
PRIN PLANUL DE MOBILITATE URBANÃ DURABILÃ

CJ Ilfov propune investiþii de 7 miliarde euro,
pânã în 2030

(Interviu cu Marian Petrache, preºedintele Consiliului Judeþean Ilfov)

l Petrache: "Bucureºtiul este ca un om care nu mai poate respira"l Preºedintele
CJ Ilfov: "Este nevoie de o abordare unitarã pe regiunea Bucureºti-Ilfov"

Reporter: Când urmeazã sã fie
aprobat PMUD?

Marian Petrache: Planul de Mo-
bilitate Urbanã Durabilã urmeazã
sã se afle, timp de trei-patru luni, în
analizã la Agenþia de Mediu. Ar tre-
bui ca dupã alegerile locale acest
document strategic sã fie aprobat
atât în Consiliul General al Capita-
lei, cât ºi în Consiliul Judeþean ºi sã
poatã fi depuse proiectele aferen-
te. Nici Guvernul României nu are
cum sã ocoleascã aceastã regiune,
care, de fapt, este imaginea þãrii.

Reporter: Ce feed-back aveþi
pânã în acest moment, ca urmare a
dezbaterii PMUD?

Marian Petrache: Locuitorii ºi
agenþii economici înregistraþi în
Regiunea Bucureºti-Ilfov aratã un
interes deosebit pentru PMUD. CJ
Ilfov a organizat în data de 16 ia-

nuarie o sesiune de consultare cu
reprezentanþii societãþii civile ºi ai
mediului privat, eveniment la care
au participat aproximativ 180 de
persoane. În paralel, desfãºurãm o
campanie de informare pe social
media, care înregistreazã sute de
vizualizãri. Primim în continuare
propuneri de modificãri ºi comple-
tãri ale PMUD, propuneri pe care
experþii BERD le evalueazã ºi le
transmit consultanþilor în vederea
integrãrii în versiunea finalã a aces-
tui document.

Trebuie sã avem în vedere cã
25-30% din PIB se realizeazã în re-
giunea Bucureºti-Ilfov.

ªomajul, aici, este sub 1%. În con-
tinuare, regiunea Bucureºti-Ilfov va
fi ca un magnet pentru forþa de
muncã, pentru cã dezvoltarea eco-
nomicã în aceastã zonã se va

întâmpla, aºa cum se întâmplã în
Europa, în jurul marilor metropole
ºi a oraºelor importante din þarã.

Toatã lumea vede cã Bucureºtiul
este închis, este ca un om care nu
mai poate respira, din cauza aglo-
meraþiei, a smogului etc. Dacã,
acum, nu se iau mãsuri ºi nu se
spune stop, nu se aplicã o strategie
care sã permitã oraºului o dezvol-
tare armonioasã, atunci mai târziu
va fi mult prea târziu.

În primul rând, în jurul Capitalei
s-a umplut ºi va fi din ce în ce mai
greu sã dãm posibilitatea oraºului
sã respire, dacã noi construim o
centurã care îl blocheazã ºi mai
tare.

Existã circa 80.000-90.000 de oa-
meni din Ilfov care intrã ºi muncesc
în Bucureºti. Sunt între 500.000 ºi
600.000 de autoturisme care tran-

ziteazã zilnic oraºul, pe lângã cele
ale Capitalei.

La Bucureºti nu existã o continui-
tate la conducerea primãriei, toatã
lumea aºteaptã alegerile, doar cã
timpul nu ne aºteaptã pe noi.

Ilfovul este ºi el interesat sã existe
un plan de mobilitate în aceastã
zonã.

Noi suntem conºtienþi cã dezvol-
tarea Ilfovului este într-o strânsã
legãturã cu cea a Bucureºtiului. În
fapt, nu mai poate exista niciun
document strategic care sã nu pri-
veascã întreaga regiune. Este ne-
voie de o abordare unitarã pe re-
giunea Bucureºti-Ilfov, însã la cei
de la Bucureºti nu simt implicare.
Sunt grupuri de interese care îºi
doresc altceva în Capitalã.

Noi vorbim în acest document
despre calitatea vieþii - posibilita-
tea sã existe cãi de biciclete, trans-
porturi mai rapide cu benzi unice,
cãi pietonale, sã fie eliminate
noxele etc.

Planul de mobilitate este com-
plementar Planului Urbanistic Ge-
neral. Dacã acesta nu va fi luat în
serios ºi nu va fi etapizat, atunci în
doi ani nu vom mai putea circula în
Bucureºti.

Reporter: Când ar putea fi reali-
zate primele obiective ºi care ar fi
acestea?

Marian Petrache: Implementa-
rea PMUD este structuratã pentru
perioada 2016-2030, astfel cã pu-
tem vorbi despre atingerea obiec-
tivelor abia cãtre sfârºitul acestei
perioade. Totuºi, trebuie sã facem
distincþia între obiectivele soft ºi
obiectivele de infrastructurã. Din-
tre primele, esenþiale pentru im-
plementarea PMUD, dar fãrã efecte
vizibile în rândul populaþiei, men-
þionez înfiinþarea Autoritãþii de
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Consiliul Judeþean
(CJ) Ilfov a lansat în
dezbatere Planul de
Mobilitate Urbanã
Durabilã (PMUD),

care presupune
investiþii de aproape 7

miliarde euro, ce ar
urma sã fie derulate
pânã în anul 2030.
Marian Petrache,

preºedintele CJ Ilfov,
ne-a rãspuns cu

amabilitate, într-un
interviu, la întrebãrile

legate de PMUD.



Transport Metropolitan Bucureºti,
reorganizarea RATB în companie
comercialã, precum ºi efectuarea
unor schimbãri legislative necesa-
re asigurãrii unui transport urban
durabil. Conform PMUD, aceste
obiective ar trebui sã fie atinse
pânã în 2018. Concomitent, vor fi
pregãtite ºi investiþiile structurale
al cãror termen de realizare nu va fi
mai devreme de 2020.

Cea mai mare parte a fondurilor
destinate proiectelor de infrastruc-
turã din PMUD sunt alocate inves-
tiþiilor noi, dar ºi lucrãrilor de mo-
dernizare/extindere a infrastructu-
rilor existente. De asemenea, lucrã-
rile de întreþinere sunt necesare
menþinerii în stare bunã a infra-
structur i lor existente, repre-
zentând, de altfel, o obligaþie a ad-
ministratorilor acestora. Absenþa
unor lucrãri de întreþinere constan-
te ar putea conduce cãtre un
program de reparaþii capitale, mult
mai costisitor pentru bugetul
public.

Trebuie menþionat cã unele pro-
iecte sunt în derulare, de exemplu
cele de la metrou, de la drumurile
judeþene sau de la cãile de rulare.
Vor fi corelate investiþiile prevãzu-
te în document cu proiectele deja
existente.

Reporter: De câþi bani va fi nevo-
ie pentru implementarea PMUD?

Marian Petrache: Bugetul esti-
mativ alocat investiþiilor propuse
prin PMUD este în valoare de 6,83
miliarde euro.

Reporter: De unde intenþionaþi
sã procuraþi banii?

Marian Petrache: Conform pre-
vederilor PMUD, sursele de finan-
þare a proiectelor propuse sunt:
Programul Operaþional Infrastruc-
turã Mare 2014-2020; Programul
Operaþional Regional 2014-2020;
bugetul de stat; bugete locale; par-
teneriate public-private, împrumu-
turi BEI, BERD, Banca Mondialã,
Planul Juncker.

Uniunea Europeanã a finanþat
proiecte prin POR. În Ilfov sunt pa-
tru oraºe care au accesat fonduri
europene - Voluntari, Buftea, Bra-
gadiru ºi Pantelimon. Proiectele
sunt între 10 milioane ºi 25 de mi-
lioane de euro, adicã mai mult
decât un buget consolidat al unui
oraº.

Comisia Europeanã a spus cã
vrea sã vadã cã avem planuri de
mobilitate ºi cã dupã aceea discu-
tãm de finanþarea unor proiecte
care sã vizeze aceastã zonã. Regiu-
nea Bucureºti-Ilfov are 150 de mi-
lioane de euro ce pot fi accesate
având la bazã planul de mobilitate
urbanã.

Ministerul Dezvoltãrii a împuter-
nicit BERD sã se ocupe de licitaþie
ºi sã selecteze firmele care sã reali-
zeze Planul de Mobilitate Urbanã
nu numai pentru Bucureºti, ci ºi
pe nt r u pr i nc i pal i i pol i d e
dezvoltare din România.

Dacã în spatele documentului
întocmit de noi nu existã un plan

complet de punere a lui în aplicare,
cu rolul sã stabileascã un grafic de
finanþãri, atunci nu vom avea
niciun rezultat.

Reporter: Care este bugetul de
investiþii de care dispune CJ Ilfov în
acest an?

Marian Petrache: Noi nu avem
bugete multi-anuale ca sã putem
derula proiecte importante cu bani
proprii. Bugetul de investiþii al CJ
Ilfov propus spre aprobare este de
143,54 milioane lei.

Bugetele primãriilor sunt mici,
pentru cã majoritatea celor care lu-
creazã au locul de muncã în Bucu-
reºti ºi plãtesc impozitele pe sala-
riu acolo unde au jobul. Cei mai
mulþi nu au nici buletin de Ilfov ºi
vin în localitãþile respective doar sã
doarmã, plãtind numai impozitul
pe teren sau pe casã, nu ºi pe
maºinã, iar primãria trebuie sã le
satisfacã toate nevoile.

Reporter: Cât din totalul fonduri-
lor vine de la UE si ce proiecte de-
rulaþi de aceºti bani?

Marian Petrache: Prin interme-
diul Programului Operaþional Re-
gional, Regiunii Bucureºti - Ilfov i-a
fost stabilitã o sumã de aproxima-
tiv 150 de milioane de euro, pentru
derularea unor proiecte incluse în
PMUD, sumã pe care intenþionãm
sã o alocãm realizãrii a trei proiec-
te: Reabilitarea ºi modernizarea DJ
101 Baloteºti - Sitaru; Realizarea in-
frastructurii rutiere ºi achiziþia de
mijloace de transport pentru Linia

Autobuz rapid/BRT 2: Mãgure-
le-Gara de Nord; Îmbunãtãþirea
operãrii ºi întreþinerii autobuzelor
ºi a cerinþelor pentru flota lor, in-
clusiv achiziþia de autobuze.

În cadrul Programului Operaþio-
nal Infrastructurã Mare, valoarea
totalã a proiectelor propuse pen-
tru implementare în Regiunea Bu-
cureºti - Ilfov ºi incluse în portofo-
liul de proiecte al programului este
de 1,47 milioane euro. Acestea
sunt: Modernizarea liniei de cale
feratã Bucureºti Nord - Aeroport
Henri Coandã; Fazarea proiectului
Linia de metrou Magistrala 5 - Sec-
þiunea Râul Doamnei - Eroilor, in-
clusiv Valea Ialomiþei; Îmbunãtãþi-
rea serviciilor de transport public
de cãlãtori cu metroul pe Magistra-
la 2 Berceni-Pipera; Fazarea proiec-
tului Magistrala 4 Racordul 2 Sec-
þiunea Parc Bazilescu- Strãuleºti;
Fazarea proiectului Modernizarea
instalaþiilor de ventilare de la me-
trou; Fazarea proiectului Moderni-
zarea instalatiilor de acces la me-
trou; Magistrala 6 (1 Mai-Otopeni);
Magistrala 5 (Secþiunea Eroilor -
Universitate - Piaþa Iancului) ;
Modernizarea centurii de sud
Bucureºti - 4 benzi; Legãtura A3 -
Aeroport Henri Coandã.

Consiliul Judeþean Ilfov va dema-
ra anul acesta mai multe lucrãri de
investiþii, dintre care amintesc: Re-
abilitarea ºi modernizarea DJ 101
Baloteºti-Sitaru; Reabilitarea ºi mo-
dernizarea DJ 401 Berceni-Vidra;
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6,8 miliarde euro - bugetul total propus al PMUD, din care investiþii pentru pro-

iectele de metrou - 3,5 miliarde euro ºi investiþii aferente autoritãþilor locale -

3,3 miliarde euro.

Costurile de investiþie iniþiale totale estimate pentru proiectele în implementa-

re, proiectele naþionale, propuse din Master Planul General de Transport, ºi pro-

iectele propuse de planul de Mobilitate Urbanã Durabilã sunt estimate la 8,3 mi-

liarde euro, conform documentului. Modurile de transport de suprafaþã

însumeazã 5 miliarde euro. Infrastructura nou construitã sau reabilitatã prin

Planul de Mobilitate trebuie întreþinutã ºi reabilitatã corespunzãtor. Costurile

aferente vor apãrea în plus faþã de cele actuale de întreþinere a infrastructurii de

transport, mai aratã Planul.



Reabilitarea ºi modernizarea DJ
401 A Vidra-Domneºti; Reabilitarea
ºi modernizarea Spitalului de
Obstetricã ºi Ginecologie Dr. Maria
Burghele, Buftea; Reabilitarea ºi
modernizarea Spitalului de Psihia-
trie "Eftimie Diamandescu", Bãlã-
ceanca; Reabilitarea ºi moderniza-
rea Spitalului Clinic de Urgenþã
Ilfov, corpurile A,C,E,G; Reabilitarea
ºi introducerea în circuitul turistic
a Mânãstirii Cãldãruºani; Reabili-
tarea ºi introducerea în circuitul tu-
ristic a Palatului Ghica-Cãciulaþi;
Elaborarea Studiului de Fezabilita-
te pentru realizarea Parcului ªtiin-
þific Mãgurele; Elaborarea Studiu-
lui de Fezabilitate pentru realiza-
rea Bucharest-Ilfov Multimodal
Hub.

Reporter: Care sunt cele mai im-
portante proiecte de infrastructurã
aflate în execuþie?

Marian Petrache: În ultimii ani,
CJI a derulat o amplã campanie de
investiþii, atât din fonduri structu-
rale nerambursabile, cât ºi din fon-
duri proprii. În prezent, cele mai
importante obiective de investiþii
aflate în execuþie sunt: Lucrãri
având diverse obiective de investi-
þii derulate în comun cu Consiliile
Locale din judeþul Ilfov, prin inter-
mediul Acordurilor de Asociere, în
v a loar e d e apr oxi m at i v
100.000.000 lei; Reabilitare, mo-
dernizare ºi echipare Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Ilfov; Reabili-

tarea, modernizarea, dezvoltarea,
extinderea ºi echiparea infrastruc-
turii sociale la Centrul Medico-So-
cial Domneºti; Reabilitarea ºi mo-
dernizarea DJ 602 Domneºti - Cio-
rogârla; Reabilitarea ºi moderniza-
rea DJ 100 ªtefãneºtii de Jos -
Afumaþi.

Reporter: Care este strategia CJ
Ilfov pentru atragerea fondurilor
europene?

Marian Petrache: CJ Ilfov a apro-
bat, în ianuarie 2014, Strategia de
Dezvoltare a Judeþului Ilfov "Ori-
zont 2020", document care stabi-
leºte cadrul investiþional asociat
dezvoltãrii socio-economice a ju-
deþului pentru perioada 2014-
2020. Nu întâmplãtor aceastã pe-
rioadã se suprapune Cadrului Fi-
nanciar Multianual 2014-2020, ma-
joritatea investiþiilor incluse în
strategie vizând atragerea unor
fonduri structurale nerambursabi-
le. În acest scop, în perioada
2015-2016, direcþiile specializate
ale CJ Ilfov pregãtesc documenta-
þiile tehnico-economice necesare
accesãrii fondurilor nerambursabi-
le: studii de fezabilitate, proiecte
tehnice, caiete de sarcini, docu-
mentaþii de atribuire a contractelor
de achiziþie publicã. Pregãtim un
portofoliu de proiecte ce vor fi
transmise în vederea obþinerii
unor finanþãri nerambursabile,
imediat ce sesiunile de depunere a
dosarelor vor fi deschise.
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Planul de Mobilitate Urbanã Durabilã acoperã Municipiul Bucureºti
împreunã cu sectoarele sale ºi Judeþul Ilfov, alcãtuit din 8 oraºe (Bragadi-
ru, Buftea, Chitila, Mãgurele, Otopeni, Pantelimon, Popeºti-Leordeni ºi
Voluntari) ºi 32 de comune (1 Decembrie, Afumaþi, Baloteºti, Berceni, Brã-
neºti, Cernica, Chiajna, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Copãceni, Corbean-
ca, Cornetu, Vãrãºti-Ilfov, Dascãlu, Dobroeºti, Domneºti, Dragomi-
reºti-Vale, Gãneasa, Glina, Grãdiºtea, Gruiu, Jilava, Moara Vlãsiei,
Mogoºoaia, Nuci, Periº, Petrãchioaia, Snagov, ªtefãneºtii de Jos, Tunari ºi
Vidra).

Potrivit documentului, este recomandatã actualizarea periodicã a
PMUD, cel puþin o datã la cinci ani sau mai des, în funcþie de evoluþiile vii-
toare în zona polului de creºtere Bucureºti-Ilfov.

Domenii de dezvoltare

Ø Reforma instituþionalã ºi întãrirea capacitãþii administrative;

Ø Transportul public local ºi feroviar, inclusiv intermodalitate ºi multimo-
dalitate;

Ø Transportul nemotorizat;

Ø Siguranþa rutierã;

Ø Transportul rutier ºi politica integratã de parcare;

Ø Îmbunãtãþirea integrãrii dintre planificarea urbanã ºi infrastructura de
transport, spaþii pietonale;

ØManagementul mobilitãþii.

Centrul vechi al Bucureºtiului este o zonã pietonalã ºi o dovadã vie a
atractivitãþii ºi dezvoltãrii economice pe care o poate genera acest tip
de spaþiu urban, conform documentului citat, care aratã: "Promovarea
mai multor zone care adoptã caracteristicile spaþiilor pietonalizate pot
crea spaþii urbane mai accesibile, sigure ºi atractive pentru toþi locuito-
rii. (…) Simultan cu acestea, va fi creatã o reþea pentru biciclete ce va
servi ca bazã nu numai pentru investiþiile viitoare în infrastructura
pentru biciclete, dar va contribui la atragerea unui numãr mai mare de
bicicliºti în oraº. La nivelul Judeþului Ilfov, vor fi îmbunãtãþite sau crea-
te noi alei pietonale (…), dotãri de învãþãmânt, spaþii verzi, zone co-
merciale, de agrement etc".



Reporter: Care sunt proiectele de
infrastructurã pe care le veþi imple-
menta împreunã cu Primãria Capi-
talei, în 2016 ºi în urmãtorii ani?

Marian Petrache: Dintotdeauna
am încercat sã avem o relaþie par-
tenerialã deschisã cu Primãria Mu-
nicipiului Bucureºti. Situaþia geo-
graficã ºi economicã actualã ne
obligã la o legãturã indisolubilã,
aºa cã majoritatea proiectelor de
dezvoltare ale fiecãreia trebuie pri-
vite din perspectiva impactului re-
gional. Pentru perioada urmãtoare
dorim sã derulãm mai multe pro-
iecte comune, înscrise deja pe
agenda discuþiilor dintre cele douã
administraþii: Realizarea infrastruc-
turii rutiere ºi achiziþia de mijloace
de transport pentru Linia Autobuz
rapid/BRT 2: Magurele-Gara de
Nord; Îmbunãtãþirea operãrii ºi
întreþinerii autobuzelor ºi a cerin-
þelor pentru flota lor inclusiv achi-
ziþia de autobuze; Înfiinþarea reþe-
lei de biciclete utilitare: piste de bi-
ciclete ºi locuri de parcare; Înfiinþa-
rea reþelei de agrement pentru bi-
ciclete: piste de biciclete ºi locuri
de parcare; Construirea incinerato-

rului de deºeuri regional Bucu-
reºti-Ilfov; Elaborarea ºi implemen-
tarea unei strategii comune pri-
vind rezolvarea situaþiei câinilor
comunitari; Pregãtirea candidaturii
Regiunii Bucureºti-Ilfov pentru de-
semnarea Capitalei Europene a
Culturii 2021; Dezvoltarea ºi dota-
rea cu echipamente a bazelor ope-
raþionale pentru intervenþii în si-
tuaþii de urgenþã în Regiunea
Bucureºti-Ilfov.

Reporter: Care sunt obiectivele
prioritare?

Marian Petrache: Obiectivul priori-
tar al PMUD este realizarea unui sis-
tem de transport public integrat la
nivelul Regiunii Bucureºti-Ilfov. Toate
mãsurile ºi proiectele propuse în
acest document de importanþã orga-
nicã pentru dezvoltarea regiunii con-
verg cãtre atingerea acestui obiectiv,
vizat atât de noi, cât ºi, sperãm, de
Primãria Municipiului Bucureºti.

Reporter: În ce stadiu este proiec-
tul de realizare a Zonei Metropolita-
ne a Bucureºtiului?

Marian Petrache: Tema înfiinþãrii
Zonei Metropolitane Bucureºti
îmbogãþeºte agenda discuþiilor di-
feritelor structuri administrative lo-
cale sau centrale de mai mult de
zece ani. Putem spune cã un prim
pas ar putea fi înfiinþarea Autoritãþii
de Transport Metropolitan Bucu-
reºti, în forma prevãzutã în PMUD.

De altfel, aceasta este ºi una din-
tre recomandãrile studiului Bãncii
Mondiale din 2013, "Oraºe Compe-
titive", unul din studiile care funda-
menteazã Strategia de Dezvoltare
Teritorialã a României. Acesta pro-
pune printre acþiunile strategice
prioritare "Instituirea ºi operaþio-
nalizarea zonei metropolitane Bu-
cureºti", incluzând proiectele pro-
puse prin PMUD.

Reporter: Ce proiecte deruleazã
sau are în pregãtire CJ Ilfov, pe
lângã PMUD?

Marian Petrache : Noi avem

acum pregãtite trei proiecte pe
drumurile judeþene, care sã
completeze acest plan. Este vor-
ba despre drumul judeþean pa-
ralel cu linia de centurã pe par-
tea de sud, care trece prin ºase
localitãþi - de la Vidra la Cio-
rogârla. Acesta va ajunge auto-
strada Bucureºti-Piteºti ºi va tre-
ce pe deasupra ei, la Ciorogârla.
Al doilea obiectiv este drumul
care leagã DN1 cu judeþul Ialo-
miþa, la Sitari ºi ultimul - ieºirea
din Berceni cãtre linia de centu-
rã, Berceni-Vidra. Sunt trei inves-
tiþii care pot fi demarate oricând,
fiind în stadiul de licitaþie. Vor fi
realizate din fonduri proprii ºi, în
mãsura în care vom putea acce-
sa ºi liniile de finanþare europe-
ne, vom apela ºi la acestea.
Dupã ce vor începe lucrãrile, în
doi ani vor fi ºi finalizate.

De asemenea, mai avem o lu-
crare mare - cea care vizeazã re-
þeaua de apã ºi canal ºi care re-
zolvã definitiv problema în 25
de localitãþi din Ilfov.

Reporter: Acestea nu au apã?
Marian Petrache: O parte din

localitãþi sunt legate direct la Apa
Nova. Pe exerciþiul financiar
2014-2020 vom accesa circa 250
milioane euro, cu care vom
branºa toþi cetãþenii din Ilfov la
apã ºi canalizare. Am realizat deja
o primã etapã în acest sens. Ne
dorim ca pânã la finalul viitorului
mandat sã aducem ºi corecþii dru-
murilor care vor fi afectate de
aceste lucrãri. Mai avem ºi alte
proiecte importante care vizeazã
la dezvoltarea judeþului, însã une-
le din ele sunt blocate de doi ani
în procesul de licitaþie.

Reporter: Despre ce proiecte
vorbiþi?

Marian Petrache: De exemplu,
am depus un proiect la UE pentru
un parc intermodal ºi suntem în
situaþia sã reluãm licitaþia. Lipsa

investiþiilor a fãcut ca bãtãlia pe orice
lucrare din zonã sã fie foarte mare. S-au
contestat firmele între ele, au fost de-
puse cereri de clarificãri, procesul a du-
rat o grãmadã de timp ºi a blocat deru-
larea investiþiei. La Spitalul Judeþean, li-
citaþia a durat trei ani, iar construcþia
propriu-zisã, un an. Acest spital, pe
care l-am construit lângã parcul Lia
Manoliu din Bucureºti, a costat circa 15
milioane de euro, din fonduri europe-
ne. Mai investim anul acesta în jur de 2
milioane euro din surse proprii pentru
crearea circuitelor.

O altã investiþie majorã este Parcul
ªtiinþific de la Mãgurele. ªi aici ne chi-
nuim cu Ministerul Apãrãrii de un an ºi
jumãtate. Este clar cã cercetarea purã
este cea care creazã dezvoltarea, dar
dacã vom crea ºi condiþii. Vrem sã con-
struim acest parc ºtiinþific, în asociere
cu primãria ºi cu Institutul, însã ne tre-
buie terenul din cadrul unei unitãþi mi-
litare - circa 20 de hectare. De un an ºi
jumãtate ne luptãm sã cãdem la pace
cu Ministerul Apãrãrii ca sã ne cedeze
acest teren, sã putem face investiþia.

Reporter: Ce presupune, mai exact,
acest parc ºtiinþific?

Marian Petrache: Înseamnã sã fa-
cem clãdiri ºi sã creem condiþii pen-
tru dezvoltarea firmelor în zona res-
pectivã. Este vorba despre companii-
le care fac transferul de la cercetarea
purã la aplicaþiile practice. Judeþul
Ilfov ar fi trebuit sã fie zona cu cele
mai multe parcuri tehnologice.

Vreau sã menþionez cã toate proiec-
tele pe care le-am început le-am fina-
lizat la termen. Noi, pe POR, am luat
toþi banii care ni se cuveneau. Am fã-
cut proiecte concrete cu primãriile, în
parteneriat. Ele au fãcut proiectele,
iar noi Ie-am dat bani pe mãsurã ce
dovedeau cu documente cã derulea-
zã investiþiile, ulterior menþionând pe
o placã faptul cã investiþia a fost
realizatã în cooperare cu CJ Ilfov.

Reporter: Mulþumesc!
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Doar investiþiile în infrastruc-
tura mare nu sunt suficiente
pentru a schimba fundamental
comportamentul de transport ºi
tendinþele modului de trans-
port ales, aratã documentul. Se
aºteaptã ca autoturismele per-
sonale sã rãmânã principalul
mod de transport. Pentru a con-
solida trecerea spre utilizarea
transportului public de cãtre
utilizatorii de autoturisme, nu
sunt suficiente doar îmbunãtã-
þiri ale transportului public, ci
restricþii suplimentare privind
utilizarea autoturismelor. Aces-
tea includ, de exemplu, sisteme
stricte de management al par-
cãrilor.
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Propunerile PMUD privind reþeaua
de metrou

- Extinderea Magistralei 4 de

metrou

A c e a st ã p re l u ng i re p e a x a
Nord-Sud a liniei M4, care oferã o
importantã conexiune ce lipseºte
între Gara de Nord ºi staþia de tren
Progresul din sudul oraºului, este
planificatã pentru redeschidere.
Proiectul se aflã în aºteptarea unui
studiu de fezabilitate, subliniazã
PMUD.

- Extinderea Magistralei 5 de

metrou

Pentru M5 sunt planificate douã
prelungiri aflate în prezent în lu-
cru, ceea ce face acest proiect cel
mai puternic din perspectiva nu-
mãrului de cãlãtori ºi a schimbãrii
modale, deoarece conecteazã
multe dintre nodurile cele mai im-
portante din centrul oraºului. Pen-
tru secþiunea centralã (Eroilor-Ian-
cului) o serie de aspecte tehnice
specifice zonelor istorice trebuie
aprofundate ºi tratate corespunzã-
tor. În ceea ce priveºte secþiunea
esticã (Iancului-Pantelimon), este
existentã planificarea avansatã,
dar, totuºi, aceste lucrãri coincid
cu lucrãrile de reabilitare a liniei
de tramvai de pe acelaºi alinia-
ment, fapt ce presupune posibili-
tatea implementãrii proiectului în
orizontul de timp 2030. Se reco-
mandã implementarea proiectului
dupã ce segmentul Drumul Tabe-
rei - Iancului este operabil.

- Magistrala 6 de metrou

Pentru conexiunea de transport
public dintre Bucureºti ºi Aeropor-
tul Internaþional Henri Coandã a
fost efectuat un studiu de fezabili-
tate ºi este pregãtit pentru licitare,
o treime din costurile cu finanþarea
fiind asiguratã.

- Magistrala 7 de metrou
Linia M7 va oferi un serviciu ab-

sent în prezent pe axa Nord-Est ºi
Sud-Vest, conectând zonele Volun-
tari ºi Sectorul 5 cu centrul oraºului.
"Este de aºteptat ca Voluntari sã îºi
continue dezvoltarea, crescându-ºi
cererea atât rezidenþialã, cât ºi co-
mercialã în urmãtoarele decenii,
ceea ce face necesar un serviciu de
transport eficient", se aratã în do-
cument. Acesta evidenþiazã: "Linia
M7 are un numãr de cãlãtori esti-
mat foarte mare, dar o mare lungi-
me a infrastructurii. S-a descoperit

cã o alternativã mai scurtã (M7a)
oferã un serviciu echivalent, în
timp ce scade investiþia necesarã
cu aproximativ 5km. În final, noua
rutã necesitã un terminal supli-
mentar la fiecare capãt: Afumaþi
sau Bragadiru ºi chiar ºi în aceste
condiþii o versiune mai scurtã tre-
buie sã fie prelungitã cãtre locul
unui nou terminal".

- Magistrala 8 de metrou
Aceastã rutã va oferi un serviciu

de transport de înaltã calitate spre
zona de Sud a Bucureºtiului, servi-
ciu absent în prezent. Traseul are
un numãr mare de cãlãtori previ-
zionat, dar lungimea extremã a in-
frastructurii necesare, ce rezultã în
costuri mari estimate, face acest
proiect sã fie prohibitiv. Potrivit
PMUD, un coridor feroviar subte-
ran ar reprezinta o alternativã cos-
tisitoare la conectarea axelor
Nord-Sud ºi Est-Vest ale oraºului
prin cale feratã. Propunerea ar
consta în crearea de servicii fero-

viare de-a lungul unui coridor sub-
teran, care sã conecteze Gara de
N o r d - P r o g r e s u l º i G a r a d e
Nord-Obor. Proiectul este com-
plex din punct de vedere tehnic,
este costisitor ºi aflat în prezent
doar în faza de planificare. În plus,
proiectul va oferi un serviciu echi-
valent coridoarelor de metrou
propuse/existente. Prelungirea Li-
niei M4 de metrou planificatã are
cifre mult superioare ale numãru-
lui de cãlãtorii decât calea feratã,
iar Linia M1 de metrou deserveºte
deja rezidenþii oraºului între Gara
de Nord ºi Obor.

Inelul feroviar de vest este o co-
nexiune îmbunãtãþitã dintre Gara
de Nord ºi Gara Progresul (presu-
pusã a fi operaþionalã pânã în 2030
în Scenariul de referinþã), care va
îmbunãtãþi mobilitatea prin reþea-
ua feroviarã intercity, permiþând
serviciilor feroviare sã continue cãtre
alte oraºe, prin Bucureºti. Aceastã
alternativã este, de asemenea, mai

puþin eficientã din punct de vedere
al costurilor decât soluþia feroviarã
subteranã prin oraº, potrivit docu-
mentului citat.

În prezent, porþiunea de vest a
inelului feroviar Bucureºti-Ilfov
este în stare proastã ºi subutiliza-
tã. Acest fapt reprezintã o între-
rupere majorã a reþelei feroviare
intercity a regiuni i , deoarece
operarea continuã pe axa Nord-
Sud nu este posibilã.

În ceea ce priveºte reluarea
operaþiunilor feroviare cãtre Sna-
gov ºi oferirea unei conexiuni ab-
sente între localitãþile din Nordul
Ilfovului, Bucureºti ºi reþeaua fe-
roviarã intercity, acest proiect a
demonstrat o estimare modestã
privind cererea de transport pen-
tru 2030 în modelul de cerere de
cãlãtorie, atât pentru conexiunea
feroviarã existentã, Snagov-Gara
de Nord, dar ºi pentru conceptul
noului aliniament, Snagov-Vo-
luntari-Pantelimon-Gara Obor.



Cele trei scenarii propuse de PMUD
Scenariul complex 1

1. Componenta Metrou

Scenariul complex 1 include trei
proiecte noi de metrou, cu o lungi-
me totalã de 29 km de infrastruc-
turã de metrou nouã. Investiþia în
Liniile M4 ºi M6 permite o continu-
itate operaþionalã de-a lungul axei
N or d - S u d , d e la A e r opor t u l
Internaþional Henri Coandã prin
Otopeni ºi Gara de Nord spre Gara
Progresul. În plus, continuarea in-
vestiþiei în Linia M5, prelungirea
acesteia din Drumul Taberei cãtre
Iancului, oferã o soluþie de tran-
sport de mare capacitate de-a lun-
gul coridorului Est-Vest al centru-
lui oraºului Bucureºti, în timp ce
îmbunãtãþeºte conectivitatea reþe-
lei.

2. Componenta
Tramvai rapid

Traseele suplimentare de tram-
vai, liniile 3 ºi 7, cu o lungime totalã
a infrastructurii de 38 km, au fost
douã dintre cele mai puternice
proiecte funcþionale din faza de
analizã. Ambele trasee
sunt proiectate de-a
lungul infrastructurii de
tramvai existente, cu
extensii suplimentare.
Tramvaiul rapid 7 com-
penseazã absenþa Liniei
M7 în scenariu ºi oferã
serviciul de transport
de-a lungul unui cori-
dor foarte aglomerat
Sud Vest - Nord Est, ce
se întinde de la Bragadiru, trece
prin Sector 5 ºi centrul oraºului,
ajungând pânã la localitatea aglo-
meratã Voluntari, ce se estimeazã
cã va creºte pânã în 2030 ºi din
punct de vedere al populaþiei, dar
ºi al numãrului locurilor de muncã.
Aliniamentul traseului este facilitat
de conexiunea noii infrastructuri
de tramvai prin Piaþa Unirii, ce este
o componentã a pachetului de
"Bazã".

3. Componenta
Autobuz rapid

Cele douã proiecte de autobuz
identificate a avea cea mai mare
cerere în faza de analizã sunt BRT1
ºi BRT2. Acestea oferã acces direct

esenþial cãtre Bucureºti ºi localitã-
þile în curs de dezvoltare din Jude-
þul Ilfov, ce sunt în prezent slab de-
servite, cu un accent pe conectivi-
tate la reþelele de transport public
de nivel mai înalt, precum calea fe-
ratã regionalã, metrou ºi tramvaiul
rapid. BRT1 conecteazã Mãgurele
ºi Institutul de Fizicã cu Universita-
tea Politehnicã ºi Municipiul Bucu-
reºti. BRT2 conecteazã localitatea
Buftea cu prelungirea Liniei M4 de
Metrou în Strãuleºti, creând astfel
o extensie funcþionalã a reþelei de
metrou în Ilfov.

Scenariul complex 2

1. Componenta Metrou

Scenariul complex 2 include
douã proiecte noi de metrou, cu o
lungime totalã de 31 km de infra-
structurã de metrou nouã. Linia 7
de Metrou oferã serviciul de tran-
sport de-a lungul unui coridor fo-
arte aglomerat Sud Vest - Nord Est,
ce se întinde din Sector 5 prin cen-
t r u l or aºu lu i pr i n S e c t or 2 ,
ajungând pânã la localitatea aglo-

meratã Voluntari, ce se
estimeazã cã va creºte
pânã în 2030 ºi din
punct de vedere al po-
pulaþiei, cât ºi al numã-
rului locurilor de mun-
cã. Dupã etapa de ana-
lizã, s-a identificat fap-
tul cã cererea se con-
centreazã în special în
centrul traseului, în in-

teriorul limitelor Municipiului Bu-
cureºti, permiþând astfel diminua-
rea costurilor prin amânarea im-
plementãrii extremitãþilor traseu-
lui într-o fazã ulterioarã. Totuºi,
pentru a oferi un depou adecvat
acestei rute noi la fiecare capãt, a
fost lãsatã secþiunea de Nord a tra-
seului în forma planificatã iniþial de
Metrorex, cu continuare spre De-
poul Afumaþi. Pentru a maximiza
potenþialul Liniei M6, datã fiind ab-
senþa Liniei M4 din scenariu, a fost
dezvoltat un aliniament alternativ
în secþiunea de Sud a traseului -
conectându-l de la Gara Bãneasa
(M6) cu Aviatorilor (M2).

Acest lucru nu numai cã permite
operarea Liniei M6 prin centrul
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propune trei

scenarii

complexe de

dezvoltare.



Municipiului Bucureºti, faþã de va-
rianta ce includea doar Gara de
N or d , c i of e r ã º i u n se r v i c i u
suplimentar de-a lungul Liniei M2,
ce ºi-a atins capacitatea în 2015 în
timpul perioadei de vârf de la
prânz ºi se aºteaptã sã prezinte
cerere mai mare de frecvenþã de
funcþionare pânã în 2030.

2. Componenta
Tramvai rapid

Traseele suplimentare de tram-
vai 5 ºi 39, cu o lungime totalã a
infrastructurii de 27 km, oferã un
serviciu de transport comple-
mentar cu cel al noii reþele de me-
trou.

Ambele trasee sunt proiectate
de-a lungul infrastructurii de tram-
vai existente, împreunã cu noile
extensii.

Tramvaiul rapid 5 compenseazã
pentru absenþa Liniei 5 de Metrou
din scenariu ºi oferã servicii de
transport de la staþia de metrou
Eroilor pe coridorul aglomerat
Est-Vest prin centrul oraºului, pe
Bulevardul Elizabeta pânã în Pan-
telimon. Aliniamentul traseului
oferã continuitatea serviciului, pre-
cum ºi conectivitatea reþelei spre
deosebire de aliniamentul actual al
reþelei, ce necesitã utilizarea a trei
moduri diferite de-a lungul corido-
rului: metrou, troleibuz ºi tramvai.
Tramvaiul rapid 39 a fost proiectat
ca o combinaþie a rutei cu cerere
mare 3 cu secþiunea de Sud a rutei
analizate nr. 9. Astfel, aliniamentul
traseului compenseazã absenþa
prelungirii M4 ºi oferã o conectivi-
tate de suprafaþã între Gara de
Nord ºi Progresul, alãturi de câteva
conexiuni intermodale cu sistemul
de metrou.

3. Componenta
Autobuz rapid

Cele douã proiecte de autobuz
rapid identificate a prezenta cere-
rea cea mai mare în faza de analizã
sunt BRT 1 ºi BRT 2.

Acestea oferã un acces direct
esenþial spre Bucureºti pentru lo-
calitãþile în dezvoltare din Ilfov,
ce sunt slab deservite în prezent,
cu accent pe conectivitate la re-
þelele de transport public de ni-
vel superior, precum calea feratã
regionalã, metrou ºi tramvai ra-
pid.

Astfel, acestea sunt incluse în
toate cele trei scenarii complexe.

Scenariul complex 3

1. Componenta Metrou

Scenariul complex 1 include trei
proiecte noi de metrou, cu o lungi-
me totalã de 29 km de infrastruc-
turã de metrou nouã. Continuarea
investiþiei în Linia M5, prelungirea
acesteia din Drumul Taberei cãtre
Iancului, oferã o soluþie de trans-
port de mare capacitate de-a lun-
gul coridorului Est-Vest al centru-
lui oraºului Bucureºti, în timp ce
îmbunãtãþeºte conectivitatea reþe-
lei. M6 este dezvoltat de planul ori-
ginal Metrorex, cu infrastructurã
nouã între AIHC pânã la 1 Mai, cu
serviciu operaþional pânã la Gara
de Nord, conectând astfel Otopeni
ºi Bucureºti. Pentru a utiliza în mod
optim restul bugetului pentru me-
trou, este prezentatã o alternativã
M7, ce prelungeºte nou coridor M5
pânã la staþia Moºilor prin Sector 2
cãtre Voluntari ºi Depoul Afumaþi,
acoperind astfel coridorul cu

cerere mare din Nord-Est ºi îl
conecteazã cu centrul oraºului.

2. Componenta
Tramvai rapid

Traseele suplimentare de tramvai
rapid 7b ºi 39, cu o lungime totalã
a infrastructurii de 26 km, oferã un
serviciu complementar de trans-
port cãtre noua reþea de metrou.

Ambele trasee sunt proiectate
de-a lungul infrastructurii de tram-
vai existente, împreunã cu exten-
siile noi. Datã fiind cã Linia M7 a
fost modificatã, a fost alocat un
nou traseu de Tramvai rapid 7b, ce
se întinde de la Bragadiru prin Sec-
tor 5 ºi centrul oraºului spre viitoa-
rea staþie de metrou Moºilor, pen-
tru a menþine un nivel înalt al servi-
ciului în lungul coridorului cu cere-
re mare.

Aliniamentul traseului este facili-
tat de conexiunea la noua infra-
structurã de tramvai prin Piaþa Uni-
rii, ce este o componentã a pache-
tului "Bazã". Tramvaiul rapid 39 a

fost proiectat ca o combinaþie între
traseul cu cerere mare 3 ºi secþiu-
nea de Sud a traseului analizat 9.
Astfel, aliniamentul traseului com-
penseazã absenþa prelungirii M4 ºi
oferã o conectivitate de suprafaþã
între Gara de Nord ºi Progresul,
a lãt u r i d e c ât e v a c one xi u ni
i nt e r m od ale c u s i st e m u l d e
metrou.

3. Componenta
Autobuz rapid

Cele douã proiecte de autobuz
rapid identificate a prezenta cere-
rea cea mai mare în faza de analizã
sunt BRT 1 ºi BRT 2. Acestea oferã
un acces direct esenþial spre Bucu-
reºti pentru localitãþile în dezvol-
tare din Ilfov, ce sunt slab deservi-
te în prezent, cu accent pe conec-
tivitate la reþelele de transport pu-
blic de nivel superior, precum ca-
lea feratã regionalã, metrou ºi
tramvai rapid. Astfel, acestea sunt
incluse în toate cele trei scenarii
complexe.
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MARI PROIECTE

Clustere de activitãþi economice specializate

PMUD prevede dezvoltarea
mai multor proiecte mari , în
trei etape, printre care se nu-
mãrã:

Oraºul de Afaceri

Oraºul de Afaceri este o inves-
tiþie privatã din nordul Bucu-
reºtiului care poate ocupa su-

prafaþa maximã de 560 ha, po-
trivit PMUD. Acest pol de activi-
tãþi economice se dezvoltã în
jurul unui nucleu deja existent
de clãdiri de birouri ºi servicii.
Pentru optimizarea accesibili-
tãþii transportului public ºi pri-
vat ºi buna funcþionare a aces-
tui cluster de activitãþi este im-
perativã realizarea inelului me-

dian. În vederea conectãrii la
scara internaþionalã, Oraºul de
Afaceri beneficiazã de proximi-
tatea Aeroportului Henri Coan-
dã-Otopeni ºi de gara de mare
vitezã. Clusterul de afaceri se
dezvoltã în perioada operaþio-
nalã, etapa 1 (2012-2015), nece-
sitând un timp de viabilizare a
terenului de 2 ani ºi de construi-
re de 8 ani.

Oraºul de Afaceri exceleazã în be-
neficii directe ºi indirecte, având
punctaj maxim pentru locuri de
muncã create ºi punctaj mare pen-
tru popularitate în rândul cetãþeni-
lor ºi venituri aduse administraþiei.
Activitãþile economice generate
sunt: birouri, locuinþe colective de
lux, hoteluri, activitãþi recreaþiona-
le ºi de agrement. Oraºul de Aface-
ri este un proiect urban cu caracter
pronunþat de sustenabilitate, uti-
lizând energie solarã.

Oraºul Expo

Oraºul Expo reprezintã o investi-

þie privatã dezvoltatã în jurul Com-
plexului Romexpo, ce se poate ex-
tinde pe 300 ha.

Acest pol are ca nucleu spaþii ex-
poziþionale existente. Pentru opti-
mizarea accesibilitãþii transportu-
lui public ºi privat ºi buna funcþio-
nare a acestui cluster de activitãþi,
este necesarã realizarea liniei de
metrou Gara de Nord - Aeroport
Henri Coandã ºi a inelului median,
care conecteazã Oraºul Expo cu ce-
lelalte zone de dezvoltare: Oraºul
de Afaceri, Oraºul Gãrii, Oraºul
Inteligent, Oraºul Verde, Parc teh-
nologic ºi logistic, Parcul Dâmbovi-
þa ºi Oraºul Sportiv.

Oraºul Expo se dezvoltã în perio-
ad a ope r aþ i onalã , e t apa 2
(2016-2020), necesitând un timp
de viabilizare al terenului de 2 ani
ºi de construire de 8 ani. Oraºul
Expo exceleazã în ceea ce priveºte
venituri generate pentru primãrie,
precum ºi în popularitate. Activitã-
þile economice generate sunt: spa-
þii expoziþionale, birouri, hoteluri,
comerþ ºi alimentaþie.

17



Oraºul Verde

Oraºul Verde este o investiþie
î n p a r t e n e r i a t p u b l i c - p r i v a t ,
dezvoltatã pe un teren liber, de
730 ha. Pentru realizare este ne-
cesar un timp de viabilizare de 3
ani ºi de construire de 6 ani, în
cadrul fazei operaþionale, etapa
2 (2016-2020).

Pentru optimizarea accesibilitãþii
transportului public ºi privat ºi
buna funcþionare este necesarã re-
alizarea inelului median.

Activitãþile economice genera-
te sunt: locuinþe colective suste-
nabile, activitãþi recreaþionale,
comerþ ºi alimentaþie publicã.
Acest proiect beneficiazã de po-
pularitate ridicatã în rândul ce-
tãþenilor, datoritã locuinþelor
construite ºi datoritã impactului
pozitiv asupra cartierelor Dru-
mul Taberei ºi Rahova. Totoda-
tã, Oraºul Verde este un proiect
urban, care prin fundamentarea
sa are un caracter pronunþat de
sustenabilitate, utilizând ener-
gie solarã.

Parcul Dâmboviþa

Parcul Dâmboviþa este o inves-
tiþie publicã, dezvoltatã pe un
teren de 1000 ha.

Pentru realizare este necesar un
timp de viabilizare de 3 ani ºi de
construire de 5 ani, în cadrul fazei
operaþionale, etapa 2 (2016-2020).
Pentru optimizarea accesibilitãþii la
parc este necesarã realizarea pri-
mului ºi celui de-al doilea inel de
circulaþie.

Proiectul potenþeazã zona adia-
centã acestuia, generând
activitãþi economice
precum: activitãþi
r e c r e a þ i o n a l e
(sport ºi agre-
m e n t - L a c u l
Morii), birouri,
locuinþe colec-
tive, comerþ ºi
alimentaþie pu-
blicã.

Parcul Dâmboviþa be-
neficiazã, în comparaþie cu
celelalte mari proiecte urbane, de
cea mai mare popularitate în
rândul cetãþenilor.
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Oraºul Cultural

Oraºul Cultural este o investiþie publicã ce priveºte
nucleul identitar al Bucureºtiului. Presupune revitali-
zarea zonei centrale a capitalei, printr-o serie de pro-
iecte de regenerare ºi creºtere a suprafeþei pietonale a
unor artere (Calea Victoriei, Bd-ul Unirii, Bd-ul Maghe-
ru, Splaiul Dâmboviþei - aproximativ 20ha). Pentru rea-
lizare este necesar un timp de viabilizare de 2 ani ºi de

construire de 4 ani, în cadrul fazei operaþionale,
etapa 1 ºi 2 (2012-2020). Aceastã investiþie este di-
rect dependentã de finalizarea primului inel de cir-
culaþie, care are rolul de a prelua traficul din zona
centralã. Activitãþile economice generate sunt: co-
merþ ºi alimentaþie publicã, evenimente ºi culturã.
Oraºul Cultural exceleazã în ceea ce priveºte veni-
turi generate pentru buget, locuri de muncã, pre-
cum ºi popularitate.

Oraºul Gãrii

Oraºul Gãrii este o investiþie în parteneriat public-pri-
vat (PPP), dezvoltatã pe terenul ocupat momentan de
triaj (700 ha), între Gara de Nord ºi centurã. Pentru rea-
lizare este necesar un timp de viabilizare de 4 ani ºi de
construire de 10 ani, fiind investiþia care necesitã cel
mai mult timp, acoperind toata faza operaþionalã

(2015-2025). Oraºul gãrii este conectat la inelul median
de circulaþie, reprezentând un cluster de activitãþi eco-
nomice dezvoltate adiacent gãrii de mare vitezã: clã-
diri de birouri, locuinþe colective, comerþ ºi alimenta-
þie publicã, hoteluri ºi administraþie. Oraºul Gãrii ex-
celeazã în ceea ce priveºte venituri generate pentru
primãrie, locuri de muncã ºi popularitate, constituind o
poartã de intrare a capitalului strãin.

Investiþii

Parcul
Dâmboviþa

este o investiþie
publicã, dezvoltatã

pe un teren de
1000 ha.
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Investiþii
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