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Un proiect de mare 
anvergură, care a impli-
cat eforturi imense, atât 
financiare cât și birocra-
tice, se apropie de final. 
Prin utilitatea sa și-a me-
ritat din plin toate sacrifi-
ciile, după cum a subliniat 
primarul orașului Popești-
Leordeni, Petre Iacob.

Primăria Sectorului 
4 al Capitalei și Primă-
ria orașului Popești-Leor-
deni au oferit, în cadrul 
unei conferințe de presă, 
informați importante des-
pre construirea pasarelei 
Popești Vest din sudul Bu-
cureștiului, care va deser-
vi zona de sud a Capita-
lei și va face legătura în-
tre Sectorul 4 și Popești-
Leordeni. Urmare a unui 
parteneriat între Sectorul 
4 al Municipiului București 
și orașul Popești-Leordeni, 
noua structură va asigura 
legătura locuitorilor carti-
erelor rezidențiale din zo-
nă către stațiile mijloace-
lor de transport în comun 
de pe Șoseaua Berceni. 

Primarul Sectorului 4, 
Daniel Băluță, a anunțat 
în cadrul conferinței de 
presă că se va construi și 
o linie de metrou în zonă. 
”Numărul de persoane pe 
care îl estimăm că vor tre-
ce pe această pasarelă 
zilnic este între 8.000 și 
12.000. Acestea, în mod 
uzual, petrec 20 de mi-
nute în trafic, dar folosind 
această pasarelă discu-
tăm de sub cinci minute 
în care au timp să o par-
curgă”, a declarat prima-
rul sectorului 4.

O lucrare 
complexă

Conform primarului 

orașului Popești-Leordeni, 
Petre Iacob,  ridicarea 
pasarelei a fost întârzia-
tă de faptul că după do-
uă licitații nu se prezen-
tase nimeni, întrucât lu-
crarea este una comple-
xă, aceasta prevăzând 47 
de stâlpi forați la 14 me-
tri adâncime, lifturi pen-
tru persoane cu dizabili-
tăți, panouri antivanda-
lism, grupuri sanitare și 
parcări pentru biciclete. 
Proiectul a fost sprijinit de 
Metrorex și de Ministerul 
Transporturilor, a precizat 
Daniel Băluță. „Alături de 
această pasarelă, alături 
de șoseaua Berceni care a 
fost lărgită de la două la 
patru benzi, va începe în 
mod clar construcția unei 
noi linii de metrou. (…) 
Viața oamenilor, vă garan-
tez lucrul acesta, trebuie 
să fie din ce în ce mai bu-
nă, mediul trebuie să fie 
din ce în ce mai protejat, 
pentru că odată cu aces-
te modificări a scăzut în 
mod exponențial și nivelul 
de poluare în zona de sud 
a Bucureștiului”, a afirmat 
primarul Sectorului 4.

Primarul Daniel Bălu-
ță a mai spus că zona 
de Sud a fost, de-a lun-
gul timpului, defavoriza-
tă din punct de vedere 
instituțional, dar odată cu 
finalizarea acestui proiect 
avem un exemplu de bu-
ne practici, fiind un fapt 
unic în istoria muncipiului 
București, această asocie-
re cu Popești-Leordeni, cu 
sprijinul Metrorex și al Mi-
nisterului Transporturilor. 
Potrivit edilului, investiția 
dovedește că Bucureștiul 
și UAT-urile din jur fac 
parte dintr-o zonă metro-
politană, iar flexibilitatea 

pe care legislația trebuie 
să o aibă în acest moment 
trebuie să fie una cores-
punzătoare. 

Primarul orașului Po-
pești-Leordeni, Petre Ia-
cob, a mulțumit, la rân-
dul său, instituțiilor ca-
re au contribuit la reali-
zarea proiectului: Primă-
ria Sectorului 4, Primă-
ria Capitalei, CGMB, Me-
trou SA și Metrorex. ”Es-
te o investiție foarte nece-
sară, deoarece localitatea 
Popești-Leordeni are gra-
dul de dezvoltare cel mai 
mare din Europa. Am pre-
luat mandatul de primar, 
acum 8 ani, cu 14.700 de 
locuitori, iar acum sunt 
peste 125.000 de locuitori 

neoficial. Orașul se dez-
voltă și datorită celor do-
uă stații de metrou. Pasa-
rela este o lucrare com-
plexă, o lucrare de artă. 
Este cea mai modernă pa-
sarelă din România și sunt 
foarte mulțumit de con-
structori”, a mai spus pri-
marul, menționând că re-
alizarea obiectivului a fost 
posibilă datorită primaru-
lui Sectorului 4, căruia a 
insistat să îi mulțumească 
pentru implicare.

Pasajul va putea fi 
tranzitat de 12.000 
de cetățeni, zilnic

Cu o suprafață con-
struită de 192 mp și un 

regim de înălțime de 
P+2E, noua structură va 
fi compusă din 3 părți 
principale: două  turnuri 
verticale de circulație, 
(unul construit în Sec-
torul 4, iar celălalt în 
Popești-Leordeni) și din-
tr-un pasaj orizontal cu 
o lungime de 65 de me-
tri, care va trece peste li-
niile de metrou, aflate la 
suprafață. Totodată, zona 
centrală a construcției va 
fi susținută de doi stâlpi 
intermediari din beton ar-
mat, iar pentru rezistența 
structurii s-au executat 
piloni forați la o adâncime 
de 14 metri, lucrul aces-
ta însemnând că pasa-
rela are o fundație foar-
te solidă în pământ.  Pa-
sarela va asigura legătu-
ra locuitorilor cartierelor 
rezidențiale din zona de 
sud către stațiile mijloa-
celor de transport în co-
mun de pe Șoseaua Ber-
ceni. Astfel, între 8.000 
și 12.000 de locuitori ai 
Sectorului 4 și ai orașului 
Popești-Leordeni vor pu-
tea tranzita zilnic pasa-
jul, scurtând timpul de 
deplasare de la domici-
liu până la stația de me-
trou, de la 15-20 de mi-
nute la mai puțin de 5 mi-
nute. În paralel, UAT-ul 
Popești-Leordeni va ame-
naja în vecinătatea pasa-
relei o parcare de aproxi-
mativ 600 de locuri. Prin 
urmare, cei care până 
acum veneau cu mașina 
pe Șoseaua Berceni pen-
tru a ajunge la stația de 
metrou, vor putea să-și 
lase autoturismele în no-
ua parcare din Popești, 
ceea ce înseamnă o re-
ducere semnificativă a 

valorilor de trafic de pe 
Șoseaua Berceni.   Acce-
sul pietonilor pe pasarelă 
va fi permis pe la parterul 
celor două turnuri, dotate 
cu scări fixe și lifturi, iar 
circulația propriu-zisă se 
va face la etajul al doilea. 
Primul etaj al construcției 
va fi destinat zonei tehni-
ce. 

Structura este pre-
văzută cu o serie de ele-
mente speciale la interior. 
Mai exact, balustradă me-
talică, semnalistică desti-
nată transportului de bi-
ciclete, benzi ceramice 
de direcționare a persoa-
nelor cu deficiențe de ve-
dere, suprafețe și pardo-
seli anti-derapante, toa-
te aceastea pentru buna 
desfășurare a circulației 
în condiții de maximă 
siguranță. Cât privește 
aspectul exterior al clădi-
rii, acesta se încadrează 
în specificul urban al zo-
nei, cu o arhitectură con-
temporană. Pasarela va fi 
realizată dintr-o structură 
metalică, cu fațade longi-
tudinale din panouri vitra-
te mari, din tâmplărie tip 
perete cortină, cu geam 
duplex securizat. Pentru 
siguranța pietonilor, clădi-
rea va fi echipată cu sis-
tem de supraveghere in-
ternă, racordat la dispe-
cerat. Lucrările au înce-
put în luna mai a aces-
tui an și au un termen de 
execuție de 90 de zile. Va-
loarea investiției este de 
6.166.353,62 lei fără TVA, 
dintre care un procent de 
80% asigurat din bugetul 
local al orașului Popești 
Leordeni, restul de 20%  
de către Primăria Secto-
rului 4.

Primarul 
Petre Iacob: 
”O lucrare 
complexă, o 
operă de artă”

Pasarela Popeşti Vest va 
fi finalizată în luna august

Orașul Popești-Leordeni va avea finalizat 
în scurt timp unul dintre cele mai 
importante proiecte realizate vreodată pe 
raza localității. Autoritățile au anunțat că, 
până la mijlocul lunii august, va fi finalizată 
pasarela pietonală care va face legătura 
directă a orașului cu stația de metrou 
„Berceni”. 
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