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Cristina NEDELCU

Demersurile pentru reali
za rea sensului giratoriu sau 
făcut încă de la începutul anu
lui când, actualul primar al 
Snagovului, Mihai Anghel, la 
acea vreme consilier local și 
președinte PNL Snagov, s-a în
tâlnit cu secretarul de stat în 
Ministerul Transporturilor Iri
nel Scrioșteanu, pentru a dis
cuta despre posibile soluții de 
siguranța traficului și de trans
port în Snagov.

”Am discutat despre pro
blemele de la intersecția DN1 
cu DJ101B (ieșire sat Vlădi
ceasca) și împreună cu echi
pa de specialiști a ministeru

lui am căutat cele mai bu
ne soluții de siguranță a 

traficului în zonă. Ne 
propunem să rea

lizăm un pasaj 
subteran care 

să ajute la 
flui di zarea 

traficului dinspre Snagov, Gru
iu, Nuci către DN1”, anunța la 
începutul lunii februarie secre
tarul de stat Irinel Scrioșteanu. 

Noul sens giratoriu este 
o soluție temporară aleasă de 
Compania Națională de Admi
nistrare a Infrastructurii Rutie
re. Acesta va funcționa în vari
antă provizorie pentru o peri
oadă de testare și monitorizare 
a traficului de 30 de zile. Ulteri
or, își va face apariția acolo un 
sens giratoriu definitiv, inclus și 
în proiectul de realizare a unui 
viitor pasaj rutier, proiect în de
rulare cu Banca Europeană de 
Investiții, în cadrul căruia a fost 
elaborat și un studiu de fezabi
litate care își propune identifi
carea ”punctelor negre” de pe 
DN1 și găsirea unor soluții efi
ciente de trafic. 

Mai exact, în zona inter-
secției de pe DN-1 km 27 + 
500 – DJ 101B (Vlădiceasca) 
se va construi un pasaj subte
ran care va fluidiza astfel tra

ficul și va permite accesul mai 
ușor pentru șoferii care vor să 
ajungă în DN1 din DJ 101B. 

O soluție eficientă 
pentru fluidizarea 

traficului
Până acum, conducătorii 

auto care ieșeau dinspre Sna
gov, Ghermănești, Ciofliceni 
sau Vlădiceasca, pentru a 
ajunge pe sensul de mers că
tre București, erau obligați să 
vireze la stânga. Intersecția 
este extrem de periculoasă, 
având în vedere că cei care 
circulă pe drumul cu priori
tate se deplasează cu viteză. 
Pentru că se află în dreptul 
unui centru comercial, vor
bim și despre o intersecție 
extrem de aglomerată, cu nu
meroase accidente.

”Având în vedere numă
rul crescut de accidente care a 
impus amenajarea res pectivei 
intersecții, suntem în măsu

ră să vă comunicăm că soluția 
prinsă în proiectul de moder
nizare prevede realizarea unui 
pasaj rutier. Această investiție 
va face parte din lista de pro
iecte de siguranță cofinanțate 
de Banca Europeană de In-
vestiții”, a anunțat primarul co
munei Snagov, Mihai Anghel. 
”Pentru ca lucrurile să se în
tâmple am primit tot supor
tul doamnei Ștefania Gabriella 
Ferencz, secretar ge neral al 
MTIC, care ne-a asigurat că, în 
cel mai scurt timp, vor începe 
lucrările de amenajare”, a de
clarat primarul Mihai Anghel.

Ministerul 
Transporturilor, 

"partener de bază"
Lucrările au demarat în ur

mă cu aproximativ două săptă
mâni, dar au fost întrerupte la 
scurt timp de la debut pentru a 
se putea lucra la dezafectarea 
stâlpului ce asigură iluminatul 

în intersecție. ”Siguranța con
ducătorilor auto este extrem 
de importantă! Aș putea spu
ne că Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii și Co municațiilor 
este partenerul de bază al Sna
govului! Proiectele viitoare 
prind viață încetul cu încetul și 
am convingerea că 2021 va fi 
marcat de profunde schimbări 
ce vor îmbunătăți calitatea vieții 
în Snagov. Primii pași sunt deja 
făcuți, iar pentru asta benefici
em de sprijinul total al domnu
lui Irinel Scrioșteanu, ministru 
secretar de stat, al domnului 
Mihai Felician Cerneștean, din 
cadrul CNAIR. Mulțumesc toto
dată doamnei Secretar general 
al MTIC, Ștefania Gabriella Fe
rentz, precum și domnului Ma
rian Ovidiu Barbier, director ge
neral adjunct în cadrul CNAIR, 
fără al căror sprijin și implica
re nu s-ar fi întâmplat proiecte
le de care avem atâta nevoie”, 
a mai menționat primarul Mihai 
Anghel.

Un nou sens 
giratoriu  

în zona comunei 
Snagov

Un nou sens giratoriu a fost amenajat  
pe DN1, în zona comunei Snagov, la 

intersecția DJ 101B cu Drumul Național 1 
(E60). Specialiștii spun că este vorba  
despre o zonă în care au loc foarte  

multe accidente.

AMENAJAT ÎN INTERSECȚIA DN1  
KM 27 + 500 CU DJ 101B

SIGURANȚA CONDUCĂTORILOR AUTO  
ESTE EXTREM DE IMPORTANTĂ!


