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Expoziții temporare

Metrorex a semnat cu 
Alstom un contract 
pentru achiziționarea a 13 
rame noi de metrou, cu 
posibilitatea suplimentării 
contractului cu încă 17 
trenuri. Contractul de 
achiziție ”Trenuri noi de 
metrou destinate pentru 
Magistrala 5 de metrou, 
tronsonul Drumul Taberei 
- Iancului” încheie, astfel, 
proiectul legat de M5, 
deschisă traficului pe 15 

septembrie. Menționăm 
că există disponibilitate 
din partea furnizorului 
de trenuri de a livra încă 
17 trenuri, dotate cu 
echipament îmbarcat tip 
CBTC, până la sfârșitul 
anului 2023, motiv 
pentru care Ministerul 
Transporturilor și 
Metrorex fac demersuri 
pentru finanțarea achiziției 
acestora din fonduri 
europene nerambursabile.

Muzeul Național de Artă 
al României deschide 
două expoziții temporare 
ce pot fi vizitate până 
în martie, respectiv 
iunie 2020. Este vorba 
despre expoziția 
aniversară ”Piranesi. 
Arhitecturi și fantasme”, 
dedicată marelui erudit 
Giovanni Battista 
Piranesi - excepțional 
personaj al secolului 
XVIII - la cei 300 de ani 
de la nașterea artistului. 
Aceasta prezintă 
gravuri din colecția 

de Artă Europeană 
a MNAR și este 
însoțită de un catalog 
amplu documentat și 
contextualizat.
Cea de-a doua expoziție 
temporară deschisă 
publicului propune un 
alt registru și pune 
accentul mai mult pe 
spiritualitate și cult, fiind 
intitulată ”Poveștile Crucii. 
Sculptură miniaturală 
de tradiție bizantină”. 
Aceasta prezintă piese 
din colecția de Artă Veche 
Românească a muzeului.

Trenuri noi de metrou

Lucrările de moderni-
zare a liniei feroviare ca-
re asigură legătura di-
rectă între Gara de Nord 
și Aeroportul Internaţio-
nal Henri Coandă Bucu-
rești au fost finalizate în 
proporţie de 100%, iar 
primele trenuri de călă-
tori vor circula între Gara 
de Nord și Aeroportul In-
ternaţional Henri Coandă 
București din 12 decem-
brie, odată cu intrarea în 

vigoare a Mersului Tre-
nurilor 2020-2021. Pen-
tru asigurarea legăturii di-
recte între Gara București 
Nord și Aeroportul Inter-
naţional Henri Coandă Bu-
curești, CFR SA a derulat 
două mari proiecte ferovi-
are, și anume: ”Dublarea 
liniei de cale ferată Mogo-
șoaia-Balotești” (contract 
în valoare 50,5 milioane 
lei, finanţat de la Bugetul 
de Stat) și construcţie li-

nie nouă pentru ”Racord 
C.F. (din zona Odăile) la 
Terminalul T1, Aeroportul 
Internaţional Henri Coan-
dă București” (contract în 
valoare de 412.719.666 
lei, finanţat din fonduri 
europene și buget de 
stat).

Prin finalizarea lucră-
rilor cuprinse în cele do-
uă obiective de investi-
ţii feroviare ”Dublarea li-
niei de cale ferată Mogo-
șoaia – Balotești (7,9 km)” 
și construcţie linie no-
uă pentru „Racord C.F. la 
Terminalul T1, Aeroport 
Internaţional Henri Coan-
dă București (2,95 km), 
Faza I”, sistemul feroviar 
asigură o creștere a cali-
tăţii serviciilor de transport 
de călători spre și de la 

Aeroport, prin introduce-
rea de trenuri cu mers ca-
denţat, la un interval de 40 
de minute (24h/24h), dar 
și o variantă avantajoasă 
pentru transportul de na-
vetă între Gara de Nord 
București și Aeroportul In-
ternaţional Henri Coan-
dă București, care va dura 
doar 20-23 de minute.

Menţionăm că, în 
această perioadă, între 
CFR SA, administrator al 
infrastructurii feroviare 
publice, și cei trei opera-
tori de transport ferovi-
ar de călători care au de-
pus solicitări pentru asi-
gurarea serviciului pu-
blic de transport de călă-
tori pe această rută, es-
te în desfășurare proce-
sul de alocare a traselor 

pentru cele 36 de perechi 
de trenuri care vor circula 
pe linia CF București Nord 
- Aeroport Internaţional 
Henri Coandă București, 
urmând ca din 12 decem-

brie 2020, odată cu intra-
rea în vigoare a Mersului 
Trenurilor 2020-2021, să 
circule și primele trenuri 
de călători pe ruta directă 
Gara de Nord - Aeroport.

CFR SA a recepționat lucrările executate între București Nord și 
Aeroportul Internațional Henri Coandă
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a 
recepționat pe 4 decembrie 2020 lucrările de 
modernizare a infrastructurii și suprastructurii 
feroviare, executate pe linia CF București Nord - 
Aeroportul Internațional Henri Coandă București, 
între Mogoșoaia - Balotești și Halta Odăile - 
Terminalul Sosiri Aeroportul Internațional Henri 
Coandă.

Pentru comunele 
Berceni (cu satul 
aparținător Berceni) 
și Clinceni (cu satele 
aparținătoare Clinceni, 
Olteni și Ordoreanu), 
măsura de carantinare 
zonală dispusă pe 
19 noiembrie a fost 
prelungită cu încă 7 zile, 
începând cu data de 3 
decembrie 2020, ora 
22.00.

Conform datelor 
trans mise de către DSP Il-
fov, rata de incidenţă cu-
mulată calculată la data 
de 3.12.2020 pentru ul-
timele 14 zile și numărul 
de cazuri confirmate cu in-
fectare SARS-CoV-2 în ul-
timele 14 zile înregistra-
te în localităţile carantina-
te se prezenta astfel: co-
muna Berceni - rată de 
incidenţă de 7,13/1.000 
locuitori, iar din populaţia 
totală de 9.394 de locu-
itori, numărul de cazuri 
confirmate cu infectare 
SARS-CoV-2 în ultimele 14 
zile (fără cazuri din foca-
re) era de 67 de persoane, 
comuna Clinceni - rată de 
incidenţă 5,88/1.000 locui-
tori, iar din populaţia totală 
de 7.478 de locuitori, nu-
mărul de cazuri confirmate 
cu infectare SARS-CoV-2 în 
ultimele 14 zile (fără cazuri 
din focare) era de 44 de 
persoane.

De asemenea, din 
4 decembrie 2020, ora 
22.00, a fost decisă pre-
lungirea măsurii de caran-
tinare zonală a orașului 
Bragadiru și a comu-
nei Chiajna (cu sate-
le aparţinătoare Chiajna, 
Dudu și Roșu), tot pentru 
o perioadă de 7 zile.

Bragadiru și 
Chiajna

Conform datelor 
transmise de către DSP Il-

fov, rata de incidenţă cu-
mulată calculată la data 
de 4.12.2020 pentru ulti-
mele 14 zile și numărul de 
cazuri confirmate cu in-
fectare SARS-CoV-2 în ul-
timele 14 zile înregistra-
te în orașul Bragadiru era 
de 8,50/1.000 locuitori, 
iar din populaţia totală de 
28.587 de locuitori, nu-
mărul de cazuri confir-
mate cu infectare SARS-
CoV-2 în ultimele 14 zi-
le (fără cazuri din focare) 
era de 243 de persoane.

În comuna Chiajna, 
rata de incidenţă la mo-
mentul prelungirii măsurii, 
a fost de 7,35/1.000 locui-
tori, iar din populaţia totală 
de 31.826 de locuitori, nu-
mărul de cazuri confirmate 
cu infectare SARS-CoV-2 în 
ultimele 14 zile (fără cazuri 
din focare) era de 234 de 
persoane.

Corbeanca, 
Dobroești, 
Măgurele, 
Mogoșoaia, Otopeni 
și Popești-Leordeni

Măsura de carantina-
re s-a prelungit, de ase-
menea, pentru o perioadă 
de 7 zile, începând cu data 
de 5.12.2020, ora 22:00, 
și în localităţile Corbean-
ca, Dobroești, Măgure-

le, Mogoșoaia, Otopeni 
și Popești-Leordeni. Pre-
lungirea măsurii de ca-
rantinare zonală a aces-
tor șase localităţi ilfove-
ne a fost propusă ca ur-
mare a analizelor de risc 
zonă focar întocmite de 
către Direcţia de Sănăta-
te Publică Ilfov și a avize-
lor emise de către Insti-
tutului Naţional de Sănă-
tate Publică. Astfel, con-
form datelor transmise de 
către DSP Ilfov, rata de 
incidenţă cumulată calcu-
lată la data de 4.12.2020 
pentru ultimele 14 zile și 
numărul de cazuri confir-
mate cu infectare SARS-
CoV-2 în ultimele 14 zile 
înregistrate în localităţile 
carantinate se prezenta 
după cum urmează:
 comuna Corbean-

ca: rata de incidenţă 
7,44/1.000 locuitori, iar 
din populaţia totală de 
9.275 de locuitori, numă-
rul de cazuri confirmate 
cu infectare SARS-CoV-2 
în ultimele 14 zile (fără 
cazuri din focare) a fost 
de 69 de persoane;
 comuna Do bro-

ești: rata de incidenţă 
8,14/1.000 locuitori, iar 
din populaţia totală de 
12.415 de locuitori, nu-
mărul de cazuri confir-
mate cu infectare SARS-
CoV-2 în ultimele 14 zile 

(fără cazuri din focare) a 
fost de 101 persoane;
 orașul Măgu-

rele: rata de incidenţă 
6,88/1.000 locuitori, iar 
din populaţia totală de 
12.360 de locuitori, nu-
mărul de cazuri confir-
mate cu infectare SARS-
CoV-2 în ultimele 14 zile 
(fără cazuri din focare) a 
fost de 85 de persoane;
 orașul Oto-

peni: rata de incidenţă 
8,28/1.000 locuitori, iar 
din populaţia totală de 
19.694 de locuitori, nu-
mărul de cazuri confir-
mate cu infectare SARS-
CoV-2 în ultimele 14 zile 
(fără cazuri din focare) a 
fost de 163 de persoane;
 și orașul Popești-

Leordeni cu o rată de 
incidenţă la momentul de-
ciziei prelungirii carantinei 
de 9,68/1.000 locuitori, 
iar din populaţia totală de 
42.552 de locuitori, nu-
mărul de cazuri confir-
mate cu infectare SARS-
CoV-2 în ultimele 14 zile 
(fără cazuri din focare) de 
412 persoane.

Pentru măsurile obli-
gatorii pe care trebuie să 
le respecte toate persoa-
nele care se află perma-
nent sau care tranzitea-
ză zona, acesta sunt ru-
gate să consulte Ordinele 
șefului DSU!

Carantina, prelungită în unele localități din județ


