
NICUªOR DAN, PRIMARUL GENERAL AL CAPITALEI:

"PUZ-urilesuspendate
îninstanþã-celmaiclar
exemplucãurbanismul
dinBucureºtis-afãcut
haotic"

C
ele cinci planuri ur-
banistice zonale
( PUZ) de s ec to r
suspendate/anu-
late de cãtre ins-
tanþã în acest mo-

ment reprezintã cel mai clar
exemplu cã urbanismul din Bu-
cureºti din ultimii ani s-a fãcut
haotic, apreciazã Nicuºor Dan,
primarul general al Capitalei, în
cadrul unui inerviu acordat zia-
rului BURSA. Edilul ne-a preci-
zat: "Consecþinele se vãd zi de zi:
blocaje în trafic, cartiere fãrã

ºcoli, turismul slab dezvoltat.
Cel mai grav este cã PUZ-urile
de sector permiteau ca zonele
verzi sã devinã construibile,
ceea ce duce, implicit, la creºte-
rea poluãrii. Deºi în Bucureºti
sunt peste 30 de km de mal de
lac (de la est la vest, în nord), în
loc sã aparã în aceste zone oaze
de verdeaþã, spaþii destinate
sportului sau pentru relaxare,
PUZ-urile - acum suspendate -
prevedeau construcþii de blocu-
ri de 14 etaje, chiar pe malul la-
curilor".
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În opinia lui Nicuºor Dan, este
esenþial ca Bucureºtiul sã aibã o
dezvoltare unitarã, sustenabilã,
sã-ºi îmbunãtãþeascã infrastruc-
tura, sã se realizeze o moderni-
zare a transportului public, a
ºoselei de centurã, sã aibã sãli
de evenimente ºi construcþii noi
care sã respecte legislaþia în vi-
goare.

Printre altele, edilul Bucu-
reºtiului ne-a transmis: "Facem
demersuri pentru salvarea clãdi-
rilor cu valoare istoricã pentru
Bucureºti:

- Am semnat autorizaþia pen-
tru restaurarea Palatului ªtirbei
de pe Calea Victoriei, clãdire
monument istoric, construitã în
1835. E unul dintre palatele-sim-
bol ale Bucureºtiului, ridicat de
Barbu ªtirbei înainte de a ajun-
ge domnitor al Þãrii Româneºti
ºi folosit în timpul domniei
drept reºedinþã de protocol.

- Administraþia Municipalã
pentru Consolidarea Clãdirilor
cu Risc Seismic (AMCCRS) a pre-
luat în administrare Hanul Sola-
colu pentru realizarea lucrãrilor

de consolidare, conservare ºi
protejare. Au fost demarate deja
procedurile pentru achiziþia ser-
viciilor de elaborare a expertizei
tehnice de punere în siguranþã,
a documentaþiilor tehnico-eco-
nomice, inclusiv asigurarea asi-
stenþei tehnice din partea pro-
iectantului pe toatã perioada de
execuþie a lucrãrilor.

- Expertizãm imobile în vede-
rea consolidãrii: Sunt în derulare
contracte de expertizare pentru
i m o b i le af late î n c en tr u l
oraºului, pe strãzi precum Str.
Doamnei, str. Domniþa Anasta-
sia, str. Mihai Eminescu, str. Blã-
nari sau str. Dacia.

În anul 2021, AMCCRS a înche-
iat douã acorduri cadru pentru
expertizarea tehnicã a imobile-
lor din Bucureºti.

În alte cazuri, luãm mãsuri fer-
me pentru corectarea unor erori
sau ilegalitãþi:

- Am decis sã nu mai prelun-
gim certificatul de urbanism
emis de administraþia anterioarã
pentru imobilul situat pe ªosea-
ua Kiseleff nr. 21. Am oprit,

astfel, un parcurs administrativ
care ar fi dus la demolarea unei
clãdiri construite în perioada in-
terbelicã.

- Am semnat dispoziþia de de-
molare pentru Cathedral Plaza,
clãdirea construitã ilegal în veci-
nãtatea Catedralei Romano-Ca-
tolice de pe strada General Ber-
thelot. Încã din ianuarie 2013,
Primãria Capitalei a fost obliga-
tã, printr-o hotãrâre judecãtore-
ascã definitivã, sã demoleze clã-
direa. Mai sunt de parcurs câþiva
paºi administrativi pânã la înce-
perea efectivã a lucrãrilor de de-
molare".

Trenul metropolitan -
o investiþie de
962 milioane euro

Prima etapã în proiectul trenu-
lui metropolitan va include linii-
le Gara de Vest - Gara de Nord,
Gara de Nord - Gara Obor ºi Gara
de Vest - Gara Obor, ne-a spus
ºeful Primãriei Generale a Bucu-
reºtiului, subliind: "În acest mo-
ment ne aflãm în etapa de pre-
gãtire a documentelor necesare
elaborãrii documentaþiilor teh-
nico-economice (studii de feza-
bilitate - SF ºi documentaþia de
avizare a lucrãrilor de intervenþii
- DALI), conform prevederilor
HG nr. 907/2016, pentru obiecti-
vul de investitii "lntroducerea ºi,
ulterior, dezvoltarea serviciilor

de tren urban ºi metropolitan
Bucureºti - Ilfov", care urmeazã a
fi finanþate din fonduri neram-
bursabile ºi eventual de la bu-
getele locale ale unitãþilor admi-
nistrativ-teritoriale (UAT) mem-
bre ale TPBI.

Din analizele TPBI, pentru toa-
te traseele trenului metropoli-
tan s-a estimat o cerere zilnicã
de 82.000 de cãlãtorii, respectiv
24,6 milioane de cãlãtorii/an.
Estimarea pentru ruta Bucureºti
Nord - Bucureºti Obor este de
5.900 cãlãtorii/zi, respectiv 1,7
milioane de cãlãtorii/an".

Proiectul de investiþii, care cu-
prinde 16 rute, este estimat la
962 milioane euro, din care 614
milioane euro reprezintã achizi-
þia de material rulant nou.

Prima fazã a Planului investi-
þional costã aproximativ 116 mi-
lioane de euro, din care 72 mi-
lioane euro reprezintã achiziþia
de material rulant ºi 44 milioane
euro investiþii în proiecte com-
plementare pentru implemen-
tarea Trenului metropolitan
pentru patru rute, conþinând ur-
mãtoarele tipuri de investiþii:

- Modernizare staþii (peroane,
pasaje pietonale, clãdiri, ITS, re-
generare urbanã);

- Construcþie a 12 puncte de
oprire noi;

- Modernizare a ºapte treceri la
nivel cu calea feratã;

- Creºterea capacitãþii ferovia-
re (modernizare aparate de cale,
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Autoritatea a început demersurile ºi pentru
extinderea reþelei de tramvai din Capitalã. S-a
publicat în SEAP documentaþia pentru achiziþia
studiilor de fezabilitate aferente construirii de noi
linii de tramvai, pentru a face conexiunea între
zone importante ale oraºului. Este vorba despre
aproximativ 15 kilometri de linie de tramvai.



introducere de aparate de cale
noi, modernizare bretele etc.).

Banii provin din fonduri euro-
pene, fonduri de la bugete loca-
le ale UAT membre (inclusiv
PMB) ºi CJ.

Serviciul de transport pe Tre-
nul metropolitan va fi asigurat
pentru început la intervale de
30-60 minute. Ulterior, acest
serviciu va fi ajustat în funcþie
de cererea ºi de capacitatea de
transport existente.

Pentru realizarea proiectului
este nevoie de un parteneriat cu
Ministerul Transporturilor. În
acest sens, recent a fost datã o
ordonanþã de urgenþã care pre-
vede posibilitatea unor astfel de
parteneriate. Urmãtorul pas
dupã încheierea parteneriatului
este sã construim peroane,
obiectiv pentru care am fãcut
deja studiul de prefezabilitate,
urmeazã studiu de fezabilitate
etc.

"Sper ca în 6-7 luni sã avem o
linie de tren metropolitan pe
traseul Gara de Nord - Pipera -
Gar a O b o r " , n e- a tr an s m i s
Nicuºor Dan.

Proiecte pentru
fluidizarea traficului
ºi optimizarea
transportului în
comun

Asociaþia de Dezvoltare Inter-
comunitarã Zona Metropolitanã
Bucureºti a lansat în SEAP licita-
þia pentru realizarea studiului de
fezabilitate aferent Drumului
Radial 1-Vest Expres (DR1), care
va lega direct localitãþile Dom-
neºti ºi Ciorogârla de Capitalã,

potrivit sursei citate.
Aceasta aratã cã Drumul Radial

1-Vest Expres va avea o lungime
de aproximativ 9 km ºi va co-
necta bd. Timiºoara cu centura
Capitalei ºi viitoarea Autostradã
A0, având caracteristicile unei
autostrãzi sau a unui drum ex-
pres, cu 4 benzi de circulaþie,

câte 2 pe fiecare sens, piste pen-
tru biciclete ºi trotuare.

Totodatã, Primãria Capitalei a
lansat în SEAP documentaþia
pentru achiziþia a 100 troleibuze
pentru care existã finanþare ne-
rambursabilã din Fondul de Me-
diu. Cele 100 de troleibuze noi
se vor achiziþiona suplimentar

faþã de cele 22 de troleibuze fi-
nanþate prin PNRR.

Municipalitatea a încheiat eta-
pa de depunere a ofertelor în
cadrul procedurii de achiziþie
publicã a 100 de autobuze elec-
trice ºi a infrastructurii de încãr-
care necesarã acestora ºi a lan-
sat în SEAP procedura de achizi-
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Municipalitatea deruleazã lucrãri la reþeaua de
termoficare din Bucureºti. Referitor la acest
proiect, edilul general ne-a precizat: "Ultimul
ºantier vizitat a fost cel din Pantelimon, unul din
cele ºapte obiective de schimbare a reþelei de
termoficare realizate cu fonduri de la bugetul
local, cu o lungime totalã de 63 km. Obiectivul
are o lungime de 12 kilometri ºi pe aceastã
reþea s-au înregistrat foarte multe avarii,
întrucât aceasta nu a mai fost modernizatã de
la instalare, adicã din anii 1975-1977".



þie publicã a 100 de troleibuze.
Autoritatea a început demer-

surile ºi pentru extinderea reþe-
lei de tramvai din Capitalã. S-a
publicat în SEAP documentaþia
pentru achiziþia studiilor de fe-
zabilitate aferente construirii de
noi linii de tramvai, pentru a
face conexiunea între zone im-
portante ale oraºului. Este vorba
despre aproximativ 15 kilometri
de linie de tramvai.

De asemenea, se aflã în pregã-
tire infrastructura de transport

în comun pentru cele 100 de
tramvaie noi, moderne, cu lun-
gimea de 36 m. Primele dintre
acestea au ajuns deja în Capita-
lã.

Trustul de Clãdiri Metropolita-
ne lucreazã la modernizarea a
14 din cele 22 de peroane de pe
linia tramvaiului 41. Lucrãrile
sunt necesare pentru adaptarea
acestora la noile tramvaie, astfel
încât lungimea actualã a peroa-
nelor sã fie extinsã de la 30 m la
50, maxim 66 m, în funcþie de si-

tuaþia din teren.
Tot pentru adaptarea la noile

tramvaie, vor fi modernizate ºi
extinse alte ºapte peroane, pe
care circulã liniile 1, 10, 21 ºi 32.

Reprezentanþii primãriei ne-au
transmis cã a fost publicatã în
Sistemul Electronic de Achiziþii
Publice documentaþia pentru
achiziþia studiilor de fezabilitate
aferente construirii de noi linii
de tramvai, pentru a face cone-
xiunea între zone importante
ale oraºului. Este vorba despre
aproximativ 15 kilometri de linie
de tramvai, împãrþiþi în patru lo-
turi. Lotul 1 presupune extinde-
rea liniei de tramvai cu aproxi-
mativ 0,9 kilometri în Piaþa Uni-
rii, urmând ca linia de tramvai
32, de la poalele Dealului Mitro-
poliei, sã fie legatã cu linia de
tramvai 21, spre strada Sfânta
Vineri. Lotul 2 va face conexiuni-
le dintre liniile de tramvai din
zona de sud-est ºi cele din
nord-est, prin extinderea liniei
de tramvai cu aproximativ 10,8
kilometri, între Bd. Chiºinãu ºi
str. Alexandru Anghel prin Bd.

Nicolae Grigorescu - Str. Iuliu
Haþieganu - ªos. Vitan-Bârzeºti -
Str. Sergent Ion Iriceanu - Str.
Turnu Mãgurele - Str. Luicã. Lo-
tul 3 vizeazã prelungirea liniei
de tramvai cu aproximativ 1,4
km între str. Graþioasa ºi com-
plexul comercial Bãneasa, iar lo-
tul 4 presupune extinderea liniei
de tramvai cu 1,6 km între bucla
de întoarcere din str. Mezeº ºi
complexul comercial Colosse-
um.

Valoarea totalã estimatã pen-
tru întocmirea documentaþiilor
tehnico-economice pentru cele
4 loturi este de aproximativ 10
milioane de lei plus TVA, cu ter-
men de execuþie de 9 luni, pen-
tru fiecare lot.

Primãria Capitalei urmeazã sã
reconfigureze ºi sã modernizeze
douã mari intersecþii din Capita-
lã - intersecþia ªos. Colentina cu
ªos Fundeni, ªos Andronache ºi
Str. Gherghiþei din sectorul 2 ºi
intersecþia Piaþa Libertãþii din
Sectorul 4, astfel încât sã poatã
fi eliminate aglomeraþia ºi blo-
cajele de trafic din aceste zone.
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Prima etapã în proiectul trenului metropolitan va
include liniile Gara de Vest - Gara de Nord, Gara
de Nord - Gara Obor ºi Gara de Vest - Gara Obor,
ne-a spus ºeful Primãriei Generale a Bucureºtiului,
subliind: "În acest moment ne aflãm în etapa de
pregãtire a documentelor necesare elaborãrii
documentaþiilor tehnico-economice , conform
prevederilor HG nr. 907/2016, pentru obiectivul de
investitii «lntroducerea ºi, ulterior, dezvoltarea
serviciilor de tren urban ºi metropolitan Bucureºti
- Ilfov», care urmeazã a fi finanþate din fonduri
nerambursabile ºi eventual de la bugetele locale
ale unitãþilor administrativ-teritoriale (UAT)
membre ale TPBI".



"Cele douã intersecþii pe care
le vom reconfigura sunt impor-
tante pentru fluidizarea traficu-
lui în zone aglomerate din Bucu-
reºti. De exemplu, în prima in-
tersecþie se întâlnesc patru arte-
re foarte aglomerate: ºos. Colen-
tina, ºos. Fundeni, ºos. Androna-
che (care face legãtura între
Centura Bucureºti ºi cartierul
Colentina) ºi str. Gherghiþei
(care face legãtura între Auto-
strada A3 Bucureºti - Ploieºti ºi
ºos. Colentina).

De aceea, am decis contracta-
rea de servicii de elaborare a do-
cumentaþiei tehnico-economice
faza DALI, aceste documentaþii
urmând sã stea la baza întocmi-
rii ulterioare a proiectului tehnic
pentru execuþia lucrãrilor".

Alte proiecte în desfãºurare
din Capitalã sunt urmãtoarele:

- Pasajul Doamna Ghica -
componentele necesare pasaju-
lui urmeazã sã ajungã la Bucu-
reºti, termenul pentru montarea
tablierului fiind sfârºitul acestui
an.

- Conexiunea dintre Prelun-

girea Ghencea ºi ªoseaua Ale-
xandriei - acest proiect va duce
la închiderea inelului median în
zona de sud a oraºului. Contrac-
tul pentru elaborarea studiului
de fezabilitate a fost deja atribuit
Companiei Municipale Energeti-
ca.

- Prelungirea Ghencea - con-
tinuã procedurile de exproprie-
re pentru realizarea obiectivului
de investiþii. Recent, au fost alo-
cate încã 23 de milioane de lei,
dintre care 13 milioane lei din
creditul BRD ºi 10 milioane lei
din bugetul local, pentru expro-
prierile pe tronsonul cuprins
între str. Valea Oltului ºi str. Mã-
rãcineni.

În ceea ce priveºte exproprieri-
le pe tronsonul str. Râul Doam-
nei - str. Valea Oltului, banii au
fost consemnaþi la sfârºitul lunii
iunie. Este vorba despre 31,5 mi-
lioane lei, dintre care 22 milioa-
ne lei din creditul BRD ºi 9,5 mi-
lioane lei din bugetul local. Pe
acest tronson, demolãrile vor
începe în curând.

Lucrãri la reþeaua de
termoficare

Municipalitatea deruleazã lu-
crãri la reþeaua de termoficare
din Bucureºti. Referitor la acest
proiect, edilul general ne-a pre-
cizat: "În ultima vreme am fãcut
mai multe vizite la ºantierele
unde se schimbã conductele re-
þelei de termoficare. Ultimul
ºantier vizitat a fost cel din Pan-
telimon, unul din cele ºapte
obiective de schimbare a reþelei
de termoficare realizate cu fon-
duri de la bugetul local, cu o
lungime totalã de 63 km. Obiec-
tivul are o lungime de 12 kilo-
metri ºi pe aceastã reþea s-au
înregistrat foarte multe avarii,
întrucât aceasta nu a mai fost
modernizatã de la instalare, adi-

cã din anii 1975-1977".
În prezent, pentru reabilitarea

ºi modernizarea reþelei de ter-
moficare din Capitalã mai sunt
deschise urmãtoarele ºantiere:

- Obiectivul 4 Magistrala II-III
- Grozãveºti - cu o lungime de
aproximativ 11 km. Lucrãrile
sunt executate de Compania
Energetica Servicii, au început la
data de 1 martie 2022, iar terme-
nul de execuþie este de 12 luni.

- Obiectivul 5 Magistrala Pro-
gresu Berceni - cu o lungime de
circa 7,8 km. Lucrãrile sunt exe-
cutate de Asocierea Construcþii
Erbaºu ºi Consix Construcþii SRL,
au început în data de 9 mai
2022, termenul de execuþie fiind
de 12 luni.

- Obiectivul 6 Magistrala Pro-
gresu - Ferentari - cu o lungime
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Conexiunea dintre Prelungirea Ghencea ºi
ªoseaua Alexandriei - acest proiect va duce la
închiderea inelului median în zona de sud a
oraºului. Contractul pentru elaborarea studiului
de fezabilitate a fost deja atribuit Companiei
Municipale Energetica.



de aproximatic 12,6 km. Lucrãri-
le sunt executate de Compania
Municipalã Energetica Servicii,
au început la data de 1 februarie
2021, pânã în momentul realizã-
rii interviului fiind executaþi 8
km. Pânã la finalul anului, când
este termenul de finalizare a lu-
crãrii, mai sunt de executat 4,6
km.

- La Obiectivul 3 Magistrala
II Sud, cu o lungime de aproxi-
mativ 5 km, în acest moment se
aflã în derulare procedura de li-
citaþie pentru atribuirea con-
tractului.

Pânã acum au fost finalizate lu-
crãrile la Obiectivul 2 Magistrala
II Sud (zona Bobocica), cu o lun-
gime de 7,13 km ºi la Obiectivul
7 - Magistrala I-III Vest (zona
Drumul Taberei), cu o lungime
de 1,9 km.

De asemenea, Compania Ter-
moenergetica a înlocuit, de la
începutul anului, 31 km de reþea
(5 km reþea primarã ºi 26 km re-
þea secundarã). Pânã la finalul
anului, se estimeazã cã vor mai
fi înlocuiþi încã 34 de km, în total
65 km de conducte.

Infrastructura
medicalã

Printre prioritãþile Municipali-
tãþii, se numãrã obiectivele me-
dicale, fiind în derulare cele cu
finanþare europeanã POIM, Axa
Prioritarã 9 - "Creºterea siguran-
þei pacienþilor în structuri spita-
liceºti publice care utilizeazã flu-
ide medicale".

CGMB a aprobat nouã proiecte
pentru creºterea siguranþei pa-
cienþilor în spitalele administra-
te de PMB, prin ASSMB, în valoa-
re totalã de 82,5 milioane de lei.

Sunt prevãzute lucrãri de mo-
dernizare/extindere pentru in-
stalaþii electrice, de ventilaþie,
tratare a aerului ºi infrastructurã
de fluide medicale, precum ºi
montarea de sisteme de detec-
tare, semnalizare ºi alarmare în
caz de incendiu sau de depãºire
a concentraþiei maxime de oxi-
gen.

Unitãþile medicale care vor be-
neficia de aceste investiþii sunt:

- Spitalul Clinic de Boli Infec-
þioase ºi Tropicale "Dr. Victor
Babeº";

- Spitalul Clinic Colentina;
- Spitalul de Pneumoftiziolo-

gie "Sf. ªtefan";
- Spitalul Clinic Colþea;
- Spitalul Clinic de Nefrolo-

gie "Dr. Carol Davila";

- Spitalul Clinic de Psihiatrie
"Prof. Dr. Alexandru Obregia";

- Spitalul Clinic "Nicolae Ma-
laxa";

- Spitalul Clinic "Sf. Maria";
- Spitalul Clinic "Dr. Ion Can-

tacuzino".
Investiþii pentru extinderea

ºi modernizarea Spitalului Cli-

nic Colentina

Valoarea totalã a proiectelor
care vizeazã investiþiile pentru
extinderea ºi modernizarea Spi-
talului Clinic Colentina ar urma
sã depãºeascã 1,1 miliarde lei.

Este vorba, în primul rând, des-
pre proiectul realizãrii unui nou
corp de spital, tip monobloc
parþial, configurat pe ºase secþii
medicale ºi având minim 300 de
paturi (35 pentru ATI). Vor fi pa-
tru blocuri operatorii, fiecare cu
minim ºase sãli de operaþie, cu-
plate pe vertical, ataºate secþii-
lor medicale.

Un al doilea proiect vizeazã
construirea unui bloc operator
ºi ATI pentru Clinica Ortopedie a
Spitalului Clinic Colentina, iar
cel de-al treilea se referã la dez-
voltarea Bãncii de Þesut din ca-
drul Secþiei de Ortopedie ºi Tra-
umatologie a Spitalului Colenti-
na.

Continuarea investiþiilor

pentru modernizarea ºi echi-

parea Spitalului Clinic de

Ortopedie, Traumatologie ºi

TBC Osteoarticular "FOIªOR"

Sunt în curs investiþii cu o valo-
are totalã de peste 20 de milioa-
ne de lei pentru finalizarea lu-
crãrilor de la Spitalul Clinic
FOIªOR, care s-au derulat pe
parcursul mai multor ani.

Spitalele Victor Babeº, Co-

lentina ºi Carol Davila, dotate

cu ambulanþe de ultimã gene-

raþie prin fonduri europene

Nouã ambulanþe de ultimã ge-
neraþie, în valoare totalã de 1
milion de euro, au intrat recent
în dotarea a trei dintre spitalele
administrate de Primãria Muni-
cipiului Bucureºti, prin ASSMB -
Administraþia Spitalelor ºi Servi-
ciilor Medicale Bucureºti în ca-
drul unui proiect cu finanþare
europeanã.

Ambulanþele sunt destinate
intervenþiei de urgenþã ºi tran-
sportului medical asistat al pa-
cienþilor. Sunt dotate cu echipa-
mente si materiale sanitare care
includ defibrilatoare semiauto-
mate sau manuale ºi medica-
mente necesare resuscitãrii ºi
acordãrii asistenþei medicale de
urgenþã.

Achiziþia ambulanþelor face
parte din proiectul "STOP-
COVID în cadrul Spita le lor
A.S.S.M.B", finanþat prin Progra-
mul Operaþional Infrastructurã
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CGMB a aprobat
nouã proiecte pentru
creºterea siguranþei
pacienþilor în spitalele
administrate de PMB,
prin ASSMB, în
valoare totalã de
82,5 milioane de lei.



Mare (POIM) 2014 - 2020.
Spitalul Clinic de Boli Infec-

þioase ºi Tropicale "Dr. Victor

Babeº"

A fost dat în funcþiune com-
partimentul de Terapie acutã
din cadrul secþiei a-V-a clinice
boli infecþioase ºi tropicale adul-
þi din cadrul Spitalului Clinic de
Boli Infecþioase ºi Tropicale "Dr.
Victor Babeº".

Compartimentul de Terapie
acutã este compus din 21 de pa-
turi, situate în 7 saloane, dotate
individual cu sisteme de susþi-
nere ºi monitorizare a funcþiilor
vitale, rampe prevãzute cu prize
de oxigen, vacuum ºi aer, siste-
me de apelare personal medi-
cal, monitorizare video, staþie
centralã de monitorizare, acces

controlat video ºi audio în
secþie.

Compartimentul are în dotare
ºi un mini laborator dotat cu
analizoare "Point of care" care
asigurã efectuarea cu rapiditate
a investigaþiilor biologice la pa-
tul pacientului. Compartimentul
este dotat ºi cu un aparat de ra-
diologie portabil ce permite
efectuarea rapidã a radiografii-
lor la patul pacientului.

Toate spaþiile auxiliare au fost
modernizate ºi dotate conform
normativelor în vigoare. Siste-
mul de alimentare cu energie
electricã ºi cu gaze medicinale a
fost modernizat ºi a fost instalat
un nou generator, care poate
suplini întregul compartiment,
în cazul întreruperii furnizãrii cu
energie electricã, conform sur-
selor citate.

Acest compartiment asigurã
condiþii speciale de asistenþã

medicalã pentru pacienþii cu
grad mare de dependenþã, pre
Terapie intensivã, pentru pa-
cienþii cu patologie infecþioasã
diversã.

În acelaºi timp sunt asigurate
condiþii optime de lucru atât
pentru personalul medical, cât
ºi pentru personalul auxiliar,
care beneficiazã de spaþii opti-
me necesare desfãºurãrii activi-
tãþii zilnice.

Proiecte de investiþii
din fonduri europene

În bugetul Municipiului Bucu-
reºti, la secþiunea dezvoltare,
destinatã investiþiilor noi ºi în
continuare, au fost aprobate
credite bugetare, astfel:

- 1.625.605.970 lei, de la buge-
tul local;

- 114.177.000, de la instituþiile
finanþate parþial sau integral din

venituri proprii;
- 93.275.000 lei, sursa - credite

interne.
În ceea ce priveºte fondurile

europene, Municipiul Bucureºti
are în derulare urmãtoarele pro-
iecte de finanþare:

POR (Programul
Operaþional Regional)

- 8 proiecte ce vizeazã achizi-

þia a 100 de tramvaie noi:

1. Modernizarea ºi dotarea li-
niei de tramvai nr. 1, cod SMIS
122602 - 12 tramvaie - buget to-
tal 120.829.516,40 lei, din care
finanþare nerambursabilã UE de
89.658.239,92 lei;

2. Modernizarea ºi dotarea li-
niei de tramvai nr. 10, cod SMIS
122603 - 12 tramvaie - buget to-
tal 120.829.516,40 lei, din care
finanþare nerambursabilã UE de
89.658.239,92 lei;

3. Modernizarea ºi dotarea li-
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Unul dintre proiectele
de investiþii din
fonduri europene
este cel ce vizeazã
achiziþia a 100 de
autobuze electrice.



niei de tramvai nr. 21, cod SMIS
121509 - 12 tramvaie - buget to-
tal 120.829.516,40 lei, din care
finanþare nerambursabilã UE de
89.658.239,92 lei;

4. Modernizarea ºi dotarea li-
niei de tramvai nr. 25, cod SMIS
121510 - 12 tramvaie - buget to-
tal 120.829.516,40 lei, din care
finanþare nerambursabilã UE de
89.658.239,92 lei;

5. Modernizarea ºi dotarea li-
niei de tramvai nr. 32, cod SMIS
121511 - 12 tramvaie - buget to-
tal 120.829.516,40 lei, din care
finanþare nerambursabilã UE de
89.658.239,92 lei;

6. Modernizarea ºi dotarea li-
niei de tramvai nr. 40, cod SMIS
122604 - 10 tramvaie - buget to-
tal 100.701.895,13 lei, din care
finanþare nerambursabilã UE de
75.406.852,09 lei;

7. Modernizarea ºi dotarea li-
niei de tramvai nr. 41, cod SMIS
121513 - 20 tramvaie - buget to-
tal 201.340.001,52 lei, din care
finanþare nerambursabilã UE de
150.749.144,92 lei;

8. Modernizarea ºi dotarea li-

niei de tramvai nr. 55, cod SMIS
122605 - 10 tramvaie - buget to-
tal 100.701.895,13 lei, din care
finanþare nerambursabilã UE de
75.406.852,09 lei.

- 4 proiecte ce vizeazã achizi-

þia a 100 de autobuze electrice:

1. Achiziþionarea de autobu-
ze electrice necesare îmbunãtã-
þirii transportului public de cãlã-
tori pe traseele 137 ºi 138 - 13
autobuze electrice - buget total
47.269.353,33 lei, din care finan-
þare nerambursabilã UE de
28.410.066,64 lei;

2. Achiziþionarea de autobu-
ze electrice necesare îmbunãtã-
þirii transportului public de cãlã-
tori pe traseele 173, 311, 336,
381 ºi 601- 33 autobuze electri-
ce - buget total 119.783.677,65
lei, din care finanþare nerambur-
sabilã UE de 71.912.724,12 lei ;

3. Achiziþionarea de autobu-
ze electrice necesare îmbunãtã-
þirii transportului public de cãlã-
tori pe traseele 300, 330 ºi 335 -
25 autobuze electrice - buget
total 90.777.947,92 lei, din care
finanþare nerambursabilã UE de

54.512.030,04 lei;
4. Achiziþionarea de autobu-

ze electrice necesare îmbunãtã-
þirii transportului public de cãlã-
tori pe traseele 312, 313, 386 ºi
385- 29 autobuze electrice - bu-
get total 105.280.673,14 lei, din
care finanþare nerambursabilã
UE de 63.212.278,12.

- 1 proiect ce vizeazã moder-

nizarea unui tronson de 1,1

km cd linie de tramvai pe Bd.

Vasile Milea:

Proiectul de modernizare a li-
niei de tramvai pe B-dul G-ral
Vasile Milea de la intersecþia cu
B-dul Timiºoara pânã în dreptul
intrãrii în benzinãria OMV are o
valoare de 28.056.510,21 lei, din
care finanþare nerambursabilã
UE 27.474.854,89.

AFM (Administraþia
Fondului pentru Mediu)

- 1 proiect ce vizeazã achizi-

þia a 100 de troleibuze ºi 130

de autobuze hibrid noi.

Acesst proiect vizezã achiziþio-
narea de mijloace de transport
mai puþin poluante necesare

îmbunãtãþirii transportului pu-
blic de cãlãtori în Municipiul Bu-
cureºti - valoarea proiectului
este de 487.872.261,10 lei (in-
clusiv TVA), din care fondurile
nerambursabile UE reprezintã
340.000.000 lei.

POCA ( Programul
Operaþional Capacitate
Administrativã)

- 1 proiect ce vizeazã consoli-

darea sistemului de manage-

ment anticorupþie, creºterea

eticii, transparenþei, integritã-

þii ºi competentei la nivelul

Primãriei Municipiului Bucu-

reºti ºi al instituþiilor aflate în

subordonare/coordonare.

Investiþia are în vedere conso-
lidarea sistemului de manage-
ment anticorupþie. Valoarea to-
ta lã a p r o i ec tu lu i es te de
301.898,59 lei, din care finanþare
n er am b ur s ab i lã UE de
261.574,59 lei.

- 1 proiect ce vizeazã îmbu-

nãtãþirea capacitãþii admini-

strative la nivelul regiunii Bu-
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cureºti - Ilfov, prin dezvolta-

rea capacitãþii de planificare

strategicã, eficientizarea pro-

ceselor de management ºi

simplificarea procedurilor ad-

ministrative pentru a rãspun-

de în mod fundamentat ºi coe-

rent nevoilor comunicaþiilor

locale.

În cadrul obiectivului Mobilita-
te 2.0 se urmãreºte digitalizarea
planificãrii strategice ºi admini-
straþiei publice digitalizate la ni-
velul regiunii Bucureºti - valoa-
rea totalã a proiectului este de
4.424.315,00 lei, din care finan-
þare nerambursabilã UE de
3.185.531,60 lei

POIM ( Programul
Operaþional
Infrastructurã Mare)

- 1 proiect ce vizeazã douã

zone de extinderi ale sisteme-

lor de alimentare cu apã ºi ca-

nalizare existente: Ghidigeni ºi
Henri Coandã, precum ºi la alte
douã zone de îmbunãtãþire a
funcþionãrii sistemului existent

de canalizare pentru rezolvarea
unor situaþii de supraîncãrcare a
colectoarelor existente ºi de eli-
minare a condiþiilor de inunda-
bilitate: Cheile Turzii ºi Olteniþei.

Acesta presupune extinderea
ºi reabilitarea infrastructurii de
apã ºi apã uzatã în zonele Ghi-
digeni, Olteniþei, Cheile Turzii ºi Hen-
ri Coandã - valoarea totalã a pro-
iectului este de 329.125.987,10
lei, din care finanþare nerambur-
sabilã UE 163.909.866,73 lei.

- 1 proiect ce vizeazã reabili-

tarea a cinci loturi din cadrul

magistralelor de termoficare

ce alimenteazã cu apã fierbin-

te consumatorii racordaþi la

SACET Bucureºti , ce are ca
obiectiv general reducerea emi-
siilor de gaze cu efect de serã ºi
îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate
a populaþiei ºi a calitãþii vieþii
populaþiei deservite de sistemul
de termoficare centralizat din
Bucureºti.

Acesta presupune reabilitarea
sistemului de termoficare al mu-
nicipiului Bucureºti (25 obiecti-
ve totalizând 105,97 km traseu

conducte termoficare) - valoa-
rea totalã a proiectului este de
1.572.631.844,97 lei, din care fi-
nanþare nerambursabilã UE de
1.124.923.308,35.lei

- 1 proiect ce vizeazã conti-

nuarea îmbunãtãþirii infra-

structurii în sectorul de apã

uzatã din Municipiul Bucu-

reºti, în vederea îndeplinirii
obligaþiilor de conformare cu
angajamentele de tranziþie ºi cu
obiectivele intermediare conve-
nite între Comisia Europeanã ºi
Guvernul României, pentru im-
plementarea Directivei 91/271 a
CE cu privire la colectarea ºi tra-
tarea apelor uzate urbane (tran-
spusã în legislaþia naþionalã prin
Hotãrârea 352/2005, referitoare
la tratarea apei uzate urbane).

În cadrul acestuia, are loc fina-
lizarea Staþiei de Epurare Glina,
reabilitarea principalelor colec-
toare de canalizare ºi a canalului
colector Dâmboviþa (Caseta) în
Municipiul Bucuresti - Etapa II",
cod SMIS nr. 102050 - valoarea
totalã a proiectului este de
1.723.799.782,91 din care fon-

dur i n er am b ur s ab i le UE -
874.695.929 lei.

În ceea ce priveºte strategia
autoritãþii pentru atragerea fon-
durilor europene în 2022, Muni-
cipiul Bucureºti intenþioneazã sã
acceseze fonduri nerambursabi-
le prin programele:

- Planul Naþional de Redresa-
re ºi Rezilienþã (PNRR);

- Programul Operaþional Re-
gional pentru regiunea Bucu-
reºti-Ilfov (POR 2021 - 2027);

- Programului privind creºte-
rea eficienþei energetice a infra-
structurii de iluminat public
(AFM);

- Pr o gr am ul O p er aþ i o n al
Dezvoltare Durabilã (PODD);

- Pr o gr am ul O p er aþ i o n al
Transport (POT).
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