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PALATUL
PARLAMENTLUI

1. Marriot
2. Intercontinental 
3. Hilton 
4. Ramada Majestic 
5. Cap[a
6. Novotel

7. Golden Tulip 
8. Howard Johnson
9. Sofitel 

10. Crowne Plaza 
11. Best Western Park
12. Ramada Plaza

Hotelurile unde vor fi cazate delega]iile [i oficialit`]ile

NOTå. Culoarul unic va asigura transportul demnitarilor \ntre Aeroportul
„Henri Coand`“ [i Palatul Parlamentului

BILå ALBå l APROPIEREA SUMMIT-ULUI NE-A CAM PUS LA MUNCå

Pe aici vor trece
greii planetei
Jurnalul Na]ional a publicat
acum c~teva zile traseul pe
unde vor trece „greii“ invi-
ta]i la Bucure[ti cu ocazia
Summit-ului NATO. Ieri am
primit informa]iile oficiale,
care \n propor]ie de 98%
coincid cu cele prezentate
de noi. A[adar, iat`
culoarele cu greutate! 

Mara R`ducanu
Lucian Florea 

D
ac` trece]i prin Capital`
\n aceast` perioad` [i
observa]i c` se planteaz`
flori, se reamenajeaz`

spa]iile verzi, se monteaz` indica-
toare de orientare, se m`tur`
str`zile (pe bune!) [i, printre alte
activit`]i, se sigileaz` canalele, nu
v` impacienta]i! Situa]ia e una
trec`toare, iar toate acestea poart`
un nume: Summit-ul NATO de la 
2-4 aprilie. Poate sosirea lui George
W. Bush sau a lui Nicolas Sarkozy
pe meleaguri rom~ne[ti a picat toc-
mai bine pentru \nceperea
„cur`]eniei“... de prim`var`. Pe ici,
pe colo, prin punctele esen]iale.
A[a cum se practic` pe la noi, pe la
rom~ni! Mai mult, am participat
la antrenamentele cu adrenalin`
ale [oferilor care vor conduce
ma[inile demnitarilor prezen]i la
Bucure[ti, i-am cunoscut pe
sniperii care vor ochi f`r` menaja-
mente pe oricine mi[c` \n front,
am asistat la sigilat canale [i am
f`cut cuno[tin]` cu robotul Teo,
lupt`torul de baz` \mpotriva
terori[tilor. |n mare, ne-am con-
vins c` via]a unora dintre cei mai
puternici oameni ai planetei este \n
siguran]`. Cum r`m~ne \ns` cu
circula]ia?! 

ZONE |NCHISE. Printre
at~]ia invita]i pe spr~ncean` [i
at~tea eforturi depuse din partea
autorit`]ilor rom~ne, partea care
ne va da cel mai mult de furc` este
bine\n]eles cea referitoare la
restric]iile de circula]ie. Astfel,
potrivit autorit`]ilor, \n perioada
2-4 aprilie se va delimita un culoar
unic pentru deplasarea coloane-
lor oficiale de la Aeroportul Inter-
na]ional „Henri Coand`“ la Palatul
Parlamentului. Separarea culoaru-
lui va fi materializat` prin mijloace
auxiliare de semnalizare, fiind
interzis` p`trunderea pe acesta.
Tot traseul, \ncep~nd de la Aero-
portul Otopeni p~n` la Palatul Par-
lamentului, va putea fi traversat \n
c~teva puncte figurate cu albas-
tru pe hart`.

|n comunicatul primit ieri de la
Ministerul Internelor [i Reformei
Administrative (MIRA) se pre-
cizeaz` faptul c` \ntr-una din zile,
\n perioada Summit-ului, circula]ia
rutier` pe B-dul Regina Elisabeta,
B-dul Eroii Sanitari [i în pe-
rimetrul Palatului Cotroceni,
respectiv {os. Cotroceni, între Pod
Cotroceni [i Pia]a Leu, Str. Dr Ghe-
orghe Marinescu, B-dul Geniului
pe sensul dinspre {os. Panduri
c`tre Pia]a Leu va fi interzis` din
motive de securitate. Traversarea
acestui tronson se va putea realiza
totu[i la P-]a Operei [i la inter-
sec]ia B-dul Eroilor – B-dul Eroii
Sanitari. 

ATEN}IE, {OFERI! Pe
traseele men]ionate mai sus, at~t
pe carosabil, c~t [i pe trotuar, pre-
cum [i \n perimetrul obiectivelor
oprirea autovehiculelor va fi
interzis` pe o distan]` de 10-15
metri. Pentru mai mult` siguran]`
din partea celor implica]i, s~mb`t`,
29 martie, va avea loc simularea
realiz`rii culoarului unic prin
amplasarea balizelor [i a celorlalte
indicatoare rutiere, care vor
r`mâne dispuse pe partea caro-
sabil`. Dup` terminarea simul`rii,
conduc`torii auto vor putea folosi [i

benzile culoarului unic. |n aceast`
zi, dar [i \n intervalul 2-4 aprilie
semnalizarea rutier` va fi modifi-
cat` [i completat` cu indicatoare de
orientare.  

POLI}IA, LA POST! Con-
stantin Stroescu, [eful Biroului
Educa]ie Rutier` din cadrul
Brig`zii Poli]iei Rutiere, ne-a
declarat ieri c` \n perioada Sum-
mit-ului agen]ii de la rutier` vor
\nso]i coloanele oficiale pe culoarul
unic constituit, se vor ocupa de
fluen]a traficului rutier pe princi-
palele artere din exteriorul
culoarului unic, degajarea p`r]ii
carosabile [i trotuarelor de autove-
hiculele oprite sau sta]ionate pe
traseele de deplasare [i \n perime-
trele Palatului Parlamentului [i
Palatului Cotroceni, \n cooperare
cu Prim`ria Municipiului Bucu-
re[ti. |n conformitate cu Dis-
pozi]iile Comandamentului Na-
]ional de Securitate a Summit-ului
NATO vor fi supuse restric]ii-
lor de circula]ie par]ial sau total
[i alte trasee [i zone, asupra
c`rora popula]ia va fi informat`
din timp. 

mara.raducanu@jurnalul.ro

lucian.florea@jurnalul.ro

n evitarea travers`rii Capi-
talei de autovehiculele aflate în
tranzit; 

n folosirea cu prec`dere a
mijloacelor de transport public,
atunci când acest lucru este
posibil;

n respectarea atât de con-
duc`torii de autovehicule, 
cât [i de pietoni a semnalelor

agen]ilor de poli]ie rutier` ce
înso]esc coloanele oficiale [i a
celor de pe traseu cu prioritate
fa]` de semnalizarea rutier` [i
semafoare;

n alegerea traseelor ocoli-
toare s` se fac` dup` o infor-
mare temeinic` prealabil`;

n evitarea claxonatului
abuziv. 

Recomand`rile Poli]iei Rutiere�

Bucure[tiul, cel mai p`zit ora[
M`surile drastice de securitate

pentru desf`[urarea \n bune condi-
]ii a Summit-ului va antrena peste
23.000 de angaja]i ai Ministeru-
lui de Interne [i Reformei (MIRA). 

SECURITATE MAXIMå.
Pe str`zi vor patrula 9.000 de
poli]i[ti [i 8.000 de jandarmi. La
grani]` vor fi desf`[ura]i 1.800 de
poli]i[ti de frontier`, \n timp ce
al]i 2.550 de angaja]i ai MIRA vor

activa pe linia de eviden]` a popu-
la]iei, pa[apoarte, comunica]ii,
imigr`ri [i rela]ii publice. Mai
mult, pentru atingerea tuturor
standardelor \n materie de securi-
tate, impuse de importan]a unei
astfel de \ntruniri, la nivelul inter-
nelor a fost luat` decizia deta[`rii
în Capital` a 900 de poli]i[ti, 2.800
de jandarmi, 100 de lucr`tori ai
IGSU, precum [i poli]i[ti de fron-
tier`. |n perioada 2-4 aprilie,

Rom~nia va g`zdui aproximativ
6.500 de oaspe]i str`ini, \ntre care
3.500 de jurnali[ti. |n afara dele-
ga]iilor din cele 26 de ]`ri membre
NATO, la Summit vor veni re-
prezentan]i a 23 de parteneri ai
NATO pentru pace, plus delega]ii
din Rusia, Australia, Japonia,
Noua Zeeland`, Iordania, Singa-
pore, precum [i oficiali de la Banca
Mondial`, Na]iunile Unite, Co-
misia European`.

Artere \nchise complet. {oseaua Kiseleff, \ntre Arcul
de Triumf [i Pia]a Victoriei, Calea Victoriei [i Bd. Na]iunile Unite vor fi restric]io-
nate integral [oferilor bucure[teni \n cele trei zile ale Summit-ului. Se \nchid [i str`zile
din jurul Palatului Parlamentului: Str. Izvor, Calea 13 Septembrie \ntre Panduri [i
Libert`]ii, Bd. Libert`]ii [i Bd. Unirii \ntre Pia]a Constitu]iei [i Bd. I.C. Br`tianu.

Tronson \nchis par]ial circula]iei publice. Pe
{os. Bucure[ti – Ploie[ti, \ntre Aeroportul „Henri Coand`“ [i Casa Presei Libere
culoarul unic va cuprinde benzile II [i III din ambele sensuri. |ntre Pia]a Presei Libere
[i Arcul de Triumf, segmentul central va fi rezervat coloanelor oficiale, iar arterele
laterale vor fi deschise traficului obi[nuit.

Restric]ii temporare. |ntr-una din cele trei zile se va \n-
chide circula]ia c`tre Palatul Cotroceni [i \n jurul acestuia pe str`zile: Bd. Regina
Elisabeta, Bd. Eroii Sanitari, Gheorghe Marinescu, Bd. Geniului (pe sensul dinspre
Panduri c`tre Pia]a Leu), {os. Cotroceni (\ntre Pod Cotroceni [i Pia]a Leu).

Punctele de traversare a culoarului unic: inter-
sec]ia Bucure[ti – Ploie[ti cu Aerog`rii, Arcul de Triumf, intersec]ia Kiseleff cu Str.
Arh. Ion Mincu, Calea Victoriei cu Bd. Dacia, intersec]ia Calea Victoriei cu Bd. Re-
gina Elisabeta, Pod Na]iunile Unite, Pia]a Operei, Eroilor cu Bd. Eroii Sanitari.

PE POZI}II. Poli]i[tii de la Rutier` sunt preg`ti]i de Summit
Christian Silva/JURNALUL NA}IONAL


