județului Ilfov și a Bucureștiului, dar nu numai”, 
a mai spus secretarul de stat.

Alert, cu trenul, spre Aeroport


