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Către: Primăria Municipiului București și Societatea de Transport București S.A.

Solicitare de informații de interes public privind repunerea în funcțiune
a substației electrice avariate din Depoul STB Berceni (Nițu Vasile)
Pe data de 2 mai 2022, un incendiu a survenit la substația electrică din Depoul STB Berceni
(Nițu Vasile), conducând la imposibilitatea furnizării energiei electrice necesare pentru rețelele
de tramvai și troleibuz din aria dependentă de această substație. În urma avarierii substației, o
serie de măsuri cu impact crescut pentru călători au fost luate în ceea ce privește traseele de
transport public de suprafață, după cum urmează:
- circulația tramvaielor pe Șos. Olteniței între Piața Sudului și terminalul Romprim a fost
suspendată: linia 10 de tramvai a fost suspendată, iar linia 1 a fost deviată la terminalul Șura Mare.
- linia navetă de autobuz 610 a fost extinsă de la terminalul Șura Mare la terminalul
Romprim.
- linia de troleibuz 73 a fost suspendată și înlocuită cu linia navetă de autobuz 673.
Având în vedere importanța strategică a substației avariate în incendiu, aspect
dovedit de magnitudinea modificărilor traseelor, în baza Legii 544/2001 actualizată, privind
liberul acces la informațiile și documentele de interes public, vă rugăm să ne furnizați
răspunsurile pentru următoarele 4 întrebări punctuale:
1. În ce măsură a fost afectată substația? Lucrările necesare presupun înlocuirea parțială a
unor componente avariate, sau este necesară refacerea integrală a obiectivului?
2. În ce stadiu se află procesul pentru repunerea în funcțiune a substației?
3. Care este termenul solicitat de autorități pentru repunerea în funcțiune a substației?
4. Care este data estimată pentru revenirea la normal a traseelor STB afectate?
Pentru corecta și transparenta informare a publicului, așteptăm cu interes
răspunsurile Dvs. punctuale, precum și orice alte precizări considerați ca fiind necesare.
Vă rugăm să ne trimiteți numărul de înregistrare al prezentului document.
Vă mulțumim pentru atenția acordată!
Asociația “Metrou Ușor”
21 septembrie 2022

Pagina 1 din 1

