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1. CONTEXT STRATEGIC
Pentru a avea o imagine cât mai clară asupra celor mai importante nevoi remarcate la nivelul
Municipiului București din perspectiva mobilității urbane, au fost analizate proiectele propuse în
cadrul principalelor documente strategice din ultimii 20 de ani, cum ar fi:
1. Planul Director Extins al Transportului Urban în Municipiul București și aria sa metropolitană,
elaborat de Agenția Japoneză pentru Colaborare Internațională (JICA) în anul 1999;
2. Planul Urbanistic General al Municipiului București – elaborat în anul 2000;
3. Master Planul de Transport al Bucureștiului - elaborat în anul 2007 (actualizarea JICA);
4. Conceptul Strategic București 2035 – elaborat în anul 2011;
5. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) – elaborat în perioada 2010 – 2012;
6. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul București – elaborat în anul 2016.
Din proiectele de infrastructură mare cuprinse în cele 6 documente strategice, se observă faptul că
foarte puține au fost implementate. Există proiecte propuse spre a fi realizate încă de acum
aproximativ 20 de ani, iar faptul că cele mai multe dintre acestea nu au fost implementate în
orizonturile de timp stabilite a atras după sine efecte puternic negative asupra traficului din Municipiul
București, respectiv asupra mediului, economiei, și per total asupra calității vieții populației. Astfel,
conform TomTom Traffic Index, unul dintre cale mai cunoscute studii din domeniul mobilității urbane
la nivel global (analize pe 416 orașe din 57 de țări), Bucureștiul era în anul 2019 al patrulea cel mai
aglomerat oraș din Europa, după Moscova, Istanbul și Kiev, respectiv cel mai aglomerat oraș din
Uniunea Europeană, la mare distanță de capitale mult mai mari, precum Paris, Roma, Londra. În plus,
nivelul de congestie a crescut în 2019 cu 4% față de anul 2018. În medie, bucureștenii petrec blocați
în trafic circa 9,5 zile/an, la orele de vârf (8-9 dimineața, respectiv 17-18 după-amiaza), respectiv
durata călătoriile dublându-se față de cea normală.
Cele cinci documente strategice au fost elaborate cu un interval mediu de 4-7 ani (exceptând
succesiunea JICA-PUG2000), astfel prioritățile majore la nivelul Capitalei și principiile de intervenție sau păstrat în mare măsură. Diferența între proiectele majore propuse de-a lungul anilor se referă mai
degrabă la soluția tehnică. Astfel, în toate cele patru documente strategice se atrage atenția asupra
nevoii de a închide inelele rutiere în partea de sud a Capitalei, lărgirea centurii (DNCB), extinderea
liniilor de metrou, prioritizarea transportului public de suprafață și dezvoltarea unei rețele de parcări
de transfer și noduri intermodale. Ritmul lent de implementare a proiectelor majore de infrastructură
de transport a făcut ca de-a lungul anilor proiecte cheie să fi fost compromise prin ocuparea rezervelor
de teren de dezvoltări imobiliare (legătura pe cale ferată Gara Titan – Gara Obor sau DNCB –
Cotroceni). Alte proiecte au fost abandonate pentru că prioritățile strategice la nivel național s-au
schimbat (autostrada către Giurgiu, autostrada către Brașov care inițial era în partea de vest a DN1,
autostrada către Moldova care a devenit A3 către Ploiești, etc.). Au existat și proiecte care a apărut în
documente strategice mai noi fiind fundamentate de procesul de expansiune necontrolată a Capitalei
și a așezărilor periurbane (ex. Prelungirea Ghencea, legătura Bd. Timișoara cu DNCB).
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Figura 1. Proiecte de infrastructură rutieră: JICA / PUG 2000 / CSB 2035 / PMUD BI-IF

Sursa: prelucrare după PMUD BI-IF / JICA / PUG 2000 / CSB2035
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În ceea ce privește infrastructura de transport rutier, primul studiu din cele analizate (JICA) se
concentrează pe închiderea inelului median, conturarea unui inel ultra-central (Berzei Buzești – vest
și str. Traian – est) și lărgirea Căii Griviței. Aceste proiecte au fost implementate parțial, unele precum
închiderea Inelului Median în zona Splaiul Unirii sunt încă în lucru. Altele precum tronsonul al doilea
din Berzei-Buzești care traversa prin spatele Casei Poporului, lărgirea str. Traian sau închiderea inelului
median în partea de sud nu au înregistrat un progres real fiind considerate proiecte dificile cu multiple
exproprieri și posibile demolări de monumente. Abia, la elaborarea PUG 2000 au fost incluse proiecte
care vizau creșterea capacității de transport pe principalele penetrante și formarea, pe termen lung,
a unor inele rutiere suplimentare. Între realizare PUG 2000 și actualizarea JICA prin Masterplanul din
2007 s-au definitivat și proiectele de autostradă, astfel au apărut legăturile către Sos. Petricani:
extindere str. Fabrica de Glucoză și pasajul de la Doamna Ghica sau a doua legătură între A1 și Capitală
prin podul de la Ciurel către Splaiul Independenței. Procesul accelerat de suburbanizare face ca nevoia
pentru proiecte precum lărgirea str. Prelungirea Ghencea sau extinderea Bulevardul Timișoara către
DNCB să devină o prioritate. Ultimul document strategic implementat la nivelul Bucureștiului și a
județului Ilfov, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă are în vedere doar proiectele cele mai stringente
în ceea ce privește infrastructura de transport rutier: lărgire str. Fabrica de Glucoză și extindere
Bulevardul Timișoara. Cu toate acestea, majoritatea punctelor critice de traversare a DNCB au proiecte
în implementarea sau licitații publice lansate1.
Din perspectiva sistemului de căi ferate, deși toate documentele strategice au mizat pe întărirea
gărilor și a legăturilor în teritoriu, proiectele propuse nu s-au realizat. Rețeaua de căi ferate și gări ale
Capitalei se află în declin, iar posibilitatea de a o completa și întări este compromisă treptat prin noi
dezvoltări imobiliare. În ceea ce privește abordarea rețelei de căi ferate, doar unul din cele patru
documente strategice prezintă o viziune mai completă asupra acestui subiect. CSB 2035 propune astfel
reîntregirea treptată a sistemului de gări și căi ferate așa cum a fost el configurat la perioada maximă
de dezvoltare. Așadar, se propune reconectarea Gării de Nord cu Gara Cotroceni și Gara Progresul
permițând astfel traversarea Capitalei pe direcția nord-vest – sud. De asemenea, se are în vedere și
conectarea Gării Titan cu Gara Obor și cu Gara Băneasa. Deși acest scenariu este dezirabil și ar întări
semnificativ legăturile între Municipiul București și teritoriul învecinat, majoritatea legăturilor au fost
compromise în timp. De exemplu, în zona Morarilor pe traseul fostei căi ferate se află acum un cartier
de locuințe colective. Abia în ultimii ani a fost relansat proiectul modernizării și completării liniei de
cale ferată către Aeroportul Internațional Henri Coandă care, fiind inclus și în PMUD, se află în proces
de implementare. Legătura între Gara de Nord și Gara Progresul este însă propusă ca fiind realizată
via metrou în PMUD, renunțând astfel la opțiunea conectării celor două gări printr-o cale ferată.
Totuși, în PMUD este evidențiată păstrarea coridoarelor fostelor căi ferate pentru cazul în care acestea
pot redeveni operaționale.

1

Pasaj Domnești, Pasaj Berceni, Pasaj Olteniței și Pasaj Mogoșoaia.
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Figure 1. Proiecte de infrastructură feroviară: JICA / PUG 2000 / CSB2035 / PMUD B-IF

Sursa: prelucrare după PMUD BI-IF / JICA / PUG 2000 / CSB2035
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Din perspectiva transportului public local, metroul se constată a fi cea mai importantă componentă
pentru sporirea gradului de accesibilitate în teritoriu. Așadar, se specifică în cadrul a trei dintre
documentele strategice amintite anterior proiecte de extindere a rețelei de metrou către următoarele
direcții: extindere către cartierul Drumul Taberei, extindere către cartierul Colentina, extindere către
Băneasa/Otopeni, respectiv către zona Gara Progresul. În ceea ce privește transportul public de
suprafață se are în vedere, în primul rând, eficientizarea acestuia. Deja din studiul JICA se evidențiază
nevoia de a trece la un model orientat către eficiență, în care tramvaiul și metroul reprezintă rețeaua
de bază, iar liniile de autobuz acoperă zonele nedeservite (linii secundare). Astfel în ceea ce privește
liniile de tramvai, modernizarea acestora, delimitarea de traficul rutier pe inelul central și principalele
penetrante și legătura liniilor în Piața Unirii reprezintă priorități care s-au păstrat din 1999 până în
prezent (JICA – PMUD). O inițiativă interesantă este cea promovată de studiul JICA care prevedea 1-2
linii de transport public electric (capacitate redusă) care să circule exclusiv în zona centrală.
În ceea ce privește parcările propuse în diferite documentații, se remarcă abordări destul de diferite.
Necesitatea realizării unui număr considerabil de parcări este din ce în ce mai vizibilă (în special de
tipul park&ride, dar și supraetajate în interiorul orașului). Toate cele 4 documente strategice au
evidențiat importanța unei rețele de parcări de transfer. Deși în PUG 2000 sunt propuse cele mai multe
parcări sub / supraterane, majoritatea acestora se regăsesc în interiorul inelului central2. Celelalte
strategii, JICA, CSB 2035 și PMUD, prevăd amplasarea de parcări multietajate în vecinătatea
principalelor noduri intermodale la capetele liniilor de transport public urban (mai ales metrou) și la
intersecțiile inelelor rutiere cu principalele penetrante. Din păcate, în decursul a 20 de ani au fost
realizate doar 7 astfel de parcări (2 sunt încă în lucru), din care 3 deservesc aceeași arteră de transport
și magistrală de metrou (M2). Rezervele de teren care au fost luate în considerare pentru amenajarea
parcărilor de transfer propuse în cele 4 strategii se epuizează treptat, ceea ce face ca implementarea
acestora să devină foarte costisitoare. Luând în considerare legătura A1-Splaiul Independenței via.
Podul Ciurel, un important parcaj de transfer omis în cele mai recente strategii este cel de la stația de
metrou Petrache Poenaru, întrucât acesta ar putea prelua o parte considerabilă din fluxurile
motorizate care vin de pe autostradă și riscă să suprasolicite trama stradală existentă.

2 În cartograma de mai jos au fost prezentate doar parcările propuse în PUG 2000 care pot prelua rolul de parcare de trasnfer.
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Figure 2. Parcări de transfer / de mare capacitate: JICA / PUG 2000 / CBS2035 / PMUD BI-IF

Sursa: prelucrare după PMUD BI-IF / JICA / PUG 2000 / CSB2035
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Infrastructura pietonală sau zonele pietonale reprezintă un subiect care a fost detaliat doar în două
din strategiile majore ale capitalei: JICA și PMUD. În studiul JICA măsurile de pietonizare se
concentrează pe zona centrală. Propunerile, încă timide, au în vedere pietonizarea străzii Lipscani și
reconfigurarea Căii Victoriei. După realizarea JICA, o parte din zona centrală a fost pietonizată, aspect
care a permis pornirea unui proces treptat de regenerare urbană și creșterea atractivității turistice. În
condițiile în care s-a dovedit un proiect de succes, procesul de pietonizare a zonei centrale s-a extins.
Au fost modernizate trotuarele de pe Bd. Magheru, o parte din str. Nicolae Golescu - este acum
pietonală, iar piețele Amzei, Timpului, Colțea, Romană (segmentul de pe partea dreaptă a Bd.
Magheru), Universității, alături de scuarul din fața Bibliotecii Centrale, au beneficiat de proiecte de
revitalizare. În perioada modernizării piețelor și scuarurilor din zona centrală a fost conceput și Planul
Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) care miza pe continuarea procesului de regenerare a zonei
centrele, prin amenajarea mai multor piețe și legarea lor prin trasee pietonale (străzi cu prioritate
pentru pietoni). Probabil cel mai amplu proiect listat în JICA și PIDU a fost revitalizarea Căii Victoriei.
Prin acest proiect a fost îngustat profilul carosabil, s-a extins trotuarul și a fost amenajată o pistă
pentru biciclete. Pentru operaționalizarea câtorva proiecte din PIDU s-au realizat în 2014 un număr de
6 PUZ-uri. Proiectele din PIDU au fost preluate și dezvoltate în PMUD. Au fost astfel propuse 5 nuclee
pietonale în zona centrală legate prin trasee pietonale3: a) partea de vest a str. 1 Iunie, b) zona cuprinsă
între Bd. Unirii și Splaiul Unirii, c) Piața Sf. Gheorghe, d) Sala Palatului și e) zona între str. Arthur Verona
și C.A. Rosetti, până la Școala Centrală. Din păcate, din proiectele de zone și legături pietonale propuse
în PMUD a fost realizată doar modernizarea circulațiilor pietonale de pe Bd. Unirii (între Magazinul
Unirea și Piața Alba-Iulia). Deși nu au fost implementate proiectele de pietonizare din PIDU sau PMUD,
în anumite cazuri a pornit totuși un proces lent de regenerare urbană. Cel mai vizibil caz este Calea
Griviței care a început, încetul cu încetul, să se schimbe spre bine după lărgirea Berzei-Buzești. Deși pe
componenta de zone pietonale există deja modele de succes în Capitală, alături de o diversitate
ridicată de soluții și opțiuni, foarte puține proiecte au fost implementate după 2012. Adesea, aceste
proiecte (cum ar fi pietonizarea str. Nicolae Golescu,) deși au fost exemple de succes, nu au fost parte
dintr-un plan strategic.

3

Proiecte pe termen scurt și mediu.
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Figure 3. Proiecte de infrastructură pietonală în zona centrală: JICA / PUG 2000 / CSB 2035 / PMUD BI-IF

Sursa: prelucrare după PMUD BI-IF / JICA / PUG 2000 / CSB2035 / PIDU
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În concluzie, prioritățile în ceea ce privește infrastructura de transport la nivelul Capitalei nu au
înregistrat schimbări majore în lungul celor 20 de ani, însă ritmul lent de implementare a făcut ca o
suită de proiecte esențiale precum închiderea inelului central și a inelului median în partea de sud sau
legătura feroviară către Gările Filaret sau Cotroceni să fie deja compromise. Mai multe de atât,
dinamica dezvoltării face ca structura policentrică a capitalei să se schimbe destul de rapid și să
necesite astfel o reconfigurare a rețelei de circulații. Zone-cheie de dezvoltare, cum ar fi polul de
birouri de la Pipera – Aurel Vlaicu, nu au putut fi previzionate în strategii precum JICA. De asemenea,
este esențial ca pe viitor să se asigure o mai bună coordonare a principalelor entități care gestionează
proiecte de infrastructură: Primăria Municipiului București (cu STB), primăriile de sectoare și
Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor (cu Metrorex și CFR) pentru a evita
necorelări și investiții ineficiente.
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2. UTILIZAREA TERENULUI ȘI CEREREA DE TRANSPORT
În ultimii 10 ani, Bucureștiul a trecut de la un model de dezvoltare preponderent monocentric la unul
policentric4. Această tranziție s-a realizat preponderent prin conversia fostelor situri industriale în
zone de birouri, mari centre comerciale sau mall-uri. Noile dezvoltări s-au orientat preponderent către
zone deservite de metrou, mizând de accesibilitatea oferită de acest mijloc de transport. Singurele
excepții sunt zonele de la Expoziției, Băneasa și cele din lungul A1 care au mizat pe disponibilitatea de
teren și a proximitatea unor culoare de circulație rutieră de mare capacitate.
Cel mai amplu proces de conversie funcțională a avut loc în zona Aurel Vlaicu – Pipera, care în prezent
găzduiește peste 65.000 locuri de muncă5. Alte concentrări de birouri s-au dezvoltat treptat în zona
Semănătoarea / Petrache Poenaru, între Bulevardul Timișoare și Bulevardul Iuliu Maniu, Grozăvești,
Expoziției, Băneasa și mai recent în lungul Bulevardului Tudor Vladimirescu sau str. Progresului.
Acestea se află în proximitatea unor campusuri universitare (Politehnica, Tei, Agronomie) sau a unor
importante instituții publice (Parlament, Guvern, Gara de Nord, Gara Obor).
Majoritatea locurilor de muncă se concentrează în fie în interiorul inelului central (mai ales în
patrulaterul central) sau în partea de nord a Capitalei. Doar în patrulaterul central, în polul de afaceri
Pipera și în lungul Splaiului Unirii, se regăsesc concentrări mai mari de 20.000 locuri de muncă / kmp6.
Numărul birourilor, instituțiilor publice și universităților și, astfel, a locurilor de muncă este mult mai
redus în partea de sud a Capitalei (de regulă, densități de sub 3.000 locuri de muncă / kmp7). De
asemenea, se remarcă o aglomerare a locurilor de muncă în lungul magistralei de metrou M2, urmând
un ax de dezvoltare nord-sud. Cele mai dense zone rezidențiale se află în afara inelului central, mai
ales în partea de sud, vest și est a Capitalei. Proximitatea magistralei de metrou M2 a avut o contribuție
majoră la creșterea dezvoltărilor rezidențiale din comunele Berceni și Popești Leordeni8. Peste două
treimi din populația Capitalei locuiește în aceste cartiere de locuințe colective cu densități de peste
250 locuitori / ha.

4

În Conceptul Strategic București 2035, elaborat în perioada 2010-2012 Capitala era prezentată cu doar 3 centre principale
(Unirii, Universitate, Victoriei) care în fapt reprezentau zona centrală sau axa central nord - sud.
5 IHS, 2016. Smart Interventions for Branding Pipera. Final Report on the 2nd Business Neighborhood Initiative in pipera
Business District.
6 Planul de Mobilitate Urbană București-Ilfov (2015), pag. 152
7 Idem 3
8 Populația după domiciliu în Popești Leordeni a crescut cu 59.1% iar cea din Berceni cu 49.8% în intervalul 2007-2019.
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Figure 4. Principalii generatori de trafic

Sursa: prelucrare proprie
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Întreaga configurație spațială a Capitalei, cu două mari aglomerări de locuri de muncă (zona centrală
și polul de afaceri de la Pipera), ambele în vecinătatea stațiilor de metrou, și amplasarea marilor
cartiere de locuit în afara inelului central, face ca magistralele de metrou să fie deja la limita capacității.
Acest aspect este vizibil mai ales în stațiile de transfer între diferitele linii de metrou (Victoriei M1 +
M2 și Unirii M2+M3+M1)9. Pentru că principalele zone de birouri s-au dezvoltat preponderent în zone
mono-funcționale, forța de muncă face zilnic naveta din marile cartiere de locuințe colective aflate
adesea la peste 10 km distanță / 45 min (ex. legătura Pipera – Drumul Taberei). Concentrările de locuri
de muncă nedeservite de metrou depind de buna funcționare a liniilor de tramvai (ex. linia 41 pentru
Drumul Taberei – Expoziției). Zonele de birouri de la periferia Capitalei (Băneasa, Pipera – Voluntari
sau intrarea de pa A1) sunt alimentate de servicii de transport în comun de suprafață, recent fiind
operaționalizat transportul public metropolitan.
Figura 2. Zonele capitalei active seara, după 18:00 (stânga) și cele active în timpul zilei, 08:00-18:00 (dreapta)

Sursa: prelucrare proprie

9

În 2018 peste 7 milioane de pasageri au accesat stația de metrou de la Victoriei și peste 12 milioane pe cea de la Unirii – cf.
SC. Metrorex SA. citat în Adevă rul.ro
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Aglomerarea locurilor de muncă în câteva zone ample, localizate preponderent în nordul Capitalei,
reprezintă una din principalele motive pentru care infrastructura de transport este suprasolicitată. În
fiecare dimineață, locuitorii din cartierele-dormitor migrează către principalele zone de birouri din
nordul Capitalei pentru că în vecinătatea directă a acestor cartiere numărul și diversitatea locurilor de
muncă este mult mai scăzută (sub 3.000 locuri de muncă / kmp). Pentru a ameliora aceste probleme
este nevoie de susținerea dezvoltării activităților economice în partea de sud a Capitalei, prin
infrastructură și servicii de transport adecvate și reglementări favorabile. De asemenea, este nevoie
de dezvoltarea de zone rezidențiale în marile aglomerări de birouri, mai ales în Pipera - Aviației și
Expoziției.
O altă provocare cu care se confruntă rețeaua de transport a Capitalei este procesul de densificare a
unor zone cu o accesibilitate încă destul de ridicată (zona centrală, Dorobanți sau Eroilor). Pe parcele
libere (sau eliberate de construcții) sunt inserate locuințe colective joase. Acest aspect face ca trama
stradală în astfel de zone să nu mai facă față, deoarece cererea de transport (rezidenți și locuri de
muncă) crește adesea exponențial. Fenomenul de densificare apare și în zone rezidențiale mai puțin
accesibile, cum ar fi cartierele Bucureștii Noi sau Dămăroaia - unde inserția unor locuințe P+4 – P+6
crește densitatea peste limita de suport a infrastructurii de transport. Pentru a putea ține sub control
acest proces de densificare este necesară limitarea și o mai strictă reglementare a cartierelor de
locuințe individuale cu accesibilitate ridicată. De asemenea, este nevoie de verificări stricte în ceea ce
privește numărul de locuri de parcare disponibile. Se poate lua în considerare utilizarea unui prag
maxim de parcări admise10. Astfel, marile dezvoltări, care ar genera peste 200 locuri de muncă, ar
trebui să fie limitate în oferta locurilor de parcare mizând pe transportul public sau pe mersul cu
bicicleta. O posibilă opțiune ar fi includerea repartiției modale a utilizatorilor ca indicator în procesul
de avizare.
Noile cartiere rezidențiale de la periferia Capitalei s-au dezvoltat sporadic, fără a beneficia de o tramă
stradală adecvată. Deși această problemă este vizibilă preponderent în județul Ilfov, există și în
Capitală o suită de zone de expansiune necontrolată, precum: Titan - Anghel Saligny, Prelungirea
Ghencea, Iuliu Maniu (spre Chiajna) sau Sos. Sălajului. Aceste zone se confruntă cu trei probleme
specifice în ceea ce privește mobilitatea urbană:
1. densitatea scăzută a populației (sub 30 locuitori / ha) îngreunează posibilitatea de a oferi
servicii de transport public la o frecvență decentă (sub 10 min);
2. densitatea scăzută a populației face dificilă inserarea de dotări, motiv pentru care
rezidenții sunt nevoiți să folosească dotări din alte cartiere, parcurgând distanțe
însemnate;
3. străzi înguste (sub 10m), adesea nemodernizate, nu permit accesul autobuzelor;
4. tramă stradală neierarhizată îngreunează accesul transportului public la locuințe;
Pentru a putea ameliora aceste probleme este nevoie de o planificare mult mai bine controlată,
folosind Planuri Urbanistice Zonale mai ample, prin care să fie trasată o tramă stradală adecvată,
alături de o suită de profile stradale adaptate pentru specificul acestor zone11. PUZ-urile de sector
actualizate propun deja o tramă stradală cu caracter orientativ în zonele de expansiune. Aceasta ar
trebui detaliată, iar străzile de categoriile I, III și preferabil III ar trebui deja realizate prin intermediul
unui plan multianual de completare a infrastructurii stradale. Ar trebui intervenit cu prioritate în
zonele în care există deja dezvoltări începute, pentru a asigura buna funcționare a acestora.
Viitoarele dezvoltări de birouri se concentrează în continuare în lungul magistralei de metrou M2 și se
regăsesc preponderent în zone centrală (inserții) sau în partea de nord a Capitalei (conversie
funcțională). Cu toate acestea, se remarcă deja tendința de valorificare a terenurilor disponibile în
lungul viitoarei magistrale M6 (Gara de Nord – Otopeni). Nu există încă suficient interes din partea

10

Model aplicat des în orașe din vest Zurich, Berlin sau Londra în care orice dezvoltare poate oferi un număr maxim de locuri
de parcare. Acest tip de limitare se aplică mai ales în zone cu o accesibilitate ridicată și pornește de la Politica ABC aplicată
în Olanda. Desigur, limitarea locurilor de parcare impune și măsuri severe de monitorizare a parcării la stradă pentru e
preveni efecte de tip „spill over”.
11 De exemplu străzile înguste pot fi folosite ca circulații ocazional carosabile.
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dezvoltatorilor pentru construcția de birouri în zona de sud a Bucureștiului sau de adăugare a acestei
funcțiuni în cadrul marilor ansambluri de locuințe colective.
În concluzie, modul de dezvoltare urbanistică a Bucureștiului și a județului Ilfov reprezintă una din
principalele cauze pentru problemele de congestie cu care acestea se confruntă. Dezvoltarea zonei de
birouri în nordul Capitalei a permis reducerea nevoii de deplasare către zona centrală. Totuși, noile
dezvoltări au asigurat o creștere a locurilor de muncă în vecinătatea stațiilor de metrou, mai ales pe
magistrale M2 - care a ajuns la limita capacității de transport. Concentrarea, în continuare, a populației
în marile cartiere dormitor din exteriorul inelului central și a locurilor de muncă în partea de nord și
centru face ca rețeaua de transport a Capitalei să nu mai facă față în orele de vârf. Pentru a ameliora
situația, se impune un control mult mai puternic al dezvoltării prin planuri de urbanism pe suprafețe
mai mari, care să permită proiectarea și implementarea unei trame stradale adecvate. În cazul noilor
dezvoltări, care se concretizează prin inserții într-un țesut deja existent, se impune limitarea locurilor
de parcare și sporirea accesibilității prin infrastructură pentru biciclete și transportul public.
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3. ACCESIBILITATEA RUTIERĂ
Figura 3. Nivelul de Serviciu Curent pe Centura Existenta si Drumurile Radiale

Sursa: EGIS, 2018. Studiu Strategic pentru Șoselele de Centura ale Bucureștiului.

Municipiul București este cel mai important nod rutier al României, fiind racordat la 3 autostrăzi (A1
spre Pitești, A2 spre Constanța și A3 spre Ploiești), 8 drumuri naționale și 11 drumuri județene. Traficul
de pe aceste artere este preluat de centura Capitalei sau de rețeaua de circulații rutiere ale Capitalei.
Cel mai ridicat volum de trafic se regăsește pe partea de nord a centurii (DNCB). Doar această parte a
centurii este în cea mai mare măsură lărgită la două benzi pe sens (segmentul DN2-A3 se află încă în
lucru). Partea de sud a centurii este în continuare subdimensionată, funcționând cu o singură bandă
pe sens. Volumele foarte mari de trafic care trec de centură pun presiune pe trama stradală a Capitalei,
aspect vizibil mai ales pe arterele de penetrație care continuă DN1, A3 (cu legătura recent inaugurată
către Sos. Petricani), A1 și DN2.
Rețeaua de circulații rutiere a Bucureștiului este una de tip radial-concentric, fiind formată dintr-o
suită de bulevarde majore, construite preponderent în perioada interbelică și cea comunistă, care
asigură legătura marilor cartiere de locuințe cu zona centrală. După decăderea regimului comunist,
procesul de conturarea a tramei stradale majore s-a oprit12. Din acest motiv, capitala încă nu deține o
tramă stradală completă, structurată pe o serie de inele de circulație bine configurate.
Patrulaterul central, definit prin Planul de Sistematizare din 1935 realizat de Cincinat Sfințescu, nu este
încă complet. Lipsesc segmente importante în partea de sud-vest și est. Celelalte segmente sunt
subdimensionate (ex. Bulevardul Mărășești) sau funcționează sub forma unor perechi de sensuri unice
(Griviței / M. Vulcănescu și M. Eminescu / Dacia). Doar segmentul Berzei - Buzești (primul tronson) a

12

Cu excepția: lărgire Berzei-Buzești, completarea inelului median.
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fost realizat în ultimii ani. Deși au fost dezvoltate scenarii pentru continuarea acestui traseu până în
Piața G.Coșbuc, legătura către Parcul Carol nu se mai poate realiza la sol.
Inelul central este în mare parte complet, există doar două tronsoane în care legăturile diferă față de
soluția tehnică propusă în PUG 2000 (legătura Mihai Bravu - Olteniței și Olteniței - Progresului). Aceste
legături au fost între timp compromise prin noi dezvoltări imobiliare. Pentru a fluidiza traficul pe inelul
median, au fost realizate în ultimii ani investiții majore în pasaje supra / subterane (Piața Sudului,
Mihai Bravu, Basarab și Grozăvești), care să le completeze pe cele deja existente.
Inelul median a beneficiat de investiții importante în ultimii ani, motiv pentru care legătura între Sos.
Pantelimon și zona Doamna Ghica a fost mult îmbunătățită. Investiția asigură o mai bună legătură
între unul din cele mai mari cartiere ale Capitalei și cea mai mare zonă de birouri (pe 60.000 locuri de
muncă13). Cu toate acestea, inelul median este incomplet pe partea de nord-vest și segmente
importante din partea sudică. Lipsa acestor segmente face ca fluxurile de trafic între cartierele
periferice să încarce suplimentar penetrantele și inelul central. Acest aspect este vizibil mai ales pe
relația Drumul Taberei - Rahova, unde lipsa unor legături vest-est face ca traficul să fie deviat pe Calea
Ferentari. Pentru inelul median se are în vedere realizarea unei legături între Calea Giulești și Bd.
Uverturii pentru a descărca intersecția de la Crângași.
Drumul expres14 planificat pentru zona dintre inelul median și centura Capitalei este parțial
compromis. Întrucât nu s-au realizat studii amănunțite pentru traseu (SF sau PT), iar proiectul nu figura
în PUG 2000, terenurile destinate pentru această circulație au fost între timp ocupate de noi zone
rezidențiale. Această problemă este vizibilă mai ales în satul Roșu din vecinătatea Lacului Morii. Totuși,
traseul acestui drum expres este luat în considerare în PUZ Sector 6, ceea ce face ca măcar tronsoanele
încă neconstruite să poată fi protejate de noi dezvoltări rezidențiale.
Cu excepția proiectelor care vizau completarea și eficientizarea inelului central și a celui median, restul
proiectelor majore de infrastructură rutieră au avut în vedere reducerea timpilor de deplasare pe
principalele penetrante în oraș. În acest context au fost create pasaje rutiere în zona Băneasa, Casa
Presei, Sos. Pipera sau noi legături rutiere, cum ar fi legătura A3 - Petricani sau Pasajul de la Ciurel
(încă în lucru). Deși aceste proiecte reduc temporar congestia pe principalele penetrante, ele ajung în
final să suprasolicite intersecțiile de pe inelul central. Alte proiecte esențiale aflate în lucru au în
vedere întărirea legăturilor cu noile zone de dezvoltare, cum ar fi: lărgirea străzilor Prelungirea
Ghencea sau Fabrica de Glucoză. Deși la orizont se conturează legături suplimentare din zonele în curs
de dezvoltare, traficul adus de acestea ajunge în final pe aceeași tramă stradală din interiorul inelului
central, care deja este solicitată la maxim. Pentru a preveni continuarea congestionării intersecțiilor
de pe inelul central va fi necesară inițierea unei politici de amenajare de parcări de transfer, care să
descarce treptat traficul către zona centrală.

13
14

HIS, 2018. Final Report on the 2nd Business Neighborhood Initiative in Pipera Business District.
Parte din conceptul dezvoltat în cadrul PUZ Inel Median
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Figura 4. Inelele de cirulație rutieră ale Bucureștiului

Sursa: Prelucrarea consultantului după: PUZ Inel Median, PUG 2000, A. Udrea et. al,
2015. Cincinat Sfințescu. Începuturile urbanismului românesc.
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Trama stradală secundară a capitalei variază în funcție de perioada în care a fost dezvoltată.
În zona centrală, cu excepția marilor bulevarde, străzile secundare formează o tramă organică,
neregulată, care nu poate asigura o conectivitate ridicată (intersecții dese, neregulate, cu capacitate
redusă). Transformarea funcțională a zonei, prin reducerea funcțiunii de locuire și inserarea de birouri
(mai ales prin densificare), a crescut presiunea pe zona centrală din punct de vedere al traficului.
Astfel, străzile au fost transformate treptat în sensuri unice pentru a fluidiza traficul, iar trotuarele au
fost treptat ocupate de mașini parcate neregulamentar (vezi subcapitolul dedicat parcării). Circulația
îngreunată pe străzile secundare, împreună cu înconjurarea lor de circulații mai ample, face ca
segmente importante din patrulaterul central să fie pretabile pentru proiecte de pietonizare. Un
model de succes a fost deja implementat prin pietonizarea parțială a zonei delimitată de Bd. Regina
Elisabeta, Calea Victoriei, Splaiul Unirii și Bd. I.C. Brătianu.
Cartierele interbelice (ex. Cotroceni, Dorobanți, Primăverii sau Vatra Luminoasă) beneficiază de o
tramă bine configurată, care asigură o conectivitate ridicată. Procesul de densificare, schimbarea
funcțiunilor (inserția de birouri și servicii) și creșterea indicelui de motorizare reprezintă principalii
factori pentru care, în prezent, și aceste zone sunt suprasolicitate și nu mai fac față cererii în ceea ce
privește traficul rutier.
Cartierele de locuințe colective beneficiază de o tramă stradală regulată și ierarhizată. Însă, creșterea
indicelui de motorizare face ca circulațiile secundare în aceste zone să fie treptat ocupate de parcări.
În lipsa locurilor de parcare, străzile secundare sunt adesea transformate în sensuri unice pentru a mai
elibera spațiu pentru parcări rezidențiale.
Zonele industriale sunt deservite de infrastructură de mare capacitate. În procesul de
dezindustrializare a capitalei, aceste zone au fost ocupate treptat de centre comerciale, zone de
birouri sau cartiere rezidențiale. Dezvoltarea necontrolată a acestor zone, a compromis posibilitatea
configurării unei trame stradale secundare care să poată asigura o bună conectivitate și o descărcare
optimă a fluxurilor auto în circulațiile principale.
Zonele de expansiune din apropierea centurii se confruntă însă cu cele mai ample probleme în ceea
ce privește conectivitatea și capacitatea tramei stradale. În majoritatea cazurilor este vorba de
dezvoltări sporadice, pentru care nu se asigură infrastructura de transport necesară. Majoritatea
străzilor sunt de categoria IV și V15 (străzi locale) și se intersectează direct cu artere de categoria I sau
II. În lipsa unor circulații colectoare, intersecțiile frecvente cu arterele principale îngreunează traficul.

15

Clasificare cf. HCGMB 66.2006
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Figura 5. Tramă stradală cu intersecții directe între o stradă de categoria I (Sos. Berceni) și străzi de categoria
IV-V

Sursă: Prelucrare proprie pe fundal Google Maps

Discontinuitatea tramei stradale, mai ales la nivelul inelelor de circulație, schimbările majore în ceea
ce privește localizarea zonele de activități și creșterea accentuată a indicelui de motorizare fac ca cea
mai mare parte a Capitalei să fie congestionată la orele de vârf și nu numai. Zonele majore de congestie
se regăsesc pe centură (pe segmentele subdimensionate) și la intersecțiile la sol între centură și
principalele penetrante (ex. Domnești- Prelungirea Ghencea, Șoseaua Berceni sau Șoseaua Olteniței).
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Figura 6. Artere principale congestionate în orele de vârf

Sursa: prelucrare proprie după datele din Google Maps și Waze
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Figura 7. Zone cu o calitate precară a infrastructurii de transport

Sursă: prelucrare proprie după date de la PMB, primăriile de sector, vizite pe sit și
analize Google Streetview
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De asemenea, toate arterele care converg către zona centrală sunt blocate în orele de vârf, iar
congestia se extinde pe inelul central, mai ales pe secțiunea Piața Obor - Piața Victoriei. Concentrarea
locurilor de muncă în partea de nord, în polii terțiari - cum ar fi Piața Presei, Pipera sau Aurel Vlaicu,
face ca toate legăturile către aceste zone să fie congestionate. În zona centrală, cele mai mari
probleme de congestie se regăsesc pe axul nord-sud. Pentru a evita congestia de pe arterele
principale, șoferii preferă să folosească străzile secundare, aspect care ulterior blochează și trama
stradală secundară.
În continuare, Capitala întâmpină probleme cu infrastructura de transport rutier. În anul 2018 doar
74% din totalul drumurilor erau modernizate (cf. INS Tempo). Problemele în ceea ce privește calitatea
infrastructurii rutiere se regăsesc preponderent în noile dezvoltări de la periferia Capitalei. Fiind vorba
de dezvoltări recente, adesea sporadice, în acest zone circulațiile rutiere nu sunt încă modernizate.
Astfel, străzile locale în aceste zone sunt pietruite sau de pământ. O problemă specifică este
reprezentată de străzile de categoria III care includ linii de tramvai. Deoarece linia de tramvai, partajată
cu traficul rutier nu a fost modernizată, circulația pe străzi cum ar fi Vasile Lascăr, Lizeanu, 11 Iunie
sau Traian, este mult îngreunată.
PMB va finanța, în cursului anului 2020, conform bugetului aprobat, continuarea proiectelor de la
Străpungerea Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu, Pasajul Ciurel și Străpungerea către A1, lărgirea Str.
Fabrica de Glucoză, Pasajul Doamna Ghica, Penetrație Prelungirea Ghencea-Domnești, Supralărgire
Bd. Ghencea și Bd. Brașov.
Alte proiecte mature de investiții avute în vedere de PMB sunt Etapa a II-a a Străpungerii Nicolae
Grigorescu – Splai Dudescu – Vitan Bârzești, nodul rutier Avionului din cadrul proiectului de închidere
a Inelului Median, artera de legătură Șos. Pipera – Dimitrie Pompei – Fabrica de Glucoză, Străpungerea
Valea Cascadelor – Prelungirea Ghencea, Pasajul denivelat Șos. Petricani – Voluntari, Pasajul denivelat
Andronache - Voluntari, reabilitarea podurilor Fundeni, Ciurel, Opera, Pasajul Unirii, Timpuri Noi,
reabilitarea Bd. Chișinău, a Bd. Pantelimon, Supralărgire Șos. București-Măgurele, Diametrala NordSud (Etapele II și III), Reconfigurarea Pieței Unirii etc. Cele mai multe dintre acestea au deja
documentații tehnico-economice finalizate sau în curs.
Primăriile de sector au, la rândul lor, finalizate, în execuție sau pregătire proiecte în domeniul
infrastructurii majore de transport, precum: Supralărgire Str. Turnu Măgurele, Șos. Berceni, Șos. Luica
(Sector 4), Prelungirea Str. Brașov între Șoseaua Alexandriei și Bd. Ghencea, Coridor de mobilitate
urbană pe str. Șinei (Sector 5), Străpungerea Electronicii (Sector 2), Supralărgirea Căii Dudești, Pasajele
subterane la intersecția Șos. Mihai Bravu cu Calea Dudești, respectiv Calea Vitan (Sector 3).
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4. ACCESIBILITATEA FEROVIARĂ
Din 1869 și până în prezent, rețeaua de căi ferate ale Bucureștiului este în continuă schimbare, fiind
modelată preponderent de relațiile în teritoriu, sistemul major de circulații ale Capitalei și de
amplasarea zonelor industriale/economice.
Prima gară construită în București a fost Gara Filaret. Astfel, în anul 1869 a fost inaugurată ruta care
conecta Capitala de orașul Giurgiu, deschizând astfel legătura către portul de la Dunăre. Ulterior, în
anul 1872, se construiesc legăturile București - Pitești și București - Galați – Roman, care sunt preluate
de Gara Târgoviște (în prezent Gara de Nord). Din cauza traficului mare de mărfuri și persoane, se
decide conectarea celor două gări principale (Gara Târgoviște și Gara Filaret) printr-un racord de 7 km
care traversa râul Dâmbovița și ajungea la Gara Filaret, continuând ulterior către Giurgiu. Pe acest
segment a fost amenajată și Gara Dealul Spirii. Între timp, legăturile importante în teritoriu asigurate
de Gara de Nord conduc către reducerea importanței Gării Filaret, aceasta fiind transformată în
autogară din 1960. În 1959, pentru a mai prelua din cererea de transport orientată către Gara de Nord,
se construiește Gara Basarab, a cărei menire era de a asigura transportul de călători pe distanțe scurte
între Capitală și orașe precum: Alexandria, Craiova, Pitești, Ploiești, Târgoviște, Titu16.
Dezvoltarea rețelei de căi ferate din secolul al 19-lea avea în vedere suplimentarea legăturilor
strategice. Așadar, una dintre legăturile considerate vitale, inclusiv din punct de vedere economic, era
cea prin care Bucureștiul se unea cu portul Constanța, trecând prin câmpia Bărăganului. Legătura cu
Municipiul Constanța a fost preluată de Gara de Nord, traversând orașul spre Pantelimon. Deoarece
traseul acestei căi ferate străbătea orașul, au apărut două noi gări: Mogoșoaia (astăzi Băneasa) și
Pantelimon. În anul 1903 se construiește Gara Obor, pentru a întări legăturile Capitalei cu estul
României (Fetești, Călărași și Constanța). 6 ani mai târziu, se construia linia de cale ferată care facilita
legătura dintre București, prin Gara Obor, cu zona de sud-est a capitalei (până în Oltenița). Astfel, au
mai fost inaugurate 2 gări pe acest traseu, și anume Gara Titan și Gara Cățelu. Abia în 1944 se inaugura
legătura feroviară București-Videle, rolul acesteia fiind de a contribui la pregătirea țării pentru apărare
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, realizându-se, așadar, gările Chiajna și 16 Februarie. În
perioada comunistă, datorită dezvoltării industriei, au fost construite legături între centura feroviară
și diferitele zone industriale pentru a asigura o deservire cât mai eficientă a acestora.

16

Sinteză realizată după: Dumitru Iordănescu și Constantin Georgescu, 1986. Construcții pentru transporturi în România.
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Figura 8. Evoluția rețelei de căi ferate Bucureștiului

Sursa: prelucrare proprie după: M.Mănescu et. al. 2003. Documentare privind
enciclopedia gărilor din România.
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Din rețeaua de căi ferate ale Capitalei doar 44% sunt linii electrificate, iar numai 28% sunt linii cu cale
dublă. În ultimii 12 ani nu s-au electrificat, dublat sau construit linii noi de cale ferată în Capitală. În
prezent, mai puțin de jumătate din rețeaua feroviară a capitalei mai este utilizată de transportul de
persoane. Inelul feroviar este neoperațional pentru traficul de pasageri și se află într-o stare avansată
de degradare. Se mai păstrează segmente din căile ferate din sud care duceau la gările Filaret,
Progresul și Cotroceni. În contextul dezindustrializării Capitalei, căile ferate care deserveau zonele
industriale din sud și sud-est sunt înlocuite de noi dezvoltări rezidențiale sau centre comerciale de
mare amploare. Gara de Nord rămâne principala poartă de intrare în București pe cale feroviară, iar
gările Obor, Basarab sau Titan Sud deservesc doar trenuri regionale.
Gara de Nord asigură legături optime pentru navetiștii din municipiul Ploiești, cu 50 de perechi de
trenuri pe zi și durata deplasării de 50 min. Municipiile Brașov, Buzău și Craiova beneficiază de
aproximativ 21-35 curse pe zi iar municipiul Pitești de 13. Legăturile cu municipiile Călărași și Giurgiu
sunt indirecte, prin gările Ciulnița, respectiv Videle.
Comparând legăturile și frecvența trenurilor care deservesc Gara de Nord cu Gările Basarab, Obor și
Titan, se poate constata că cele din urmă sunt aproape nesemnificative. Gara Basarab suplimentează
conexiunea cu municipiul Ploiești prin încă 6 trenuri, din care 2 continuă către Brașov, și mai oferă
conexiuni cu Pitești, Craiova sau Giurgiu. Legăturile în teritoriu nu sunt foarte eficiente, astfel că pentru
majoritatea destinațiilor, rutele presupun o escală, iar durata călătoriei este de minim 1 h 20 minute
pentru oricare dintre destinații (de exemplu pentru Ploiești), ajungând chiar până la peste opt ore (de
exemplu pentru Constanța).
Gara Obor este utilizată cu precădere pentru legătura cu Municipiul Constanța (2 trenuri / zi) și Fetești
(4 trenuri / zi). Se păstrează o legătură cu Gara de Nord (2 trenuri / zi), însă durata deplasării este de
peste 60 min, mult sub valorile obținute pe alte legături (metrou - 15 min, transport public de
suprafață – 36 / 42 min)17.
Gara Titan este utilizată doar pentru legătura cu municipiul Oltenița, fiind deservită de 6 trenuri în
fiecare zi. Toate cele 4 gări sunt racordate la transportul public de mare capacitate (metrou), doar în
cazul Gării Obor legătura cu stația de metrou este mai dificilă (1.5 km distanță).
Recent a fost repusă în funcțiune Gara Băneasa, fiind utilizată de un tren metropolitan care circulă pe
segmentul Fundulea-București Nord. Astfel, locuitorii comunelor de pe acest traseu beneficiază de
acces facil la zona de birouri de la Casa Presei Libere, dar și de dotările și zonele de birouri din
apropierea Gării de Nord18.

17

Calculele pentru frecvența și numărul trenurilor sunt realizate pe baza mersului trenurilor 2018-2019.

18

De exemplu, legătura Brănești Gară – Piața Presei libere se poate realiza în doar 30 minute cu trenul pe când aceeași rută
ar putea fi parcură într-un interval similar de timp cu mașina doar în afara orelor de vârf.
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Figura 9. Relațiile în teritoriu a principalelor gări din București

Sursa: prelucrare proprie după date din mersul trenurilor CFR 2018-2019
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Există multiple proiecte și propuneri în documente strategice care au în vedere extinderea și
revitalizarea rețelei de căi ferate ale Capitalei:
-

Proiectul realizat de Cincinat Sfințescu în 1925 - avea în vedere traversarea capitalei pe
diagonală mizând pe o soluție tehnică care viza extinderea în subteran a căii ferate, într-un
tunel în lungul râului Dâmbovița.

-

CSB 2035 - propune legături feroviare între Gara de Nord și Gara Progresu, respectiv între Gara
de Nord și Gara Obor (prin Gara Băneasa).

-

Studiul CFR pentru revitalizarea Centurii Feroviare propune revitalizarea părții de sud-vest din
centură (etapa 1), legături între centură și capetele liniilor de metrou Berceni și Preciziei și un
scurt segment din centura sud revitalizat (etapa 2), alături de revitalizarea părții de sud-est
din centură (etapa 3). Rețeaua este completată de extinderea metroului către Gara Progresul
care devine nod multimodal și o extindere a M2 către centură și noua gară Petricani (există și
un PUZ care vizează dezvoltarea unei zone de birouri).

-

Proiectul TER prezentat la Bienala de Arhitectură București - are în vedere refacerea
sistemului de gări de capăt și racordarea lor la linii de tramvai, astfel încât un tramtren să
asigure accesul navetiștilor până la zona Unirii și Piața Obor. Proiectul păstrează legătura de
la Gara Titan și mizează și pe revitalizarea centurii feroviare.

Toate aceste propuneri pot reprezenta, într-un fel sau altul, scenarii posibile pentru revitalizarea
sistemului de căi ferate ale capitalei. Pentru a alege însă scenariul optim sau combinația cea mai
fezabilă, este nevoie de o analiză amănunțită în ceea ce privește relaționarea cu celelalte rețele
transport ale Capitalei, accentuând rolul navetismului pe cale ferată. Astfel, la baza evaluării ar sta o
analiză a principalelor căi de acces în Capitală și a numărului de navetiști care le folosesc, pentru a
identifica cazurile în care calea ferată poate completa transportul pe cale rutieră.
Luând în considerare legătura cu celelalte rețele, diagonala feroviară propusă de Cincinat Sfințescu cu
peste 90 de ani în urmă nu mai este suficient de relevantă, întrucât ea se suprapune peste o magistrală
de metrou. Același lucru se aplică și în cazul legăturii între Gara Obor și Gara de Nord. Legătura
feroviară între Gara de Nord și Gara Progresul nu mai este de actualitate, soluția aleasă fiind
extinderea magistralei de metrou M4 pe această direcție19. Noua linie de metrou către Gara Progresul
e însă o ameliorare semnificativă a conexiunilor între zona centrală și partea de sud a Capitalei,
deschizând totodată posibilitatea valorificării unor importante rezerve de teren. Din perspectiva
transportului regional însă, relevanța acestei legături depinde în primul rând de reparațiile podului de
la Grădiștea, fără de care bazinul de navetiști ar fi mult mai mic.
Din perspectiva potențialul pentru navetism, Gara Obor poate prelua foarte bine navetiști din
comunele aflate în lungul magistralei CF spre Constanța și parțial A2 (Dobroești, Pantelimon, Brănești,
sau Fundulea), Gara Titan rămâne în continuare prin legătura către Oltenița (Glina, etc.), iar Gara
Progresu poate prelua navetiștii din direcția Giurgiu. Mizând pe legătura oferită de Magistrala 7 de
metrou, Gara Progresu poate deveni o foarte importantă poartă de intrare în Capitală, accesând un
amplu bazin de forță de muncă de peste 23000 locuitori din zona urbană funcțională20.
Principalele proiecte de infrastructură feroviară sunt însă fundamentate deja în Masterplanul General
de Transport al României. Astfel prioritar este proiectul care are în vedere modernizarea liniei 902
către Giurgiu incluzând refacerea Podului de la Grădiștea21. Alte două proiecte importante pentru
rețeaua de căi ferate a Capitalei sunt creșterea vitezei pe magistrala 900 spre Videle și legătura între
Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă care se află deja în stadiu de implementare. Pe
termen lung, după 2021 se are în vedere și electrificarea liniei 902 între Giurgiu și Gara de Nord
(inclusiv partea de sud-vest a centurii feroviare) și sporirea vitezei pe linia 901 spre Pitești.
Modernizarea magistralei 500 între Ploiești și Buzău va asigura și o optimizare a deplasărilor între
19

există deja pregătit studiu de prefezabilitate
Calcul realizat folosind datele de la INS privind populația activă (5-64 ani) după domiciliu în 2018
21 În Februarie 2020 a fost relansată licitația pentru modernizarea liniei 901 însă aceasta cuprindea doar lucrări de refacere
/ modernizare poduri, printre care și cel de la Grădiștea.
20
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Capitală și orașele din Moldova. La sfârșitul anului 2019 a fost demarat și studiul de fezabilitate pentru
modernizarea Gării de Nord, aspect care ar asigura întărirea unui proces de regenerare urbană deja
vizibil în zona Grivița – Buzești.
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5. ACCESIBILITATE AERIANĂ
Municipiul București este deservit de cel mai important aeroport la nivel național, cel de la Otopeni,
respectiv de un aeroport secundar (Băneasa), este momentan închis zborurilor comerciale pentru
lucrări de consolidare și modernizare.
Aeroportul Internațional ”Henri Coandă” Otopeni reprezentând principala poartă aeriană de intrare
în Capitală dinspre Europa și alte continente. Aeroportul se clasa în anul 2018 pe locul 37 în
clasamentul aeroporturilor din Uniunea Europeană din punct de vedere al numărului de pasageri22. La
nivel european, din punct de vedere al transportului de pasageri și de marfă, acesta face parte din
categoria aeroporturilor de tip A - aeroporturi mari comunitare, (transport de peste 10 mil pasageri și
peste 10 mii tone anual)23.
Figura 10. Numărul total de pasageri (mil.) care au tranzitat aeroporturile din Europa de Sud-Est în perioada
2010-2019
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La nivel regional (Europa de Est), Aeroportul Internațional Henri Coandă se clasează după
aeroporturile din Varșovia, Praga și Budapesta în ceea ce privește numărul de pasageri transportați.
Luând în considerarea conectivitatea aeriană absolută24 și în relație cu marile noduri aeroportuare25
aeroportul București (locul 46 la absolut și 45 la nod) se clasează pe al doilea loc în regiune după
Varșovia și Praga însă înainte de Budapesta. Varșovia rămâne principalul nod aeroportuar al Europei
de Est înregistrând o creștere de peste 300% în ceea ce privește conectivitatea aeriană absolută între
2009 și 2019. Reducerea de curse între 2018 și 2019 au făcut ca conectivitatea aeriană absolută a
Aeroportul Internațional Henri Coandă să scadă însă legăturile cu principalele noduri aeroportuare sau îmbunătățit.

22

Bucharest Airports (Compania Națională Aeroporturi București), Company Brief (February 2020)
EC. 2018. Atlas of the Sky. [online] www.ec.europa.eu/transport/modes/air/aos/aos_public.html (accesat 13.03.2020)
24 Numărul și frecvența legăturilor directe și indirecte către alte destinații.
25 Numărul și frecvența legăturilor cu principalele noduri aeriene, detalii suplimentare la: https://www.aci-europe.org/airconnectivity (accesat 25.04.2020)
23
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Figura 11. Volumul total al mărfurilor transportate în anul 2017

Sursa datelor: EC. 2018. Atlas of the Sky

Aeroportului Internațional Henri Coandă își consolidează poziția în regiune printr-o creștere constantă
în ultimii 9 ani. Între 2010 și 2019, numărul pasagerilor a crescut cu 199%, iar cel al tonelor de marfă
transportate a înregistrat o creștere de 52%. Dacă în cazul traficului de pasageri, Aeroportul ”Henri
Coandă” are performanțe similare cu ale celui din Budapesta, în ceea ce privește traficul cargo
diferențele sunt foarte mari (135.500 tone la Budapesta versus 35.000 tone la București). Și în
comparație cu aeroportul din Varșovia volumele de mărfuri tranzitate au fost de circa 3 ori mai mici.
Figura 12. Evoluția numărului de pasageri transportați

14,700,000
13,850,000
12,802,865
10,978,933

7,088,515

7,607,344

8,283,666

9,274,287

4,916,956 5,028,201

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sursa datelor: EC. 2018. Atlas of the Sky (pentru intervalul 2010-2017) și Compania
Națională Aeroporturi București – Company Brief (pentru intervalul 2018-2019)
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Figura 13. Evoluția volumului (tone) de mărfuri transportate
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În ceea ce privește conectivitatea la nivel global, aeroportul asigură legătura cu peste 120 de destinații
externe, curse directe cu Europa – țări atât din Uniunea Europeană (Spania, Portugalia, Franța, Irlanda,
Belgia, Olanda, Italia, Germania, Danemarca, Suedia, Finlanda, Cehia, Polonia, Austria, Slovenia,
Croația, Grecia, Malta, Insulele Baleare, Ungaria, Cipru și Bulgaria), cât și din afara UE (zona Moscovei
– Rusia, Anglia, Scoția, Elveția, Norvegia, Ucraina și Moldova). De asemenea, există rute și către țări
din Orientul Mijlociu (Qatar, Emiratele Arabe Unite, Israel, Iordania, Liban). Legăturile indirecte se
realizează prin intermediul marilor aeroporturi internaționale, precum Londra (LHR), Frankfurt (FRA),
Paris (CDG), Munchen (MUC) sau Istanbul (IST). În 2019, cea mai frecventată rută externă de zbor era
Londra cu aproape 1.4 mil pasageri, urmată de Viena, Paris, Tel-Aviv și Roma, toate cu peste 500.000
pasageri26.
La nivel național, aeroportul asigură legături directe cu: Cluj-Napoca prin Aeroportul Internațional
Avram Iancu, Timișoara prin Aeroportul Internațional Traian Vuia, Iași prin Aeroportul Internațional
Iași, Oradea prin Aeroportul Oradea, Baia Mare prin Aeroportul Internațional Maramureș, Suceava
prin Aeroportul Internațional Ștefan cel Mare. Dintre toate acestea, în anul 2019, traficul cel mai mare
era înregistrat pe ruta către Timișoara (35% din total zboruri interne), care este deservită și de un
operator low-cost cu prețuri foarte competitive. Având în vedere faptul că toate celelalte opțiuni de
deplasare către aceste orașe sunt total ineficiente (fie că este vorba despre mașina personală sau chiar
de tren), transportul aerian reprezintă o opțiune foarte competitivă, atât din punct de vedere al
duratei de deplasare, cât și al costurilor (în situația în care biletul este cumpărat din timp).
Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu, denumit și Aeroportul Băneasa, cel de al doilea aeroport al
Capitalei este amplasat tot în zona de nord. În prezent acesta nu este funcțional pentru rute
comerciale, ci doar pentru curse private. Avantajul competitiv al acestui aeroport este dat de
apropierea mult mai mare de oraș (ex. 13 minute până la zona Pipera). Aeroportul ar putea prelua o
parte din traficul aerian către destinațiile din țară, degrevând Aeroportul Internațional Henri Coandă
- care este deja suprasolicitat. Aeroportul este în curs de modernizare, cu termen de finalizare anul
2020, iar obiectivul este de a prelua aproximativ 350.000 pasageri / an27. O provocare importantă
pentru relansarea Aeroportului Băneasa rămân zonele rezidențiale care s-au dezvoltat în jurul acestuia
în ultimii 10 ani (cartiere precum Henri Coandă, Pipera-Tunari sau Iancu Nicolae), context în care unele
zboruri vor trebui restricționate.

26
27

Bucharest Airports (Compania Națională Aeroporturi București), Company Brief (February 2020)
Bucharest Airports (Compania Națională Aeroporturi București), Company Brief (February 2020)
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Una din principalele provocări cu care se confruntă ambele aeroporturi rămâne legătura cu
Bucureștiul. În prezent, există legături cu principalele zone de interes ale Capitalei (centrul istoric, polul
de birouri Pipera – Aurel Vlaicu sau Gara de Nord), însă acestea sunt ineficiente.
Tabel 1. Legături între Aeroportul Internațional Henri Coandă și principalele zone de interes din București
Aeroportul Internațional Henri Coandă -> Gara de Nord
Mijloc de transport utilizat

Distanță

Durată

Cost

Tren

33 km

Între 77 și 120 minute (din care 12 minute
transfer autobuz, aprox. 30 min. așteptare
în stația P.O. Aeroport H și 48 min mers cu
trenul până la stația Gara de Nord).

7.5 – 150 lei

Transport public
metropolitan

16.8 km

Aprox. 42 minute – rută directă

3,5 RON

Taxi/Bolt, Uber, Yango

16.8 km

Aprox. 20 minute

Aprox. 30 RON

Mașină personală

16.8 km

Aprox. 20 minute

Aprox. 8 RON

Aeroportul Internațional Henri Coandă -> Centrul istoric
Tren

-

Nu există legătură directă

-

Transport public
metropolitan

17 km

Aprox. 55 minute – rută directă

3,5 RON

Taxi/Bolt, Uber, Yango

17 km

Aprox. 20 minute

Aprox. 35 RON

Mașină personală

17 km

Aprox. 20 minute

Aprox. 9 RON

Aeroportul Internațional Henri Coandă -> Polul de birouri Pipera – Aurel Vlaicu
Tren

-

Nu există legătură directă

-

Transport public
metropolitan

12 km

Aprox. 33 minute

4,8 RON

Taxi/Bolt, Uber, Yango

12 km

Aproximativ 15 minute

Aprox. 25 RON

Mașină personală

12 km

Aproximativ 15 minute

Aprox. 9 RON

(Transfer la Aeroport Băneasa)

Sursa datelor: prelucrare proprie

Toate liniile de transport public duc către centrul istoric sau către Gara de Nord. Pentru a ajunge din
Aeroportul Otopeni la alte destinații este nevoie de schimbarea liniei de transport public. Există
inclusiv o linie expres STB către Măgurele Science Park, care pornește însă de la Gara Basarab, unde
este și capătul liniei de transport linie expres (780) către aeroport. Cele două linii nu sunt corelate,
motiv pentru care ele nu sunt considerate o opțiune viabilă pentru această legătură.
Legătura Capitalei cu aeroportul pe cale ferată este foarte dificilă. Stația de cale ferată se află la
aproape 3km de terminalul de sosiri, transferul către aceasta realizându-se cu ajutorul unor
microbuze. Din stația P.O Aeroportul Internațional Henri Coandă se face ulterior legătura cu trenurile
(6 trenuri / zi pe o direcție de mers), care circulă pe Magistrala 700 (linie simplă neelectrificată).
Necorelarea în ceea ce privește transferul de la microbuz către tren face ca durata de parcurgere a
traseului să varieze între 77 și 120 minute.
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Către toate cele trei zone de interes prezentate în Tabel 1 legăturile cu transportul public metropolitan
(liniile expres) nu reprezintă o alternativă care să poată concura cu taxiul sau autoturismul personal.
Prețul este unul foarte favorabil, aproape de 10 ori mai mic, însă durata de parcurgere a traseului este
de fiecare dată cel puțin dublă. Traseul folosit de liniile expres de transport public către centrul istoric
folosește unele din cele mai congestionate străzi ale Capitalei și județului Ilfov (DN1, Sos. Kiseleff, Bd.
Aviatorilor sau Bd. Magheru). Din acest motiv, liniile expres către aeroport sunt adesea mult încetinite
și întâmpină dificultăți în a respecta orarul.
În scopul dezvoltării Aeroportului Internațional Henri Coandă (AIHC) au fost propuse, atât în MPGT,
cât și, mai recent, în cadrul Programului Strategic de Dezvoltare a Infrastructurii acestuia28 diferite
măsuri, unele fiind menționate în cadrul ambelor documente. Deși unele dintre acestea se repetă, cele
mai de interes și care speculează potențialul de dezvoltare al aeroportului sunt cele din cadrul
programului strategic, dat fiind faptul că acest document se bazează pe o analiză mult mai actuală a
nevoilor și se raportează la prognoze mult mai recente. În tabelul de mai jos sunt prezentate toate
propunerile:
Tabel 2. Propuneri de dezvoltare a AIHC menționate în cadrul MPGT și în cadrul Programului Strategic de
Dezvoltare a AIHC
Propuneri

Programul Strategic de
Dezvoltare a AIHC

MPGT

Realizarea unui nou terminal de pasageri



Reabilitarea și extinderea platformei de staționare



Modernizarea pistelor de decolare/aterizare



Asigurarea compatibilității noilor investiții cu căile de rulare



Asigurarea infrastructurii echipamentelor și utilajelor de
asistență a navigației



Asigurarea securității și siguranței conform standardelor
MPGT



Asigurarea conectivității aeroportului conform cerințelor
MPGT
Realizarea unui sistem de transport integrat (legături cu
autostrada, calea ferată și metroul)
Asigurarea de facilități cargo (platforma multimodală)











Dezvoltarea unui sistem de platforme și rute pentru
serviciile de taxi



Realizarea de parcări la sol și multietajate (9600 de locuri)



Realizarea de construcții auxiliare



Dezvoltarea unui parc tehnologic „high tech”



Dezvoltarea unei zone comerciale în vecinătatea
terminalului



Sursa datelor: MPGT și Programul Strategic de Dezvoltare a AIHC

28

Elaborat de Compania Națională Aeroporturi București
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În concluzie, pentru a susține dezvoltarea accesibilității capitalei pe cale aeriană va fi esențială
optimizarea legăturilor cu cele două aeroporturi, mai ales cu Aeroportul Internațional Henri-Coandă.
Acest demers este susținut deja de o suită de proiecte în curs de implementare fundamentate prin
documente strategice la nivel local, regional sau național.
•

•
•

•

Realizarea legăturii dintre autostrada A3 și AIHC (conexiune regională între DN1 și A3)29 –
asigură un acces mai facil la AIHC dinspre județul Ilfov, Ploiești sau Brașov descărcând o parte
din traficul de tranzit de pe DN1. Proiectul are deja un studiu de fundamentare, însă lucrările
de construcții nu au fost demarate până în anul 2020, termenul de finalizare fiind incert;
Realizarea legăturii feroviare în lungime de 3 km dintre magistrala CF 700 și AIHC, inclusiv
amenajarea unei stații la aeroport30 - asigură o legătură directă și eficientă pe cale ferată (30
minute durată parcurs), fazele următoare vizând și modernizarea liniei până la Gara de Nord;
Realizarea magistralei de metrou M6 care să realizeze legătura dintre AIHC și Gara de Nord
București – acest proiect va facilita inclusiv conexiunile pe direcția N-S la nivelul capitalei ca
urmare a desfășurării unui alt proiect, de prelungire a magistralei M4 (care va conecta Gara
de Nord cu Gara Progresul din zona de sud)31Proiectul este încă la faza de studiu de
fezabilitate, licitațiile pentru proiectarea și execuția lotului Gara de Nord-Mall Băneasa
(singurul pentru care s-a obținut un acord pentru atragerea de fonduri europene) fiind
suspendate de două ori. În acest context, termenul inițial de finalizare (anul 2023) nu mai
poate fi respectat;
Realizarea unui nod intermodal în zona Comunei Moara Vlăsiei, județul Ilfov, care va
reprezenta o zonă de intersecție pentru transportul aerian, rutier și feroviar (pe o suprafață
de 110 ha se propune realizarea nodului intermodal propriu-zis care va avea două terminale
(unul feroviar și unul rutier), a unui parc logistic și o posibilă stație CFR pentru călători) – acest
nod va realiza legătura dintre București și Otopeni (inclusiv AIHC), Brașov și viitoarea
autostrada A0 care va înconjura capitala32. Acest proiect complex permite dezvoltarea unui
„Edge City” în zona aeroportului și se află în faza de elaborare SF de către Consiliul Județean
Ilfov. Finanțarea proiectului era încă incertă în anul 2020.

29

MPGT
Deși în cadrul MPGT, conform prioritizării listei celor mai importante proiecte de infrastructură feroviară la nivel național,
acesta se afla pe ultimul loc, în cadrul Company Brief elaborat de Compania Națională Aeroporturi București menționează
această propunere în cadrul Programului Strategic de Dezvoltare a Infrastructurii Aeroportului Internațional Henri Coandă
ca fiind de maxim interes (termenul de finalizare fiind în iunie 2020)
31 În ceea ce privește demararea demersurilor pentru realizarea magistralei M6 se va realiza un studiu de fundamentare și
se vor face pașii necesari pentru accesarea de fonduri
32 La nivel regional se urmărește inclusiv conectarea cu portul Constanța
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6. TRANSPORTUL PUBLIC
Municipiul București deține unul din cele mai complexe sisteme de transport public din Europa, în
condițiile în care efectuează zilnic peste 1.67 mil. călătorii. Cele 76 linii de autobuz, 17 linii de
troleibuze, 24 linii de tramvai și 4 magistrale de metrou deservesc o populație de peste 2 milioane de
locuitori, folosind o flotă de 1977 vehicule (din care 83 sunt vagoane de metrou). În teritoriu, rețeaua
de transport public a Capitalei este suplimentată de transportul public metropolitan cu 46 de rute (din
care 5 rute express) și de rețeaua de căi ferate care asigură legătura cu principalele bazine de forță de
muncă din regiune (București-Ploiești, București-Târgoviște, București-Pitești, București-Constanța,
București-Craiova).
Deși rețeaua de transport public a capitalei acoperă mai mult de 85% din zonele de activități, în ultimii
10 numărul de pasageri (fiscalizați) a scăzut cu 25% pe toate cele trei tipuri de transport de suprafață:
autobuz, tramvai și troleibuz. O parte din această scădere poate fi însă justificată de numărul mare al
călători care nu achiziționează bilet (în anul 2019 au fost acordate 125.000 de sancțiuni în acest sens,
însă numărul real de călătorii frauduloase e mult mai mare), în pofida faptului că prețul biletelor este
cel mai redus din țară (1,3 lei/călătorie, neschimbat de 11 ani), în condițiile în care nu există un sistem
funcțional de e-ticketing pe toate mijloacele de transport de suprafață. Acest lucru face ca doar 20%
din veniturile operatorului provin din vânzarea biletelor și abonamentelor de transport, restul Doar
transportul public subteran, care beneficiază de rute directe, o capacitate mult mai mare și o viteză
comercială de peste 50 km/h s-a menținut relativ constant, în contextul în care rețeaua a fost extinsă
cu încă 8 stații. Totuși, începând cu anul 2014, numărul de pasageri transportați cu metroul a crescut
constant (creștere de 4% între 2014 și 2018).
Figura 14. Evoluția numărului de călători în funcție de diferitele mijloace de transport public urban
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Sursa datelor: rapoarte de activitate STB SA și Metrorex SA

În timp ce numărul călătoriilor cu transportul public de suprafață scade, chiar și la nivel național (-15%
între 2008 și 2018), indicele de motorizare prezintă o creștere accentuată în ultimii ani. Din 2016, în
fiecare an în Capitală numărul autoturismelor a crescut cu 45-50.000. Cu toate acestea, numărul real
de autovehicule care folosesc infrastructura de transport a capitalei este mult mai mare, pentru că
include și autoturisme înmatriculate în județul Ilfov sau în alte județe ale României (studenți, persoane
care s-au mutat din provincie fără să schimbe numărul de înmatriculare, persoane în tranzit etc).
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La nivelul anului 2015, 27% din populația Capitalei folosea transportul public pentru deplasările
cotidiene (17% transport public de suprafață și 10% metrou). Comparativ cu alte capitale din Europa
cu o dimensiune similară, valoarea este încă destul de scăzută, aproape jumătate față de Budapesta,
Madrid sau Varșovia.
Figura 15. Repartiția modală în diferite capitale ale Europei
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De regulă. dezideratul pentru o rețea de transport public competitivă este ca aceasta să atragă mai
mult de 30% din totalul deplasărilor, mai ales când aceasta este susținută și de linii de metrou.
Ponderea redusă din totalul deplasărilor evidențiază că. pentru locuitorii Bucureștiului și a așezărilor
din peri-urban, transportul public încă nu reprezintă o alternativă la deplasarea cu autovehiculul
individual. O excepție de la această regulă sunt studenții, 78% dintre aceștia deplasându-se
preponderent cu transportul public (conform sondaj SIDU 2019). Cu toate acestea, legăturile între
cămine și universități sunt adesea deficitare (ex. Căminele din Tei – Universitatea București).
Pentru a putea oferi un diagnostic cât mai clar al actualului sistem de transport public al Bucureștiului,
acesta a fost evaluat după următoarele criterii: încredere, disponibilitate / grad de acoperire,
eficiență, integrare, confort, accesibilitate, simplitate (ușor de înțeles).

6.1 Încredere
Încrederea în transportul public este influențată, în primul rând, de existența unui orar, afișat public
și asumat de către operatorul de transport public. Acest orar este disponibil pe pagina web a
operatorului de transport public de suprafață (STB). Din anul 2019, ca rezultat al strategiei de SMART
City a Capitalei, a fost dezvoltată aplicația Info STB (peste 50.000 de descărcări), care oferă date în
timp real despre localizarea mijloacelor de transport public. Recent, la solicitarea utilizatorilor, în
aplicație a fost introdus și programul diferitelor linii de metrou. Astfel, în prezent, un utilizator deține
toate informațiile necesare pentru a putea programa și selecta o deplasare cu transportul public.
Pentru a crește atractivitatea aplicației ar fi benefică integrare altor moduri de transport (deja
prezente în Google Maps), precum: mersul pe jos, mersul cu bicicleta (acolo unde există piste, de ex.
pe Calea Victoriei etc.) sau servicii de micromobilitate (trotinete electrice).
Orarul tuturor mijloacelor de transport public de suprafață este încărcat și în sistemul Google Transit,
oferind astfel utilizatorilor posibilitatea de a identifica ruta optimă pentru deplasare.
În cazul transportului public de suprafață însă, deși orarul este disponibil și destul de ușor de accesat,
mijloacele de transport public sunt blocate în trafic și nu reușesc să respecte timpii impuși. Chiar dacă
aplicația încearcă să estimeze sosirea mijlocului de transport public în stație și afișează localizarea lui,
ea nu are încă capacitatea de a calcula întârzierile generate de congestie.
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În cazul metroului, accesul la informație este destul de facil. Toate stațiile sunt echipate cu panouri cu
afișaj digital care indică numărul de minute după care următorul metrou ar sosi în stație (frecvență de
3-7 minute în orele de vârf). De asemenea, un orar estimat la nivelul metroului este integrat și în
sistemul Google Transit, astfel încât un călător să își poată planifica rutele și în funcție de orarul
metroului.

6.2 Disponibilitate
Deși zonele cu cea mai mare densitate de populație sau activități sunt bine deservite de transportul
public, există în continuare cartiere periferice care nu beneficiază de un acces facil la acest serviciu.
Zonele cele mai afectate de această problemă se regăsesc în periferia sudică a capitalei (Rahova,
Bragadiru sau Popești Leordeni), în jurul Lacului Morii, în partea de nord (cartierul Henri Coandă) sau
în cea de est (în zona dintre 23 August și Policolor).
Situația este mai gravă în zonele periferice unde se regăsesc comunități marginalizate, cum este cazul
zonei Giulești-Sârbi sau cea a unor părți din cartierul Ferentari. În lipsa unor servicii de transport public,
reintegrarea acestor comunități defavorizate în societate este mult îngreunată. De exemplu, zona
Zețarilor (Ferentari) este deservită doar de tramvaiul 11 - care are o frecvență de peste 11 minute și
asigură legătura cu zona Lacul Morii, de linia de autobuz 216 - care merge cu o frecvență de peste 30
minute către periferie (Gara Progresul) și de linia 220 - care merge cu o frecvență de 5 minute către
Berceni (Metalurgiei). Nu există nici-o linie care să asigure o legătură eficientă cu zona centrală.
Cartierul Giulești-Sârbi este deservit doar de linia de autobuz 163, care circulă cu o frecvență de 12
minute (în cel mai bun caz), timp în care un locuitor poate ajunge pe jos până la capătul liniilor de
tramvai 11 și 44.
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Figura 16. Deservire transport public de suprafață

Sursa: Modelare Qgis
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Zonele nedeservite de transportul public sunt, de regulă, dezvoltate haotic în ultimii 10 ani, pe o tramă
stradală neierarhizată și subdimensionată (adesea sunt străzi de pământ), în care accesul autobuzelor
operatorului de transport public este îngreunat. Cu toate acestea, este vorba de zone în curs de
dezvoltare care cumulează deja peste 50.000 locuitori. În lipsa serviciilor de transport public, locuitorii
acestor zone se deplasează în continuare cu autovehiculul individual. Există și zone în curs de
dezvoltare, cum ar fi Prelungirea Ghencea, care sunt deservite de transportul public, dar unde
frecvența este destul de scăzută (12 min pentru legătura cu zona centrală, utilizând linia de autobuz
122), tocmai pentru că profilul stradal este suprasolicitat și nu poate asigura un condiții decente de
transport. O altă zonă importantă de dezvoltare care nu beneficiază de transport public, dar nici de o
tramă stradală adecvată, este zona cuprinsă între Theodor Pallady și Drumul Gura Bădicului.
Capacitatea de deservire a rețelei de transport public de suprafață este dependentă de
disponibilitatea flotei. După elaborarea PMUD, modernizarea flotei a devenit prioritatea PMB. Această
abordare permite creșterea nivelului de confort (vezi subcapitol confort), reducerea costurilor de
operare, dar și extinderea serviciului, deci creșterea veniturilor. La nivelul anului 2015, flota STB (pe
atunci RATB) era deja foarte învechită, cele mai mari disfuncții fiind înregistrate în cazul tramvaielor.
Vechimea medie a materialului rulant este de peste 18 ani. La nivelul anului 2020, se aflau în derulare
proceduri de achiziție publică pentru 140 de tramvaie noi (100 prin PMB cu o lungime de 36m și 40
prin STB cu o lungime de 18m, care se pot cupla la orele de vârf), care ar putea suplimenta flota și
înlocui tramvaiele T4R și Rathgeber - care au o vechime de peste 40 de ani. Tramvaiele achiziționate
de PMB, cu fonduri europene din POR 2014-2020, vor fi alocate liniilor 1, 10, 21, 25, 32 și 41. Totuși,
aceste achiziții ar permite înlocuirea a doar 50% din flota de 280 de tramvaie a STB, fără a mai vorbi
de necesarul de extindere a acesteia la 500, cât ar fi necesare pentru a opera optim întreaga rețea de
linii existente. Astfel, achiziția de tramvaie noi, alături modernizarea liniilor din interiorul inelului
central, rămân o prioritate pentru Capital. Împreună cu măsurile realizare a benzilor dedicate pentru
tramvai, acest mijloc de transport își va putea crește atractivitatea într-un mod considerabil, ajungând
să depășească chiar deplasarea cu autobuzele în topul preferințelor utilizatorilor.
În ceea ce privește autobuzele, la începutul anului 2018 vechimea medie a flotei era de 12 ani. Parcul
auto a fost înnoit considerabil și extins, începând a doua jumătate a anului 2018, odată cu
achiziționarea de către PMB a 400 de autobuze din fonduri proprii, dintre care 320 cu o lungime de
12m, 50 cu o lungime de 10m și 30 cu o lungime de 18m, dotate cu aer condiționat, tehnologie GPS
etc. Această achiziție permite înlocuirea parțială a celor 1000 de autobuze existente în parcul STB,
achiziționate în perioada 2006-2009, dar și extinderea liniilor STB către noi destinații din Județul Ilfov,
odată cu constituirea ADI Transport Public București-Ilfov. La aceasta se adaugă, achiziționarea, tot cu
fonduri europene, a 100 de autobuze electrice (procedură de achiziție în derulare la nivelul anului
2020) – care vor circula pe liniile 173, 311, 336, 381, 601, 300, 330, 335, 312, 313, 368, 385, 137 şi
138. În plus, Primăria derulează două proiecte cu finanțare nerambursabilă prin Fondul de Mediu
pentru achiziționarea a 100 de troleibuze cu o lungime de 12m (contract atribuit în anul 2020), care
va înlocui parțial și extinde parcul de 181 de troleibuze existente, respectiv a 130 autobuze hibrid
(contract atribuit în anul 2019).
Per ansamblu, la finalizarea tuturor acestor proiecte (probabil în 2021-2022), STB va dispune de 630
de autobuze (circa 65% din parcul total), 100 de troleibuze (55% din parcul total) și 140 de tramvaie
noi (50% din parcul existent). În plus, chiar și cu aceste investiții, doar 23% din flota de autobuze va fi
electrică, iar 40% diesel Euro 6, restul de 37% fiind diesel Euro 3, care nu mai corespund normelor
actuale de poluare și trebuie retrase de pe trasee. Așadar, PMB are în vedere, pe viitor, chiar și
achiziționarea a 100 de autobuze cu alimentare pe GNC (gaze naturale comprimate), costul fiind de
doar 150.000 Euro/autobuz și existând posibilitatea accesării de fonduri guvernamentale în acest scop.
Așadar, nevoile de înnoire a flotei operatorului de transport public rămân ridicate (circa 400 de
autobuze, 80 de troleibuze și 140 de tramvaie), fără a mai lua în calcul necesarul de extindere a
acesteia cu încă 100 de troleibuze și peste 200 de tramvaie. Așadar, la prețurile actuale, nevoia de
investiții ar fi de circa 400 mil. Euro pentru înnoirea completă a flotei existente și încă 400 mil. Euro
pentru extinderea acesteia la 500 de tramvaie și 200 de troleibuze. Pentru a limita efortul investițional,
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operatorul ia în calcul și varianta transformării a 100 de autobuze cu motorizare Euro 3, vechi de peste
10 ani, în troleibuze, pe modelul altor orașe din țară, tot cu sprijinul fondurilor guvernamentale.
Model (Tramvai)

Vechime

V3A CHPPC

Nr. vehicule

2006

46

1973-1975

80

V2AT

2008

9

V2ST

1999

2

1957-1964

10

BUCUR LF

2011

16

V3AM

2006

323

Tramvaie 36m (Durmazlar sau Astra Vagoane – CRRC
Sifang) – licitație anulată în instanță!

2019

100

Tramvaie 18 m (depunere oferte 2.12.2019)

2019

40

ASTRA IRISBUS

2007

100

ROCAR 412 EA

1999

1

1997-2002

163

1998

1

T4R

RATHGEBER

Model (Troleibuz)

ASTRA 415 T
ROCAR 812 EA
Troleibuz 12m (Bozankaya – Sileo - autonomie 20km) –
unic ofertant

100

Model (Autobuz)
MERCEDES

2006/2007

1000

OTOKAR

2018

100

DAF SB 200

2001

17

1995/1996

24

ROCAR U 412
IVECO FIAT

2

OTOKAR (de livrat până la final 2019)

2019

300

Benz Citaro Hybrid (licitație câștigată 2019)

2020

130

Model (metrou)

Nr. Vehicule

Vechime

Vagoane tip IVA (BM 1), produse de Astra Arad

186

43-27 ani

Vagoane de generatie noua tip BM 2 si BM 21

264

17-11 ani

Vagoane de generatie noua tip BM 3 (CAF)

144

6-3 ani

Sursa: Rapoarte de activitate Metrorex SA
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Deși sunt în curs achiziții care vor crește semnificativ flota operatorului cu vehicule electrice sau
hibride și cu material rulant, depourile STB nu au fost în totalitate extinse sau adaptate. Astfel pentru
a putea adăposti și asigura exploatarea noilor vehicule achiziționate va fi nevoie de o modernizare a
depourilor (inclusiv stații de alimentare). Astfel, din cele 8 autobaze, 7 depouri de tramvaie, 3 depouri
de troleibuze și un depou comun de tramvaie și troleibuze, sunt necesare urgent intervenții de
reabilitare și modernizare la cele din Berceni, Bujoreni, Bucureștii Noi (pentru garare și întreținere
troleibuze noi, respectiv pentru încărcarea autobuzelor electrice), investiții complementare de circa
25 mil. Euro, asumate de PMB la semnarea contractelor de finanțare din fonduri europene pentru
achiziția a 100 de tramvaie și 100 de autobuze electrice și care ar trebui finalizate până în anul 2023.
Rețeaua de metrou deservește o parte considerabilă din cartierele cu cea mai mare densitate de
locuitori sau locuri de muncă. Totuși, cartierele de locuințe colective din partea sudică a capitalei, cu
densități de peste 250 loc / ha, nu sunt deservite de rețeaua de metrou. Același aspect este valabil și
pentru artere foarte dens construite cum ar fi Sos. Colentina sau Sos. Pantelimon, deservite doar de
linii de tramvai (probleme existând la Pantelimon-Vergului, unde nodul intermodal de la capătul liniei
de tramvai, o investiție de peste 20 mil. Euro, nu este încă finalizat, fiind estimată inaugurarea lui în a
doua jumătate a anului 2020).
Extensiile liniilor de metrou către est (Anghel Saligny) au atras după ele noi dezvoltări, iar rezerve de
teren aflate în apropierea stațiilor de metrou au fost transformate treptat în cartiere rezidențiale sau
zone de birouri. Pe de altă parte, există și riscul ca tendința de a exploata la maxim rezervele de teren
în lungul magistralelor de metrou printr-o densificare accentuată face ca rețeaua să fie suprasolicitată,
mai ales pe Magistrala M2. Pe M2 se circulă la capacitate maximă (timp de urmărire 2-3min), ceea ce
face ca în punctele de joncțiune Unirii și Victoriei capacitatea pe peroane să fie cu mult depășită la
orele de vârf (08:00-09:00 și 17:00-19:00). Din acest motiv, va fi foarte importantă echilibrarea cererii
pentru transportul subteran, prin controlul dezvoltării urbane (în prezent tendința este de a locui în
sud și a lucra în nord), dar și prin reconfigurarea sau descărcarea nodurilor Victoriei și Unirii.

41

Figura 17. Pasageri transportați pe magistralele de metrou, anul 2018

Sursa: Raportul de Activitate Metrorex 2018, actualizare izocrone PUG Dinamic
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Figura 18 Număr călătorii cu metroul 2008 - 2018
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Sursa: raport Metrorex SA

Deși rețeaua de metrou s-a extins (lent) în ultimele decenii, numărul pasagerilor a rămas relativ
constant. Unul dintre motive este faptul că noile stații, cum ar fi cele de pe extensia M4, nu
funcționează încă la capacitate maximă (lipsește sistemul de siguranță, deci se circulă pe un singur
sens, cu timp de urmărire de peste 10 minute) sau nu oferă legături directe cu zone de interes. Pentru
a ajunge de la capătul M4 până în zona centrală, o persoană trebuie să schimbe metroul de 2 ori,
pierzând 10-25 minute așteptând în stații.
Cu privire la investițiile în infrastructura de transport subteran, proiecte cele mai mature (la nivelul
anului 2020) vizează:
-

-

-

-

Inaugurarea Magistralei M5 (Eroilor – Drumul Taberei) – estimată pentru jumătatea anului
2020.
Reabilitarea Magistralei M2 (Pipera-Berceni) – licitație pentru execuție în curs, cu finanțare
din fonduri europene, care vizează înlocuirea șinelor duble pe întreaga lungime
Faza I a Magistralei M6, pe relația 1 Mai – Stația Tokyo (Băneasa Mall) – care beneficiază și de
fonduri europene aprobate, fiind în faza de licitație a proiectării și execuției. Există SF și pentru
Faza II Stația Tokyo – Otopeni, fiind prevăzută lansarea licitației de proiectare și execuție în
2020, cu fonduri dintr-un împrumut acordat de Agenția Internațională de Cooperare a
Japoniei.
Extindere Magistrala M2 (Berceni) cu o stație supraterană – există SF elaborat de Primăria
Sectorului 4 și licitație în curs pentru proiectare și execuție.
Magistrala M5 (Eroilor – Piața Iancului) – care se află în faza de licitare pentru revizuirea SF,
care va putea fi finanțat din fonduri europene. Tot din fonduri europene ar putea fi finanțată
și construcția, cu condiția depunerii cererii de finanțare până la sfârșitul anului 2021 și fazarea
proiectului. Proiectul ar putea fi finalizat până în anul 2027.
Extinderea Magistrala M4 (Lac Străulești – Gara Progresul) – pentru care există SPF realizat cu
fonduri elvețiene și se poate depune cererea de finanțare din fonduri europene până la finalul
anului 2020. Proiectul ar putea fi finalizat până în anul 2026.
Reabilitare stații de metrou – în faza de pregătire a procedurii de achiziție a serviciilor de
proiectare, cu sprijinul JASPERS.

Lista de proiecte este completată extinderea liniilor de metrou spre Buftea, Pipera – Petricani sau spre
A1. Aceste intervenții ar deservii o parte considerabilă din zonele periurbane care au cunoscut cea mai
intensă dezvoltare în ultimii ani.
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Figura 19. Extinderea rețelei de metrou în comparație cu dezvoltarea urbană (expansiune și densificare)

Sursa: Planul de dezvoltare Metrorex, analize imobiliare și cartografiere Google Earth
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Un alt aspect privind accesibilitatea serviciilor de transport public se referă la modul în care acestea
se adresează persoanelor cu dizabilități locomotorii, de auz sau de vedere. Practic, accesibilizarea
mijloacelor și stațiilor de transport public ar trebui să reprezinte o prioritate pentru orice oraș, mai
ales în contextul Strategiei Europa 2020 - în care incluziunea joacă un rol foarte important.
În ceea ce privește accesibilizarea există o diferență mare între transportul public de suprafață și
metrou. În cazul metroului, 37 din cele 47 de stații sunt echipate cu lift și permit accesul pentru
persoane cu dizabilități locomotorii. Într-un program-pilot, Asociația Tandem a instalat o rețea de
beaconi în câteva stații de metrou. Rețeaua ajuta persoanele nevăzătoare să identifice mult mai ușor
intrările la metrou printr-o aplicație de smartphone. Proiectul pilot a fost implementat și pe
transportul public de suprafață. În ceea ce privește accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii,
accesul în transportul public de suprafață este foarte dificil. Noile autobuze (Mercedes și Otokar) dețin
trape care pot fi coborâte manual pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități. Procesul este
însă foarte dificil, adesea e mai ușor ca alți pasageri să ajute persoanele cu dizabilități în a urca în
autobuz. Pentru accesibilizarea transportului public va fi nevoie ca noile stații de tramvai și autobuz să
dețină peroane ridicate facilitând astfel un transfer cât mai lin pentru persoanele cu dizabilități
locomotorii.

6.3 Eficiență
Rețeaua de transport public a Municipiului București este compusă din mai multe tipuri de mijloace
de transport: metrou, tramvai, autobuz și troleibuz, care sunt suplimentate de linii de autobuz
regionale. Această rețea este orientată în prezent preponderent către deservire, astfel încât cea mai
mare partea a zonelor locuite și de activități să poată beneficia de acces facil (5 minute) la o stație /
linie de transport public. Obiectivul rețelei este de a asigura relații cât mai directe între toate zonele
din oraș. Pe de altă parte, tendința la nivel european, și nu numai, este ca în proiectele care vizează
eficientizarea rețelelor de transport public (ex. Brisbane, Barcelona, Auckland) accentul să fie pus pe
simplificare, prin reducerea / comasarea rutelor, crescând frecvența pe coridoare-cheie de transport
și mizând, în același timp, pe puncte și noduri intermodale care să asigure condiții optime de transfer
pentru pasageri. În acest fel, rețeaua de suprafață poate fi optimizată mult mai ușor, prin dezvoltarea
de benzi dedicate pentru transportul public. Aceeași abordare a fost propusă și în studiul JICA din
2000, care atrăgea atenția asupra problemelor generate de multiplele dublări de linii de transport
public pe anumite segmente.
În dezideratul unei deserviri cât mai ample, în rețeaua de transport public a Capitalei apar foarte multe
suprapuneri între liniile de metrou, tramvai, troleibuz sau autobuz. De regulă, așa cum este vizibil și în
majoritatea capitalelor europene, liniile de metrou reprezintă coloana vertebrală a rețelei de transport
public, fiind completate de linii de tramvai pentru a extinde deservirea pe alte coridoare de transport,
respectiv de linii de autobuz sau troleibuz care asigură legătura către cartiere nedeservite de metrou
și tramvai. Însă toate aceste linii de suport (feeder lines) au rolul de a suplimenta linia principală
(metrou sau tramvai), nu de a o dubla pe o rută foarte puțin diferită.
În cazul rețelei de transport public a Municipiului București, există în continuare foarte multe
segmente în care pe aceeași stradă circulă multiple mijloace de transport public
(tramvai+troleibuz+autobuz, metrou+troleu+autobuz etc.), aspect care îngreunează eficientizarea
modului de utilizare a profilului stradal. Un asemenea exemplu ar fi șoseaua Colentina, pe care circulă
linia de tramvai 21 (bandă dedicată) și linia de autobuz 66 - care au trasee asemănătoare (intersecția
Fundeni – Andronache până în zona Universității, doar linia 66 continuând până în zona Eroilor). Pe
anumite segmente din Sos. Colentina se suprapun și linii de autobuz, chiar și o linie de transport public
regional care asigură legătura cu Piața Obor. Un caz similar este linia troleibuzului 61 care se
suprapune aproape în totalitate cu linia de autobuz 336.

45

În prezent, liniile de metrou și tramvai acoperă peste 65% din zonele de locuire și activități ale
Bucureștiului, luând în considerare o izocronă de accesibilitate de 10 minute33. Dacă se includ și liniile
de troleibuz, gradul de deservire ar crește la aproximativ 70%. Extinderile prioritare ale rețelei de
metrou către Drumul Taberei, Aeroportul Internațional Henri Coandă și Berceni (o stație) ar crește
acest grad de deservire la peste 75-80%. Cele trei rețele asigură legături radiale (periferie - centru),
dar și conexiuni circulare, în lungul inelului median și a celui central. Din cele trei tipuri de transport,
doar tramvaiul nu traversează zona centrală, această parte din rețeaua de transport public
funcționând pe baza unor stații terminus în zona centrală (ex. Piața Sf. Gheorghe, Sf. Vineri sau Unirii).
Există însă un proiect în Planul de Mobilitate Urbană București-Ilfov (preluat din JICA 2000) ce are în
vedere conectarea liniilor de tramvai în Piața Unirii pentru a asigura o linie expres Andronache /
Colentina - Calea Rahovei / Calea Alexandriei străbătând astfel Capitala pe direcția nord-est - sud-vest.
Cele 76 de linii de troleibuz sunt configurate astfel încât să ofere legături între cartiere și obiective de
interes, suprapunându-se practic peste restul rețelei de transport public.

33

Ambele sunt considerate mijloace de transport de mare capacitate, motiv pentru care izocrona de accesibilitate este mai
mare.
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Figura 20. Suprapuneri de linii între diferite tipuri de transport public urban

Sursa: Prelucrare după harta STB / harta Metrorex
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Figura 21. Deservirea stațiilor de metrou și de tramvai (sunt păstrate izocronele pentru Tramvaiul 5 deși este
temporar inactiv)

Sursa: prelucrare și completare date PUG Dinamic
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Figura 22. Benzi dedicate tramvai

Sursa: analize proprii
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Pentru a crește eficiența transportului public, segmente însemnate din 5 linii de tramvai au fost
delimitate de traficul rutier (55 - Pantelimon, 21 Colentina, 41 Drumul Taberei, 32 Calea Rahovei și 725 Giurgiului, etc.). Măsuri similare s-au luat și pentru linii de autobuz și troleibuz pe segmente din
străzile: Halelor, Splaiul Independenței, Calea Dorobanților sau Bulevardul Dacia34. Prin acest program
de realizare a benzilor dedicate s-a reușit deja prioritizarea transportului public pe cea mai mare parte
a inelului central, dar și pe principalele intrări în oraș. Creșterea vitezei comerciale a tramvaielor prin
delimitarea liniilor a făcut ca o parte din călători să se mute de pe liniile de autobuz pe cele de tramvai
(ex. Sos. Colentina). Mai mult, pe anumite rute, la orele de vârf, tramvaiul poate obține timpi mai buni
decât autovehiculul individual (ex. Colentina).
Figura 23. Frecvența liniilor de tramvai
Linia de tramvai
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1
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3

11.2
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15.2
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6.3
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10.8
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16

10.6

19

11.3

21

4.5

23

14.1

24

14

25

7.4

27

9

32

2.5

35

17.5

36

12.1

40

12

41

3

44

14.1

45

16.8

46

27

47

13

5

12.3
Sursa: stbsa.ro

34

În acest caz este vorba contrasens deschis transportului public. Același principiu, ca pe Bd. Regina Elisabeta.
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Figura 24. Durata deplasării pe principalele rute deservite de tramvai
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Sursa: calcule realizate cu Google Maps și aplicația Info STB

Cu toate acestea, tramvaiul întâmpină probleme mari după traversarea inelului central, în momentul
în care intră în zona centrală, unde liniile sunt degradate, partajate cu traficul auto și adesea blocate
de parcări neregulamentare. Calitatea liniilor de tramvai din interiorul inelului central este precară, în
condițiile în care 35% din rețeaua electrică necesită modernizare - ceea ce influențează considerabil
viteza comercială și implicit atractivitatea acestui mod de transport (54% din liniile de tramvai din
depouri sunt degradate36). Mai mult de atât, este nevoie de modernizarea macazurilor pentru că există
încă destul de multe intersecții unde acestea sunt schimbate manual. Sunt planificate proiecte de
modernizare a liniilor de tramvai precum Bd. Basarabia, Calea Călărașilor, Bd. Corneliu Coposu, Calea
Dudești, Bd. Mărășești, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Str. N. Teclu și Ziduri Moși. Toate proiecte
implică un efort financiar considerabil (peste 100 mil. Euro) și au fost declarate proiecte
complementare pentru proiectele depuse pe POR PI 3.2. Acest aspect implică ca ele să fie finalizate
până în anul 2023, pentru a evita returnarea fondurilor europene pentru achiziția tramvaielor.
Alte zone cu probleme legate de starea căii de rulare pentru tramvai sunt Maica Domnului-Lacul Tei
(expertiză tehnică și DALI realizate de către STB), Ion Mihalache (idem), Calea Griviței (idem), Bd. Barbu
Văcărescu – Pod Băneasa (linie neutilizată). De asemenea, depourile de tramvaie Titan și Colentina
necesită lucrări de consolidare, extindere (de ex. Titan – pentru preluarea activității Depoului Victoria,
unde este planificată o dezvoltare imobiliară în PPP), retehnologizare. O situație similară se
înregistrează și la substațiile de electrice de tracțiune urbană pentru tramvaie, care necesită lucrări de
modernizare.
În ceea ce privește infrastructura pentru troleibuze, sunt necesare lucrări de modernizare a rețelei de
contact (mai ales pe relația Centru-Drumul Taberei), respectiv de extindere a acesteia pentru a deservi
noi trasee cu transport electric.
Pentru a asigura optimizarea rețelei de transport este nevoie de date foarte precise despre gradul de
încărcare a diferitelor trasee. În prezent, există doar estimări la nivelul întregii rețele sau la nivelul
anumitor linii pe care s-a intervenit. Procesul de înnoire a flotei de transport public permite accesul la
date mult mai precise, deoarece noile vehicule dispun de sisteme automate de numărare a
pasagerilor, care nu sunt însă folosite în prezent din varii motive. Pentru a completa setul de date se
poate opta și pe sisteme TIC cum ar fi Wifi beaconing37 - care este deja testat în Municipiul Iași.
Într-o rețea complexă și performantă de transport public accentul este plasat pe intermodalitate. Doar
cu o rețea de noduri și puncte intermodale, alături de tarifare integrată, se poate asigura tranziția de

35

Frecvență redusă.
CF. raport de activitate STB 2018
37 Sistem care poate număra telefoanele mobile care au opțiunea de Wifi activă în autovehicul asigurând o estimare a
numărului de călători.
36

51

la o rețea de tip “point to point” către una de tip “hub and spoke” care asigură o deservire mult mai
eficientă a zonelor de activități38.

6.4 Integrare
Diversificarea rețelelor de transport public, împreună cu nevoia de extindere către periurban și
ulterior zona urbană funcțională, fac ca intermodalitatea să devină un factor esențial pentru orice
sistem de transport public performant. Intermodalitatea și integrarea sistemelor de transport se
realizează prin două căi: a) infrastructură fizică - noduri și puncte intermodale și b) tarifare integrată.
În cazul Municipiului București, din perspectiva intermodalității, putem vorbi de trei sisteme cvasi
paralele. Rețeaua de metrou, cel mai eficient mijloc de transport al Capitalei, asigură doar o integrare
superficială cu transportul public de suprafață. Astfel, biletul unic costă mai mult decât cumulul unei
călătorii cu metroul și cu transportul public de suprafață, însă permite transferul între mai multe linii
într-un interval de 50 minute. Deși transportul public de suprafață este gestionat de același operator,
ceea ce implică o tarifare unitară, transferul între diferitele linii se poate face doar pe baza
abonamentelor pe toate liniile sau prin achiziția unui nou bilet. Deși majoritatea orașelor mari din
România oferă deja bilete valabile pe toate rutele pentru un interval de 50 minute, în cazul
Bucureștiului această facilitate încă nu se aplică. Nu există tarifare integrată nici la nivelul transportului
public metropolitan, deși este vorba, în majoritatea cazurilor, de același operator care deservește și
așezările din Județul Ilfov. Astfel, rutele suburbane sunt nevoite să pătrundă cât mai mult în interiorul
capitalei pentru a putea debarca călătorii cât mai aproape de eventuale puncte de interes, evitând
astfel schimbarea mai multor mijloace de transport public și costuri suplimentare pentru pasageri.
În ceea ce privește componenta fizică a intermodalității, în prezent nodurile intermodale ale Capitalei
sunt preponderent definite de învecinarea mai multor mijloace de transport, fără a exista încă
conexiuni facile între ele. De abia recent au fost implementate proiecte care încearcă să promoveze
intermodalitatea propriu-zisă, cum ar fi Terminalul de la Străulești39, construit de Metrorex, sau cel de
Pantelimon-Vergului (500 de locuri, aflat încă în lucru), finanțat de PMB. Parcarea din Străulești, deși
situată la capătul liniei de metrou, s-a dovedit un eșec, având un grad de ocupare foarte scăzut (sub
5% din cele 600 de locuri) în perioada 2018-2019, inclusiv pe fondul faptului că se percepea o taxă de
parcare. În anul martie 2020, Metrorex a demarat un proiect-pilot pentru a oferi parcarea gratuită
celor care dețin un abonamente la călătoria cu metroul, în speranța creșterii gradului de ocupare.
Sectorul 4 a finanțat, de asemenea, patru parcări de tip park&ride, cu o capacitate de 1.000 de locuri,
în jurul stațiilor de metrou Berceni, Dimitrie Leonida, Apărătorii Patriei și Piața Sudului – primele două
fiind la sol, iar celelalte două supraetajate. Tariful de parcare este unul foarte competitiv (de circa 3
lei/zi, față de 10 lei/oră în zona centrală).
Așadar, la finalul anului 2020, Bucureștiul va avea doar puțin peste 2.000 de locuri de parcare în
facilități de tip Park&Ride, foarte puține raportat la numărul de circa 300.000 de navetiști. Printre
zonele analizate pentru noi astfel de facilități se numără zona Prelungirea Ghencea (legătura cu linia
41 de tramvai), pentru care există SF ce prevede o parcare de 300 de locuri, Chitila, Andronache,
Petricani – toate legate de proiectul de închidere a inelului median, care are un SF ce necesită
actualizare/revizuire. O altă zonă ce ar putea fi vizată de o astfel de facilitate este Măgurele, în
contextul în care PMB a licitat recent studiul de fezabilitate pentru supralărgirea Șoselei BucureștiMăgurele.
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Cf. Jean-Paul Rodrigue (2017), The Geography of Transport Systems.
Deși oferă servicii de tip park & ride, biletul de transport public nu este inclus în prețul parcării (așa cum este cazul în
majoritatea structurilor similare), parcarea în vecinătatea nodului este încă gratuită, sau nu se sancționează parcarea
neregulamentară iar legătura cu zonele de interes pe M4 este indirectă. Pentru un conducător auto care vine din Buftea este
mai eficient să meargă cu mașina până la Gara de Nord și să intre din acel punct la metrou.
39
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Figura 25. Puncte de ancorare a transportului public metropolitan

Surse: prelucrare după harta STB și www.tpbi.ro
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6.5 Confort
Confortul sistemului de transport public se referă, pe de-o parte, la călătoria în mijlocul de transport
public și, pe de altă parte, la timpul de așteptare în stații. Din perspectiva călătoriei, odată cu achiziția
de celor 400 de autobuze noi care sunt echipate cu aer condiționat, confortul a crescut considerabil.
Rezultatul procesului de modernizare a flotei STB este vizibil și în percepția bucureștenilor. La
întrebarea: la nivelul Bucureștiului, vă rugăm să acordați o notă de la 1 (profund nemulțumit/ă) la 10
(foarte mulțumit/ă) pentru următoarele aspecte, problema confortului a obținut un scor mediu de
7.63 reprezentând cea mai mică problemă din cele 18 evidențiate în chestionar.
Importanța unor stații de transport public de calitate este vizibilă și la nivelul chestionarului aplicat. La
nivelul zonei în care locuiesc, respondenții au considerat că au nevoie de stații de transport public
acoperite (8.84 / 10 maxim) și că au nevoie de stații de transport public iluminate pe parcursul nopții
(9,01 / 10 maxim). Deși calitatea stațiilor de transport public este importantă pentru locuitorii
capitalei, luând în considerare sondajul elaborat în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, doar
5% din respondenți ar decide să se transfere către acest mijloc de transport public dacă stațiile de
transport public ar fi modernizate.
Figura 26. Ilustrarea deficiențelor de proiectare a unei stații STB (Sos. Pipera)

Sursa: imagine proprie

Rămân încă probleme ridicate în ceea ce privește confortul în tramvaie și troleibuze, însă și în acest
caz este deja pregătit procesul de achiziție pentru a înnoi flota. Pentru remedierea acestor probleme
Primăria Capitalei are în curs de achiziție 140 de tramvaie de 36 și 18 m dotate cu aer condiționat și
instalarea de sisteme de aer condiționat în alte 23 de tramvaie.
În ceea ce privește calitatea stațiilor de transport public, numărul de intervenții care să vizeze
modernizarea acestora a fost foarte scăzut (doar câteva cazuri punctuale în zona centrală - Piața
Universității, Piața Sfântu Gheorghe sau stațiile de pe linia 41 din zona Crângași). O excepție este cazul
Sectorului 4 care printr-o asociere cu PMB și STB (Hotărârea nr. 163/2019) a lansat un amplu program
de modernizarea a stațiilor de tramvai. De asemenea, Metrorex pregătește, împreună cu JASPERS,
documentația pentru reabilitarea și modernizarea tuturor stațiilor de metrou din București, dar pentru
implementarea acestui proiect nu există încă o sursă de finanțare clară. Pentru stațiile STB a fost
demarată o licitație care are în vedere realizarea unui acord cadru pentru modernizarea a 2000 de
refugii în stațiile de autobuze și troleibuze.
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6.6 Costul serviciului
Costul unei călătorii cu transportul public de suprafață era, în anul 2020, de 1.3 lei, iar cu metroul de
2.5 lei. În cazul transportului public de suprafață, costul unei călătorii era la jumătate din tariful aplicat
în principalele centre urbane ale României - în care puterea de cumpărare și costul vieții sunt mult
mai mici. Același lucru este vizibil și în comparație cu alte capitale din Europa. Cea mai apropiată
valoare pentru o călătorie este de 4.8 lei, la Varșovia, care este totuși de 3.6 ori mai mare decât tariful
aplicat în București. Tariful scăzut a unei călătorii (neschimbat din anul 2008, în pofida solicitărilor
repetate de majorare făcute chiar de către conducerea STB) face ca întreținerea serviciului de
transport public să necesite compensații foarte ridicate, de 80% din bugetul operatorului (adică
aproximativ 1 md. lei/an). PMB întâmpină deja dificultăți în plata acestor compensații, ceea ce face ca
operatorul să înregistreze periodic datorii. În acest context, operatorul a apelat la credite bancare
pentru asigurarea fluxului de numerar.
Un sondaj elaborat de Institutul de Cercetare a Calității Vieții în 201840 pe 1753 persoane evidențiază
faptul că 76% din respondenți ar fi dispuși să plătească mai mult pe biletul de transport public în
favoarea unei frecvențe mai ridicate. De asemenea, doar 25% din respondenți consideră oportună
implementarea gratuității serviciilor de transport public pentru locuitorii Capitalei.
Tabel 3. Tabel comparativ - prețul unei călătorii cu transportul public de suprafață în marile orașe ale
României
Oraș

Cost călătorie

Costul vieții

Oraș

Cost călătorie

Costul vieții

Iași

2.5 lei

36.67

Budapest

6 lei

44.03

Cluj Napoca

2.5 lei

37.41

Berlin

14 lei

66.99

Timișoara

2.5 lei

36.34

Madrid

7.8 lei

59.49

Brașov

2.5 lei

37.01

Roma

7.1 lei

71.76

Constanța

1.5 lei

39.45

Varșovia

4.82 lei

43.11

București

1.3 lei

39.62

Paris

8.9 lei

85.77

Sursa: paginile web oficiale ale companiilor de transport public

O diferență semnificativă de preț se observă și în cazul transportului cu metroul. Comparația pe acest
palier cu alte capitale Europene este însă mai dificil deoarece acestea au sisteme de tarifare integrate,
adică călătoriile achiziționate sunt valabile pe transportul public de suprafață și pe cel subteran. În
prezent, biletul unic Metrorex-STB costă 5 lei, mai mult decât valoarea cumulată a unei călătorii cu
metroul și a unei călătorii cu transportul public de suprafață (1.3 lei + 2.5 lei = 3,8 lei). Biletul unic are
însă avantajul că este valabil 50 minute și funcționează pe toate liniile de transport.
STB a înregistrat în ultimii ani o creștere anuală de circa 5% a veniturilor, mai ales pe fondul înăspririi
controalelor. Totuși, o pondere ridicată a bucureștenii încă circulă fraudulos, dovadă fiind cele 125.000
de persoane sancționate în anul 2019 și veniturile din amenzi și suprataxe, care s-au ridicat la peste 2
mil. Euro. De asemenea, operatorul a extins rețeaua de distribuție a titlurilor de călătorie la 220 de
chioșcuri (existând un număr de peste 700 de casieri, adică 6% din totalul angajaților companiei) . Dacă
în alte orașe din țară automatele de bilete au luat locul ghișeelor din stații, la nivelul Bucureștiului
există doar 5 astfel de puncte. De asemenea, operatorul a introdus recent plata cu cardul în mijloacele

40

http://www.iccv.ro/wp-content/uploads/2019/01/Infografic-transport-public.pdf
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de transport, care se adaugă posibilității de plată prin SMS, disponibilă de mai mulți ani. Momentan,
ponderea încasărilor prin aceste mijloace de plată este redusă (în jur de 1% în 2019, însă este de
așteptat să crească pe viitor).
Trebuie aici menționat și faptul că la nivelul Capitalei nu este funcțional, în prezent, un sistem
funcțional de e-ticketing și de numărare a pasagerilor, în condițiile în care nu toate mijloacele de
transport sunt dotate cu astfel de echipamente. În anul 2020, STB a început distribuirea cardurilor
gratuite de călătorie pentru pensionari, ceea ce reprezintă primul pas în implementarea unui sistem
de e-ticketing funcțional la nivelul Bucureștiului, care va sprijini mult și activitatea contabilă a
operatorului, precum și modul de calcul a compensațiilor plătite de PMB.
De altfel, la finalului anului 2020 va expira contractul de servicii publice încheiat de STB cu ADI
Transport Public București-Ilfov (autoritatea de reglementare în domeniul transportului public de la
nivelul regiunii). Regulamentele europene permit STB să încheie începând cu anul 2021 un nou
contract de servicii publice cu ADI TPBI pe o durată de 10 ani, cu o valoare de 1,2 – 1,3 md. lei/an, nivel
apropiat de bugetul aprobat al companiei pentru anul 2020 (1,33 md. lei). Acest lucru va implica și o
disciplină financiară mai riguroasă la nivelul companiei, care are în prezent peste 11.000 de angajați,
fiind cel mai mare angajator din Capitală. Dintre aceștia doar 43% sunt șoferi și vatmani, numărul lor
fiind de altfel subdimensionat (norma este de 2,8/vehicul), context în care se apelează frecvent la plata
orelor suplimentare, care sunt de până la 200% din salariul normal. În schimb, compania are circa
1.000 de angajați TESA și circa 3.000 de muncitori în depouri.
De menționat este și faptul că o nouă nișă de activitate dezvoltată de PMB și STB este transportul
școlar, pe modelul lansat la nivel național de Cluj-Napoca. La începutul anului 2020, liniile de transport
școlar deserveau 6 școli, pe un număr de 12 trasee cu 130 de stații, dar există cereri și de la alte unități
de învățământ din Capitală. În acest sens, PMB are în vedere achiziționarea a 300 de microbuze școlare
dedicate transportului elevilor.
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6.7 Serviciile de taximetrie și ride-sharing
Deplasările cu taxiul reprezintă o componentă importantă a mobilității urbane, acestea fiind încadrate
în categoria transportului în comun. În marile orașe ale lumii modul de gestionare al taxiurilor
reprezintă o provocare din ce în ce mai mare, în contextul creșterii numărului de locuitori, implicit a
numărului de autovehicule care află într-o continuă creștere. Din această perspectivă, există o serie
de provocări, după cum urmează:
•
•
•
•
•
•

Limitarea spațiului public din orașe (se ia în considerare inclusiv competiția între serviciile
oferite de taxi și de transportul în comun);
Imposibilitatea utilizatorilor de a beneficia de servicii de calitate (calitate precară a vehiculelor
și a serviciilor);
Probleme ce vizează siguranța (din perspectiva calității vehiculelor și a comportamentului
șoferilor);
Probleme cantitative (din perspectiva cererii prea mari sau prea mici);
Comportament nelegitim (din perspectiva competiției între pasageri);
Probleme sociale 41.

La nivelul Bucureștiului, autorizațiile de taxi sunt eliberate de către PMB, conform Legii nr. 38/2003
referitoare la autorizarea, organizarea, atribuirea și controlul efectuării serviciilor de transport în
regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, ale cărei norme de aplicare au fost aprobate prin
Ordinul 356/2007.Municipalitatea are ca atribuții întocmirea regulamentului de organizare și
executare a acestor servicii, stabilirea numărului maxim de autorizații, strategiile de organizare și
dezvoltare ale serviciilor de transport, stabilirea nivelului maxim al tarifului de distanță, numărul
minim de taxiuri necesare și programele zilnice de lucru ale acestora, stabilirea locurilor de așteptare
pentru taxiuri și pasageri, reglementarea înscrisurilor de pe taxiuri și, mai ales, controlul modalității în
care se prestează serviciile de taximetrie.
Conform Legii nr. 38/2003, o autorizație de taxi poate fi eliberată pentru minim 250 de locuitori, ceea
ce în cazul Bucureștiului echivalează cu aproximativ 8.500 de autorizații. Prin HCGMB nr. 259/2009 au
fost aprobate 10.269 de licențe pentru taximetrie (mai multe decât norma de 4 taxi/1000 de locuitori),
mai multe decât limita maximă permisă de lege, prin estimarea, în plus față de numărul de locuitori,
a 173.000 de utilizatori potențiali utilizatori care nu locuiesc în București: studenți, străini, navetiști.
Tot cu aceeași ocazie au fost delimitate 232 de locuri de așteptare dispuse în 41 de locații. Acest
document nu a suferit modificări până la nivelul anului 2020.
În realitate, însă, numărul taximetrelor care furnizează servicii în București este mult mai mic, o parte
dintre licențele emise nefiind utilizate din varii motive. În graficul de mai jos se poate observa că
numărul autorizațiilor valide (vizate) din București se încadrează în limitele prevăzute de lege. Deși la
nivelul anului 2019 existau 7461 de autorizații validate, din acestea doar circa 6300 erau legate de un
dispecer.

41GIZ,

2016. Taxis as a part of public transport.
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Figura 27. Numărul licențelor de taxi
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Sursa: PMB

Totuși, se estimează că pe teritoriul Capitalei operează și mulți taximetriști autorizați în județul Ilfov,
deși acest lucru nu este permis de lege. Unele UAT-uri din județul Ilfov au acordat autorizații de taxi
unor operatori din domeniu, fără a fi însă licențiate la rândul lor de către ANRSC. Conform Legii nr.
38/2003, la nivelul județului Ilfov ar fi trebuit să se emită un număr maxim de 1,555 de autorizații de
taxi, însă estimările cu privire la numărul exact al celor aflate în circulație la momentul respectiv
indicau faptul că sunt peste 2.000 (deși nu există date statistice complete în acest sens). Inclusiv la
nivelul anilor 2017, 2018 și 2019 se observă faptul că acest fenomen este încă prezent, ceea ce
reprezintă o problemă majoră, activitatea acestor taximetriști nefiind reglementată de PMB. De
asemenea, concurența neloială practicată de taxiurile din județul Ilfov contribuie la apariția diferitor
probleme în ceea ce privește bugetul municipalității (veniturile din redevențe), respectiv a bugetului
de stat, și chiar din perspectiva modului de aplicare al legislației care este diferit între Poliția Rutieră
din Municipiul București și Poliția Rutieră din Județul Ilfov 42.
Serviciile de taximetrie din Capitală erau furnizate, la nivelul lunii octombrie 2019, de următorii
dispeceri autorizați:

42

PMUD București
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Figura 28. Număr taxiuri înregistrate și facilități oferite de companiile de taxi, august 2019
Numele companiei

Cristaxi Service

D’artex
Service/Star

Taxi Total

Capacitatea
flotei proprii

250

0

0

Capacitatea
flotei
arondate

Au sau nu
aplicație

Tarife

Alte detalii

400

1,99 ron/km

Au aplicație
(Cristaxi
București)

Este compania cu cea
mai îndelungată
activitate în acest
domeniu din București.
Se poate comanda taxi
direct de pe site.

351

1,99 ron/km –
standard
2,19 ron/km –
confort sporit

Au aplicație
(Point Taxi)

Se poate comanda taxi
direct de pe site.

159

1,72 ron/km

Au aplicație
(TAXI TOTAL)

Au posibilitatea de a
acorda vouchere de
taxi.

Au aplicație
(Speed Taxi)

Permit plata cu cardul.

Speed Taxi

0

1345

1,99 lei/km –
standard
3,49 lei/km –
premium

Auto Cobălcescu

333

282

1,95 lei/km

-

-

Meridian Taxi

539

0

1,99 lei/km

Au aplicație
(Meridian
Taxi)

Se poate comanda taxi
direct de pe site.

Apolodor Servicii
Taxi

0

59

1,99 lei/km

Apolodor Plus

0

426

2,29 lei/km

Apolodor Premium

0

30

3,50 lei/km

Meridian Taxi Plus

0

719

2,29 lei/km

Euroconstruct
Trading (Golden
Blitz)

35

130

1,95 lei/km

Millenium Taxi
2000

0

66

1,99 lei/km
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Numele companiei

Capacitatea
flotei proprii

Capacitatea
flotei
arondate

Elegance Car Taxi

0

8

3,49 lei/km

Lion Quick Taxi

0

250

1,69 lei/km

Arsenal
Transorient

0

80

3,50 lei/km

Best Taxi Titan

0

200

1,69 lei/km

Titan Top Select

0

10

1,99 lei/km

Mondial Select

0

35

1,69 lei/km

Prof Taxi

0

24

1,93 lei/km

Arsenal Intercom.

0

8

1,99 lei/km

Leone Quick

0

100

1,99 lei/km

Tarife

Next Taxi Plus

0

300

1,77 lei/km
1,99 lei/km
2,29 lei/km
2,49 lei/km

Next Way Taxi

0

17

1,98 lei/km

Drive As Plus

0

150

1,95 lei/km

Trans Vyl Car

0

14

1,95 lei/km

TOTAL

1.157

5.163

Au sau nu
aplicație

Alte detalii

Sursa: PMB

Prin comparație cu alte centre urbane de la nivelul țării, acest oraș este necesar să fie perceput la o
altă scară, adaptată nevoilor, tendințelor, constrângerilor și provocărilor la care este supus. Astfel,
există premisa referitoare la faptul că specificațiile prezente în Legea nr.38/2003 cu privire la numărul
autorizațiilor permise să nu mai fie adaptată la nevoile locale ale capitalei. Acest lucru este dovedit
inclusiv de tendințele observate referitoare la cererea în creștere, astfel că există din ce în ce mai mulți
utilizatori care preferă să renunțe (temporar sau definitiv) la mașina personală și să se deplaseze cu
ajutorul taxiului (una dintre cele mai importante cauze este referitoare la lipsa locurilor de parcare).
Regulamentul-cadru pentru organizarea serviciului de taxi în Municipiul București era, la începutul
anului 2020, în dezbatere publică, urmând să fie valabil până în anul 2025. Acesta prevede faptul că
serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toți transportatorii autorizați și că acestea pot fi
realizate doar de către dispecerii autorizați de PMB. Atribuirea autorizațiilor de taxi se va face doar
pentru vehiculele mai noi de 5 ani și cu motorizare minim Euro 5. Alte condiții impuse sunt culoarea
integral galbenă a caroseriei, existența unui aparat de taxat fiscalizat, a unei stații radio de emisie60

recepție, a lămpii specifice și a înscrisurilor, inclusiv informațiile despre tarifele aplicate. O mențiune
importantă este legată de faptul că taximetrele autorizate de către autorități locale nu au dreptul de
a opera (prelua clienți) pe teritoriul municipiului București.
Totuși, propunerea inițială de regulament nu cuprindea măsuri ferme de stimulare a trecerii treptate
la taximetre preponderent electrice și nici la plata cu cardul în taximetru, așa cum au implementate în
alte orașe din țară. În plus, provocarea cea mai mare rămâne cea de a controla mai dur modul de
respectare a acestor reglementări de către taximetriști, existând încă numeroase cazuri de șoferi care
refuză cursa, refuză să pornească aparatul de taxat, nu sunt îmbrăcați corespunzător sau nu se
comportă civilizat în timpul călătoriei (de ex. vorbesc la telefon, fumează etc.).
Serviciile de taxi oferite nu au avut concurență ani la rând, până ce în anul 2015 a apărut pe piață un
serviciu concurent, care, spre deosebire de taxi, asigură un transport de tipul comunității online
închise - și anume aplicația Uber. Datorită avantajelor competitive în ceea ce privește costul deplasării,
chiar confortul și siguranța, acest serviciu a beneficiat de un răspuns pozitiv din partea utilizatorilor,
astfel că în anii ce au urmat au mai apărut încă 2 astfel de aplicații (în 2016 Taxify – actualul Bolt, iar
în anul 2019 Yango).
Aceste aplcații/servicii au contribuit la sporirea nivelului de atractivitate, inclusiv prin oferirea
următoarelor beneficii din perspectiva accesului facil la informații:
•
•
•

•

Istoricul deplasărilor – pot fi urmărite cu ușurință datorită faptului că în urma finalizării
curselor, facturile sunt procesate și transmise pe adresa de mail asociată contului creat în
cadrul aplicației;
Acces imediat la factură;
Posibilitatea achitării plății atât prin card bancar, cât și numerar - această opțiune nu a fost
valabilă încă de la apariția pe piață a serviciilor, ci a apărut ulterior (deși nu există surse
obiective care să fundamenteze această ipoteză, mulți dintre utilizatori au agreat folosirea
acestor aplicații în defavoarea serviciilor de taxi tocmai pentru că au preferat plata cu cardul,
pe care o consideră mai sigură și mai confortabilă. Inclusiv pentru mulți dintre șoferi această
metodă de plată prezintă mai mult interes);
Raportul calitate-preț, care este superior serviciilor de taxi - sistemul prin care funcționează
aceste aplicații, de acordare a unui rating atât din partea clientului către șofer, dar și din partea
șoferului către client, încurajează derularea întregului proces (din momentul plasării comenzii
de preluare și până la finalizarea cursei) într-o manieră cât mai civilizată, bazată pe
împărtășirea unui interes reciproc de desfășurare a deplasării în condiții cât mai optime.
Procesul avantajează mai degrabă utilizatorul, care nu este atât de tare afectat de scorul pe
care îl obține, pe când șoferul are un interes mult mai mare în a avea un rating cât mai ridicat.
Explicația constă în faptul că utilizatorul nu este taxat dacă refuză o cursă preluată de un șofer
cu un rating mai mic, pe când șoferului i se aplică penalități la refuzul curselor. Cu toate
acestea, la modul general, condițiile în care se desfășoară întregul proces este unul convenabil
atât pentru șofer, cât și pentru client. Șoferul nu este constrâns în a respecta un anumit
program de lucru, ceea ce îi oferă flexibilitate, având posibilitatea și interesul de a acorda
servicii de calitate ținând cont inclusiv de propriile nevoi și constrângeri, iar utilizatorul este
atras de condițiile favorabile de care poate beneficia ca urmare a utilizării acestor servicii.

Cererea este într-o continuă creștere, fapt dovedit de numărul din ce în ce mai mare al șoferilor care
aleg să colaboreze cu aceste companii. Numărul mașinilor asociate desfășurării acestor activități de
ride-sharing se adaugă la numărul mașinilor asociate serviciilor de taxi (în prezent sunt aproximativ
20,000 de șoferi în București, potrivit Asociației Coaliția pentru Economia Digitală 43). Totuși, este
important de accentuat faptul că problematizarea nu vizează reducerea aglomerației prin împuținarea
numărului de taxiuri/ mașini în regim ride-sharing în general, ci tocmai, implementarea unor măsuri
radicale de gestionare a traficului și de reglementare referitoare la utilizarea autovehiculelor
personale ca mod de deplasare. Astfel, relevanța acestor servicii constă în eficientizarea modului de
43

https://www.startupcafe.ro/afaceri/sofer-uber-bolt-taxe-acte.htm
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utilizare al spațiului, datorită faptului că aceste mașini se află într-o continuă mișcare, ceea ce
înseamnă că nu vor ocupa timp de 8 ore pe zi un loc de parcare (cum ar fi cazul unei mașini personale
de exemplu, care ar sta parcată în intervalul în care posesorul se află în timpul orelor de serviciu).
Totodată, este important de menționat faptul că mai există încă o aplicație similară cu cele amintite
anterior, care funcționează în regim de taxi. Aceasta pune în legătură directă clientul asociat
transportului de persoane în regim de taxi cu șoferul de taxi. Se numește Free Now (fosta Clever) și
există pe piață din București din anul 2012, fiind prima aplicație de comandă de taxi de tip agregator
din România. Un alt fenomen vizibil apărut ca urmare a implementării aplicațiilor anterior menționate
este referitor la dezvoltarea aplicațiilor asociate serviciilor de taxi furnizate de către dispeceri (de
exemplu Cristaxi, Taxi Total etc), care permit, de asemenea, plata cu cardul (aceasta reprezintă dovada
adaptării acestora la noile tendințe).
De asemenea, este necesară specificarea unui aspect ce clasează serviciile de tip Uber, Bolt și Yango
în altă categorie față de modul în care sunt reglementate serviciile de taxi. Așadar, conform deciziei
Curții Europene de Justiție, acestor servicii sunt reglementate ca „servicii de transport”, ceea ce nu
implică licențierea ca serviciu de taxi. Ca și în cazul multor alte orașe din Europa, și în București
numărul licențelor este limitat, conform informațiilor prezentate anterior referitoare la prevederile
Legii nr. 38/2003, ceea ce a condus, printre altele, la tranzacționarea ilegală a unor licențe. În cazul
aplicațiilor sus-menționate, limitarea numărului de autovehicule care operează este decisă de către
administratorul lor, funcție de volumul cererii și al ofertei, și nu de către autoritățile locale.
Pentru a accesa serviciile Uber, Bolt sau Yango (care funcționează pe principiul comunității online
închise) este necesară crearea unui cont pe platforma asociată aplicației, prin intermediul căreia pot
fi plasate comenzi, poate fi urmărit statusul preluării de către șofer, se poate comunica în timp real cu
acesta etc.
În cadrul următorului tabel sunt prezentate informații referitoare la costurile acestora:
Tabel 4. Tarife practicate de companiile de ridesharing, 2019
Numele companiei

Tarife

Uber – apărut în anul 2015

UberX / Uber CHildseat – 1,3 ron/km (cursele care depășesc 15 km
sunt taxate cu 3 ron/km)
Uber Select / Uber Green – 1,65 ron/km (cursele care depășesc 15
km sunt taxate cu 4 ron/km)

Bolt (fostul Taxify) – apărut în anul 2016

Tarif standard – 1,3 ron/km (prețul minim pe cursă este de 10 ron)
Tarif confort – 1,65 ron/km (prețul minim pe cursă este de 12 ron)
Tarif delivery – 2 ron/km (prețul minim pe cursă este de 10 ron)

Yango – apărut în anul 2019

1,5 ron/km (prețul minim este pe cursă este de 8 ron)
Sursa: paginile web oficiale ale companiilor
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În prezent, cadrul legal care stabilește procesul de obținere a licenței de taxi este relativ similar cu cel
pe care îl parcurge șoferul de Uber/Bolt/Yango pentru a putea circula în condiții legale. Astfel, în
tabelul următor sunt prezentate prin comparație documentele necesare.
Tabel 5. Comparația documentelor necesare pentru funcționare (taxi vs. ridesharing)
Taxi
•

Uber/Bolt/Yango/Clever
Certificat
de
competențe
profesionale
suplimentare (în plus față de permisul de
conducere)
Certificat medical și evaluare psihologică
Certificat de cazier judiciar (fără incidente)
Inspecție Tehnică Periodică pentru vehicul (ITP)
Asigurare de răspundere civilă auto obligatorie
(RCA)
Răspundere terți și asigurare suplimentară pentru
pasageri și bunurile acestora
Carte de identitate

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Certificat de competență profesională pentru
manager de transport alternativ (în cazul unei firme)
SAU copie de pe certificatul de atestare a pregătirii
profesionale pentru transportul de persoane în
regim de închiriere (în cazul unui PFA, I.I sau I.F)
Permis de conducere (de minim 2 ani)
Vârstă minimă de 21 de ani
Permisul să nu fi fost suspendat în ultimul an din
cauze ce implica consumul de alcool
Aviz medical și psihologic
Autorizație pentru fiecare autoturism utilizat la
efectuarea transportului (inclusiv ecuson special)
obținută de la A.R.R.
Carte de identitate
Cazier judiciar fără înscrisuri
Cazier auto
O fotografie de profil pentru șofer
Inspecție Tehnică Periodică pentru vehicul (ITP)
Asigurare de răspundere civilă auto obligatorie (RCA)
Asigurare suplimentară pentru pasageri și bunurile
acestora

*Este necesar să aibă o adresă de mail și un smartphone,
să se înregistreze online pe site-ul companiei, să aibă o
firmă (PFA sau SRL) înregistrată cu scopuri TVA (sau se
poate înregistra printr-o flotă parteneră independentă)

*Mașina trebuie să fie mai nouă de anul 2005,
necolantată
Sursa: Ordonanța de urgență 49/2019, Legea nr. 38/2003, Uber.com

În contextul celor prezentate, este important să fie înțeleasă cât mai bine piața locală din perspectiva
acestor servicii, mai ales în ceea ce privește relația dintre cerere și ofertă. Pornind de la aceasta, pot
fi realizate eventuale modificări/îmbunătățiri ale cadrului legislativ, respectiv poate fi speculat
potențialul economic. De asemenea, este important să fie stabilit clar rolul acestor servicii de transport
ca și componentă a mobilității urbane, utilizând instrumentele potrivite pentru a răspunde nevoilor
de dezvoltare (asigurarea unor servicii de o calitate cât mai sporită și a mecanismelor necesare de
monitorizare și control, reglementări adaptate la nevoile locale – taxe, penalizări, dinamică sporită în
ceea ce privește procesul de acordare a licențelor etc).
Serviciile de taxi și „ridesharing” sunt din ce în ce mai importante în marile aglomerări urbane care
înțeleg valoarea terenului și acordă o importanță ridicată managementului parcării. Astfel, taxiurile,
alături de serviciile de „ridesharing”, reprezintă o importantă alternativă pentru persoanele care se
deplasează către zone centrale unde disponibilitatea locurilor de parcare este redusă. Calitatea și
costul acestor servicii44, reprezintă considerente importante în procesul de renunțare la deținerea
unui autovehicul sau la reducerea cererii pentru parcări în zonele centrale. Totodată, luând în
44

încă destul de accesibil raportat la puterea de cumpărare a locuitorilor Capitalei,
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considerare numărul foarte mare de taxiuri și mașini racordate la aplicațiile Uber/Bolt/Yango sau
Clever, este important ca programe care vizează înnoirea flotei să fie orientate și în această direcție
(subvenții, reguli, etc.).
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7. TRANSPORTUL ECOLOGIC
Mijloacele de transport nemotorizate, împreună cu transportul public și electromobilitatea, reprezintă
o prioritate pentru politicile de transport contemporane, la nivel mondial, european și național. În
cazul deplasărilor nemotorizate, costurile reduse pentru infrastructură, necesarul mult diminuat de
spațiu și cantitatea infimă de emisii Co2 reprezintă principalele beneficii.
Figura 29 Piramida priorităților în mobilitatea urbană durabilă

Sursa: Bicycle Innovation Lab, 2011.

Mai mult decât atât, deplasările nemotorizate (mobilitatea activă) au o contribuție importantă la
combaterea sedentarismului și ameliorarea sănătății populației. Majoritatea studiilor de specialitate
(27/30) consideră că beneficiile mersului pe jos depășesc semnificativ dezavantajele provocate de
expunerea la poluarea din traficul rutier și accidente (PASTA, 2015). În ceea ce privește
electromobilitatea, principalele beneficii provin din reducerea emisiilor Co2 în zona în care se
desfășoară activitatea de transport45.
În urma adoptării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă și a Planului Integrat de Calitate a Aerului,
Primăria Municipiului București a pornit demersul pentru a descuraja achiziția, dar și utilizarea
autovehiculelor poluante. Astfel, a conform HCGMB 539/2019 a fost adoptată introducerea unei
”viniete Oxygen”, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020, cu o perioadă de grație în aplicarea
amenzilor până în martie 2020. Conform hotărârii de consiliu general toți proprietarii de autovehicule
45

Cât timp energia folosită pentru alimentarea vehiculelor electrice provine din arderea de cărbuni sau alte surse poluante
efectele pozitive ale acestui mod de transport se resimt doar în mediul urban dar nu și în zona din care provine energia.
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cu o clasă de poluare sub Euro 5 care foloseau arterele de transport ale Capitalei trebuiau să
achiziționeze vinieta Oxigen. Măsura se aplica în intervalul orar 07:00 – 22:00 de luni până vineri, cu
excepția zilelor naționale de sărbătoare. Urmare a unei consultări online a cetățenilor pe acest subiect,
în luna martie 2020, Primarul General a decis să renunțe la această măsură și să anuleze hotărârea
sus-menționată, deși fuseseră instalate inclusiv echipamente (camere video, indicatoare) în zonele
vizate, iar 1.600 de bucureștenii deja achiziționaseră vinieta.
Figura 30. Zona de aplicare a vinietei Oxigen

Sursa: HCGMB 539/2019

Practic această taxă ar fi reprezentat prima măsură punitivă (de tip „pull”) aplicată care putea conduce
la reducerea numărul deplasărilor motorizate, măcar către zona centrală46. Deși măsura ar fi contribui
pozitiv la ameliorarea calității aerului, trebuie luat în considerare și impactul asuprea mediului pe care
îl va avea procesul de înnoire a autoturismelor personale. În acest sens, va fi nevoie de o corelarea cât
mai bună a măsurilor locale cu programe guvernamentale cum ar fi „Rabla” pentru a asigura o
înlăturare cât mai eficientă a autoturismelor învechite (cu nivel de emisii ridicat). Astfel, PMB va
continua programul de acordare a unor vouchere, în valoare de 9.000 lei (circa 2.000 Euro), pentru
achiziționarea de către cetățeni a unor autovehicule mai puțin poluante (Euro 6, electrice, hibride), a
unor mijloace de locomoție alternativă sau a unor electrocasnice cu clasă energetică superioară. Dacă
în anul 2019 au fost alocate de la bugetul local fonduri pentru 5.000 de vouchere, în anul 2020 PMB
are în vedere distribuirea a 20.000 de vouchere.

46 Ar putea fi luată în considerare și creșterea taxei de parcare în zona centrală însă efectul măsurii este foarte redus deoarece

nu se aplică amenzi la parcările ilegale din zonele tarifate.
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7.1 Electromobilitate
În prezent electromobilitatea reprezintă una din principalele căi luate în considerare la nivelul UE în
ceea ce privește decarbonizarea transportului. Astfel, fie că e vorba de autovehicule electrice,
trotinete electrice (micomobilitate) sau de alte mijloace de transport cu alimentare electrică, toate
aceste sunt susținute prin programe guvernamentale sau direct din fonduri UE.
În cazul vehiculelor electrice și hibride, există o subvenție acordată la achiziția prin programul Rabla
Plus. Astfel pentru achiziția unui autovehicul electric, valoarea acestei subvenții este de 45.000 lei
(peste 9.200 de Euro), iar pentru un autovehicul hibrid aceasta este de 20.000 lei (peste 4.100 Euro).
Figura 31. Creșterea procentuală a numărului de vehicule înmatriculate după tipul de combustibil
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De asemenea, tot la nivel național există suport financiar pentru orașele care vor să implementeze
stații de încărcare a vehiculelor electrice, prin Programul Operațional Regional (PI 4.1). Există și suport
de la nivelul Guvernului, prin Administrația Fondului pentru Mediu, care oferă până la 190.000 lei
persoanelor juridice care vor să instaleze stații de încărcare a vehiculelor electrice. Eligibilitatea
proiectelor implică și o cofinanțare de 10% din partea beneficiarului.
Subvențiile de la guvern, alături de dezvoltarea treptată a sistemelor de încărcare47, au asigurat o
creștere din ce în ce mai mare a numărului de autovehicule electrice, în medie 44% între 2008 și 2018.
Deși rata de creștere este cea mai accentuată (doar alimentarea cu gaz petrolier lichefiat a înregistrat
creșteri mai mari între 2012 și 2015) ponderea vehiculelor electrice din total este încă de doar 0.25%
din total, în contextul în care media europeană se aproprie de 2%48. Cea mai mare pondere a
vehiculelor electrice din total este înregistrată în Norvegia, peste 50%, fiind urmată de Suedia cu peste
8%.

47
48

Încărcarea autovehiculelor electrice este în continuare în multe cazuri gratuită.
Monitoring of CO2 emissions from new passenger cars – Regulation (EC) No 443/2009
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La nivelul Capitalei erau înregistrate de 683 vehicule electrice la nivelul anului 2018, alături de încă 63
în județul Ilfov. Datele aferente anului 2019 indică o creștere a numărului acestora de 2,5 ori, ceea ce
înseamnă ca cifra lor a trecut deja pragul de 2.000 de unități, ceea ce reprezintă totuși o pondere
nesemnificativă în totalul parcului auto (sub 0,5% din total). Suportul din partea PMB în ceea ce
privește deținerea unui autovehicul electric este dublat față de măsurile naționale. Astfel, prin
HCGMB. nr. 377/26.07.2018 au fost puse la dispoziția bucureștenilor 5.000 de vouchere în valoare de
9.000 lei în vederea achiziționării exclusive de autoturisme noi EURO 6, non-diesel, mijloace de
locomoție noi ”prietenoase cu mediul”, non-diesel, hibride sau electrice, obiecte electrocasnice și
electronice noi cu clasa energetica superioară, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul
uzat. De acest program au beneficiat 4.193 persoane în perioada 2018-2019, însă nu este clar pentru
ce au fost folosite voucherele oferite. De asemenea, tot la nivelul PMB, prin HCGMB 715/18.10.2018
a fost aprobat procesul de realizare a 300 de stații de încărcare a vehiculelor electrice. Dintre acestea,
Compania Municipală Energetica reușise să instaleze doar o mică parte până la finalului anului 2019,
restul fiind în procedură de achiziție publică.
Realizarea stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice este susținută și de mediul privat. Astfel, o
varietate mare de centre comerciale din lanțurile Lidl, Kaufland, Profi, dar și mall-uri, precum
Promenada, AFI, Băneasa etc. au instalat stații de încărcare a vehiculelor electrice.
Astfel, la sfârșitul anului 2019, municipiul București și zona periurbană a acestuia dispun de
aproximativ 110 stații de încărcare a vehiculelor electrice. Cea mai mare concentrare de stații de
încărcare se regăsește în zona de nord, care este și zona cea mai dezvoltată a Bucureștiului. Datorită
veniturilor ridicate în această zonă, posibilitatea ca locuitorii să achiziționeze vehicule electrice este
mult mai mare.
Deși există deja aproximativ 1 stație de încărcare la mai puțin de 20 de vehicule, numărul acestora va
trebui să crească rapid pentru a putea susține creșterea accentuată a numărului de vehicule electrice
înmatriculate (+250% în 2019 față de 2018). În prezent, proprietatea unui autovehicul electric este
mai facilă pentru persoanele care locuiesc în locuințe individuale sau lucrează / locuiesc în vecinătatea
directă a unei stații de încărcare pentru autovehicule electrice, în condițiile în care nu există facilități
pentru încărcarea autovehiculelor electrice în zonele de locuințe colective unde trăiește cea mai mare
parte a populației.
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Figura 32. Localizarea stațiilor de încărcare vehicule electrice, 2019

Sursa: https://www.plugshare.com/ [accesat 20.01.2020]

În concluzie, dacă se are în vedere o creștere mai mare a numărului de autovehicule electrice se
resimte nevoia de a porni programe care să dezvolte facilitățile de încărcare în zonele de locuințe
colective. Trebuie luat în considerare că achiziția de autovehicule electrice nu rezolvă, de una singură,
problema congestiei și asigură doar o ameliorare a calității aerului în interiorul Capitalei. Mai mult
decât atât, luând în considerare costurile reduse în ceea ce privește combustibilul în raport cu prețul
de achiziție a autovehiculului, un proprietar este în primul rând încurajat să folosească noul
autovehicul cât mai frecvent pentru a putea recupera investiția. Acest aspect face foarte atractivă
achiziția de vehicule electrice pentru companii de taximetrie, car-sharing, curierat sau HORECA.
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7.2 Deplasări pietonale
Calitatea și posibilitatea de a utiliza infrastructura pietonală reprezintă una din problemele
caracteristice Capitalei. Acest aspect a fost evidențiat și de către locuitorii Bucureștiului. În cadrul
sondajului realizat în cadrul procesului de elaborare a SIDU, locuitorii Capitalei au acordat o notă de
6.67/10 pentru capacitatea infrastructurii pietonale, respectiv de 6.82/10 pentru calitatea pavajului
trotuarelor49. O problemă și mai mare a fost cea legată de accesibilizarea spațiului public, care a
înregistrat un scor de 6.31. Acest lucru înseamnă că cel puțin 30% dintre bucureșteni nu sunt mulțumiți
de circulațiile pietonale.
Figura 33. Percepția populației asupra problemelor legate de infrastructura dedicată pietonilor
Aveți

Utilizați

Notă

Necesitate

Trotuare în stare bună

84,7%

82,7%

7,72

8,83

Spațiu suficient pentru deplasarea pe trotuar

76,6%

74,0%

7,57

8,98

Sursa: Sondaj SIDU București 2019

Zonele cu probleme în ceea ce privește capacitatea infrastructurii de transport pentru pietoni sunt
caracterizate fie de trotuare subdimensionate, ocupate de obstacole (mașini parcate ilegal, stâlpi de
iluminat, etc.), fie de areale ample lipsite de circulații pietonale, preponderent zone industriale
(conectivitate redusă).
Zonele cu probleme în ceea ce privește calitatea sau eficiența infrastructurii pietonale50 acoperă o
suprafață de peste 4700 ha51 și reprezintă, astfel, 19.6% din teritoriul administrativ al capitalei.
Zonele cu probleme cu trotuare subdimensionate se regăsesc preponderent în cartierele de locuințe
individuale, dezvoltate după anii 1990. Noile dezvoltări, amplasate cu precădere la periferia orașului
(inclusiv în peri-urban, în județul Ilfov) au fost proiectate cu dimensiunea minimă a pietonalului de 1m,
cel mai îngust profil acceptat în HCGMB 66/2006 – stradă de categoria IV. Dezvoltările rezidențiale din
județul Ilfov mizează pe încadrarea într-o zonă rurală (“locuire rurală”), astfel încât trotuarele să poată
fi proiectate la o lățime de 0.75m,52 păstrând mai mult spațiu pentru parcele. Astfel, după amplasarea
rețelelor tehnico-edilitare (stâlpi de iluminat și suport pentru cabluri), în anumite locuri pietonalele au
mai puțin de 0.75 lățime, făcând practic imposibilă utilizarea lor. Deși stâlpii de iluminat fac adesea
imposibilă circulația pe trotuar, o parte considerabilă din trotuarele din capitală au fost modernizate
fără a gândi soluții pentru relocarea sau evitarea obstacolelor. Au rezultat astfel trotuare modernizate,
cu un pavaj de o bună calitate, dar care nu sunt utilizabile de către pietoni.
Probleme în ceea ce privește calitatea circulațiilor pietonale nu se regăsesc doar în zonele periferice,
gândite pentru a fi mai accesibile din punct de vedere al prețului, ci și în partea de nord a capitalei,
unde se concentrează locuințe de lux. Cel mai reprezentativ caz este zona rezidențială dintre Șos.
Nordului și Str. Nicolae Caranfil. Acolo trotuarele lipsesc în totalitate sau sunt mult subdimensionate
(<0.5m), deși densitatea populației și a locurilor de muncă este una destul de ridicată.

49

1 (profund nemulțumit/ă) la 10 (foarte mulțumit/ă)
cu trotuar subdimensionat = zonă în care peste 80% din străzi sunt dotate cu trotuare care dețin un spațiu circulabil
mai îngust de 1.2m. Conform NP-051 acesta este spațiul minim alocat pentru a trafic scăzut, cât timp există buzunare de
întoarcere și așteptare.
** zonă cu conectivitate pietonală redusă include terenuri de mari dimensiuni (peste 10ha) care nu sunt traversate de
circulații pietonale. Sunt excluse cimitirele și zonele cu conectivitate reduse care se află în periferie, unde nu există cerere
pentru traversare.
*** nu au fost evidențiate zonele cu trotuare blocate de parcări ilegale, unde circulația pietonilor este cvasi imposibilă
51 Calcul bazat pe vizite pe sit, analiză google streetview și cartare pe imagini satelitare.
52 Legea nr. 37/1975 privind sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație în localitățile urbane și rurale, art.
32, stipulează lățimea de 0.75m pentru circulațiile pietonale în zonele rurale.
50 * zonă
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Figura 34. Pietonal subdimensionat în zonele rezidențiale de la periferia Capitalei

Sursa: prelucrare după Google Streetview

71

De regulă, zonele cu o tramă stradală prestabilită și ierarhizată (ex. Aviatorilor, Eroilor, Vatra
Luminoasă, dar și centrul istoric) beneficiază de trotuare dimensionate corespunzător (minim 1.8m
spațiu funcțional). Inclusiv zone cu profil rural dezvoltate în perioada 1960-1990 sunt echipate cu
trotuare dimensionate corespunzător. Dezvoltările adiacente, realizate după 1990, nu mai oferă însă
circulații pietonale practicabile.
Figura 35. Dimensionarea trotuarelor în Popești Leordeni

Sursa: prelucrare după Google Streetview

Arealele cu conectivitate redusă reprezintă o problemă cât timp ele sunt localizate în interiorul
orașului, în zone utilizate intens de pietoni. Astfel, aceste zone devin bariere în circulația pietonală și
implicit în dezvoltarea orașului. Principalele astfel de bariere se regăsesc în lungul căii ferate, legătura
cu Gara de Nord și legătura cu Gara Obor. Problemele sunt mai intense în zona Obor, deoarece acolo
este vorba de foste zone industriale care limitează legătura nord-sud. Singura opțiune rămâne Sos.
Colentina, un pasaj pietonal suprateran degradat aflat la 900m de Șos. Colentina sau str. Baicului aflată la 1.5km. În cazul zonei de agrement din lungul Lacului Morii (partea de nord) accesul este limitat
de zone industriale parțial abandonate și terenuri virane. Este astfel compromisă valorificarea malului
de lac și a proximității lui față de zona rezidențială adiacentă. Zone cu o conectivitate pietonală redusă
se păstrează și în interiorul inelului central, fiind reprezentate de terenuri ample destinate unor
investiții-cheie care nu s-au mai realizat (ex. Casa Radio). Într-o situație similară se află și Casa
Poporului sau Catedrala Mântuirii Neamului, care din cauza regimului special nu permit traversarea
pe direcția nord-sud a unui teren de peste 47h (aprox. 950 x 600m)53.

53

Un ocol de 12 minute față de opțiunea unei traversări directe pe direcția nord-sud
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Figura 36. Clasificarea infrastructurii pietonale

Sursa: analiză proprie (vizite pe sit și analiză imagini Google Streetview)
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Problematica zonelor pietonale este însă strâns legată de cea a parcărilor. Parcarea ilegală pe trotuar
este deja un fenomen caracteristic Capitalei și este vizibil mai ales în cartierele de locuințe colective54
sau în zonele cu o densitate ridicată a locurilor de muncă / a populației55. Astfel, trotuarele devin
necirculabile (vezi cartogramă capitol parcare – „parcări ilegale pe trotuar), în lipsa unor bolarzi care
să delimiteze spațiul carosabil de cel pietonal (care există doar pe un număr mic de străzi), precum și
a neimplementării cu fermitate a legislației în vigoare, care indică foarte clar (Art. 72 din OUG nr.
63/2006) faptul că parcarea este interzisă pe trotuare, cu excepția cazurilor în care administratorul
drumului o permite și o semnalizează ca atare. Chiar și în acele cazuri, legea impune păstrarea unei
distanțe minime de 1m din trotuar pentru deplasarea pietonilor.
Comparativ cu alte capitale europene de dimensiuni similare (Londra, Berlin, Budapest, etc.),
suprafața zonelor pietonale a Bucureștiului este oricum mult mai redusă. Deși pietonizarea unei părți
din centrul istoric a fost un succes, care a susținut procesul de regenerare a unei zone decăzute,
modelul nu a mai fost repetat în ultimii ani. După pietonizare, centrul istoric a devenit una din
principalele atracții turistice ale Capitalei, însă chiar și în acea zonă circulația pietonală păstrează o
suită de probleme. Reglementări prea permisive în ceea ce privește amplasarea teraselor și accesul
vehiculelor au scăzut atractivitatea zonei pentru cetățeni. Alocarea a prea mult spațiu pentru terase
face ca culoarul circulabil pentru pietoni să fie adesea mai mic de 2m. Accesul limitat, dar nu interzis,
pentru autovehicule face ca segmente importante din zona pietonală să fie utilizate de fapt ca parcare
(ex. str. Eugeniu Carada și o parte din str. Lipscani – în spatele BNR).
A doua fază de pietonizare a zonei centrale miza pe o suită de intervenții punctuale propuse în cadrul
TUB / PIDU București. Abordarea propusă avea la bază un fel de „acupunctură urbană” – prin
revitalizarea unor spații publice reprezentative (denumite camere urbane), legate printr-o suită de
străzi exclusiv pietonale sau cu prioritate pentru pietoni. Pornind de la o suită de piețe revitalizate cu
succes se poate susține și cererea pentru pietonizare a unor străzi adiacente (modele similare au fost
aplicate deja în orașe precum Sevilia). Unul din proiectele principale din PIDU aveau în vedere și
deschiderea (permeabilizarea) unei circulații care să asigure traversarea zonei din jurul Palatului
Parlamentului. Acest proiect ar fi avut capacitatea de a reda publicului un spațiu reprezentativ al
Capitalei, transformând-ul într-un adevărat „parc urban”.
Zona din fața Palatului Parlamentului face deja parte din spațiile transformate temporare în zone
pietonale pentru diverse evenimente în aer liber reprezentative la nivelul Capitalei (ex. concerte,
maratoane, video-mapping etc.). În aceeași situație se află și zone precum str. Pictor Arthur Verona
sau str. Mătăsari, care atrag evenimente anuale încercând să promoveze nevoia unor noi zone
pietonale. Toate aceste proiecte atrag atenția asupra unei nevoi continue de zone pietonale, mai ales
în perimetrul central, unde potențialul este foarte ridicat. Totodată se resimte și nevoie de a dezvolta
zone pietonale în cartierele de locuințe colective, formând astfel o rețea de spații comunitare. În
prezent, sigurul caz este parcul din fața Primăriei Sectorului 2, care a atras și pietonizarea străzii dintre
parc și Primărie.
În ceea ce privește circulația persoanelor cu dizabilități locomotorii sau de vedere, Capitala întâmpină
dificultăți în a asigura condițiile minime de mobilitate. În București circulația persoanelor cu dizabilități
locomotorii sau de vedere este cvasi-imposibilă fără un însoțitor. Deși modernizările de străzi includ
adesea rampe pentru persoane cu dizabilități, acestea nu respectă normativul NP-051. De asemenea,
la nivelul anului 2013 se estima că doar 30% din instituțiile publice ale Capitalei sunt accesibilizate56.
În continuare lipsesc semafoare cu semnalizare acustică pentru nevăzători, marcaj tactil nu este
prezent în intersecții (sa este degradat), trotuarele nu sunt coborâte suficient la trecerile de pieton iar
în noile proiecte se includ în continuare bolarzi cu o înălțime de sub 1.2m57.

54

Care nu au fost proiectate pentru un indice de motorizare atât de accentuat.
Adesea este vorba de zone cu un POT de peste 70% în care spațiul dedicat parcării este foarte redus (ex. zona dintre Calea
Dorobanți și Calea Floreasca sau cea mai mare parte a zonei centrale.
56 A. Drăguțescu, et. al, 2014. Raport de audit al accesibilității spațiului public urban
57 Un posibil obstacol foarte periculos pentru nevăzători.
55
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Cu toate acestea există modele de succes în ceea ce privește calmarea traficului și accesibilizarea
spațiilor publice (ex. bretea Str. Nicolae Caranfil), care nu sunt însă replicate nici măcar în zonele
rezidențiale unde s-ar preta.
Figura 37. Modele amenajări de calmarea a traficului

Sursă: arhivă proprie

Exemplu de trecere de pietoni surpaînălțată în Cluj Napoca – model replicabil în zone cu trafic calmat
– zone rezidențiale sau în centrul istoric – rezolvarea permite traversarea persoanelor cu dizabilități în
siguranță și fără dificultate.
Pe o parte din principalele artere de circulație există pavaj tactil (pentru nevăzători), însă, nefiind
întreținut, aceste se degradează și dispare după câteva luni de utilizare.
În acest condiții, singurele opțiuni pentru repararea acestor erori se rezumă la: 1. Lărgirea străzii, ceea
ce implică exproprieri - uneori greu de realizat deoarece construcțiile sunt realizate pe aliniament sau
2. Reconfigurarea circulațiilor prin inserarea de sensuri unice sau reducerea benzilor carosabile de la
3.5m la 3m. Cu toate acestea, este foarte important ca în viitor să nu se mai emită autorizații de
construire sau să se aprobe PUZ-uri care să cuprindă străzi, chiar și locale, cu pietonale
subdimensionate (lățime sub 1.5m - pe care două persoane pot trece una pe lângă cealaltă fără a intra
pe carosabil).
Conform datelor Direcției General pentru Poliție a Primăriei Capitalei, în București s-au înregistrat în
anul 2018 un număr de 342 de accidente grave în care au fost implicați pietoni, în urma cărora 40 de
persoane au decedat, 306 au fost rănite grav și 10 au fost rănite ușor (peste jumătate din totalul
victimelor implicate în accidente rutiere în municipiu). Dintre acestea, 176 de accidente, cu 29 de de
decedați, 147 de răniți grav și 2 răniți ușor, s-au produs din vina pietonilor, cauzele principale fiind
traversarea neregulamentară și neacordarea priorității vehiculelor. În cazul a 166 de accidente, cu 11
decedați, 159 de răniți grav și 8 răniți ușor, vina a fost a conducătorilor auto care nu au acordat auto
care nu au acordat prioritate pietonilor. Peste 79% dintre decese s-au produs în cazul persoanelor de
peste 60 ani. În primele 6 luni din 2019, numărul pietonilor decedați în accidente a fost de 13 (dintre
care 10 au traversat neregulamentar). Zonele pe care se înregistrează cele mai multe accidente care
implică pietoni sunt Șos. Berceni, Bd. Iuliu Maniu, Șos. Pantelimon, Șos. Olteniței, Șos. Ștefan cel Mare,
Splaiul Independenței, Bd. I.C. Brătianu, Șos. Alexandriei. Cele mai numeroase accidente au loc luni și
marți, respectiv între orele 16-17, 13-14 și 6-7.
În acest context, CGMB a aprobat în anul 2019 indicatorii tehnico-economici pentru 8 pasarele
pietonale pe Șos. Mihai Bravu, Șos. Alexandriei, Calea Griviței, Bd. Doamna Ghica, Șos. Pipera, Str. Liviu
Rebreanu, Bd. Iuliu Maniu. Tot în anul 2019, PMB și Universitatea Politehnică s-au asociat pentru a
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construit un pasaj pietonal suprateran pe Splaiul Independenței, între universitate și Complexul Regie.
De asemenea, PMB a reluat lucrările la pasajul pietonal din Piața Eroii Revoluției, care sunt abandonate
de mai mulți ani. Primăria Sectorului 3 a aprobat în 2020 construcția unui pasaj pietonal în zona stației
de tramvai Laborator de pe Șos. Mihai Bravu. Primăria Sectorului derulează lucrări de consolidare și
modernizare a Pasajului Obor, inclusiv prin înlocuirea benzilor rulante. O altă pasarelă pietonală cu
studiu de fezabilitate realizat este cea de pe Șos. București-Ploiești (Fântâna Miorița). PUZ-urile de
sector, aflate în diferite stadii, prevăd, la rândul lor, intervenții dedicate zonelor pietonale, sharedspace sau pasajelor sub/supraterane pentru pietoni.

7.3 Deplasări velo
La fel cum este cazul majorității orașelor din România, și în Capitală infrastructura pentru mersul cu
bicicleta este mult subdezvoltată în relație cu nevoile locuitorilor. Acest aspect este relevat și în
sondajul elaborat pentru pregătirea SIDU, în care insuficiența pistelor pentru mersul cu bicicleta este
a doua cea mai mare problemă la nivelul Capitalei (după congestia traficului), cu un punctaj de 5.10 (1
- profund nemulțumit/ă la 10 - foarte mulțumit/ă).
Din sondajului desfășurat la momentul elaborării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (2015), reiese
că 19% din respondenți ar merge cu bicicleta dacă ar exista infrastructură dedicată, iar 71% ar folosi
acest mijloc de deplasare dacă ar exista infrastructură și vremea ar fi favorabilă. Totuși, Capitala
dispune în prezent de un singur culoar cu piste de biciclete amenajate corespunzător, traseul Parcul
Regele Mihai (intrarea Pescăruș) – Piața Victoriei - cu o ramificație către intersecția Calea Victoriei cu
Bulevardul Regina Elisabeta și către intersecția Berzei - Buzești cu Calea Griviței58.
Traseul nord - centru asigură momentan legătura între cartierul Aviatorilor și zona Universității. Din
2018, există o amenajare și pe Sos. Pipera care extinde traseul până la zona de birouri de la Aurel
Vlaicu. Noul segment nu a fost dat încă în funcțiune și nu este continuu, fiind încă lipsit de o legătură
cu traseul existent59. Într-o situație similară se află și intersecția de la Aviatorilor unde există marcaje
și delimitări ale pistei pentru bicicleta, dar nu și indicatoarele care confirmă darea ei în funcție.
Celelalte piste, amenajate în sectorul 2, 3 și 4, prezintă erori destul de grave de proiectare. Pista de pe
Șoseaua Pantelimon este subdimensionată (1m) fiind amplasată între mașini parcate și vegetație de
aliniament. Practic, bicicliștii nu au spațiu de depășire, iar lipsa unui spațiu de protecție față de mașinile
parcate face ca aceștia să fie expuși la coliziuni cu persoane care părăsesc mașina fără a se asigura.
Acest traseu, deși este marcat, nu este încă recepționat și în consecință nu este dat în funcțiune.

58

Între 2008 și 2010 au fost marcați 112 km de piste pentru biciclete. Starea precară a lucrărilor și erorile majore de
proiectare au făcut ca cea mai mare parte a pistelor create să fie considerate periculoase pentru participanții la trafic fiind
desființate în anul 2012 de către Poliția Rutieră.
59 str. N.Caramfil până la intrare în Parcul Regele Mihai I unde pe alocuri profilul rutier este foarte îngust (3m) și nu permite
inserarea de infrastructură pentru biciclete.
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Figura 38. Cele mai recente amenajări de piste de biciclete (Calea Victoriei – tronson 2 și Bd. Aviatorilor –
Sos. Pipera)

Sursa: Arhiva autorului

În 2019, au fost realizate studii de fezabilitate pentru încă 4 tronsoane din rețeaua de piste pentru
biciclete a capitalei: definitivarea traseului nord - centru, partea de nord-vest a inelului central (Iancu
de Hunedoara – Ștefan cel Mare – Mihai Bravu), legătura între pista de pe Calea Victoriei și Parcul
Izvor via Splaiul Independenței și Piața Victoriei. Propunerile preliminare mizează pe amenajarea
infrastructurii pentru biciclete în detrimentul circulațiilor auto și respectă astfel principiile mobilității
urbane durabile. Comparând însă traseele în curs de implementare și cele realizate în ultimii ani de
către primăriile de sector cu cele propuse în PMUD (12 trasee prioritare), se poate identifica o
abordare diferită. Traseele actuale merg doar pe direcție nord - centru, est - vest și inelar, deservind
doar partea de nord a capitalei. Traseele din PMUD însă au în vedere conturarea unei rețele de bază
care să deservească într-un mod unitar zonele cu cea mai mare densitate a populației și să asigure
legături cu principalele zone de activitate. Deși traseele în curs de implementare sunt benefice pentru
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a facilita deplasările cu bicicleta, în viitorul apropiat, rețeaua radială trebuie completată, mai ales către
partea de sud a capitalei.
Figura 39. Principalele rute folosite de utilizatorii sistemului de bike sharing - Aperider

Sursa: Pegas - Aperider

În prezent, principala problemă în procesul de realizare a rețelelor de piste și a benzilor pentru
biciclete este cadrul legal și normativele învechite. Proiectarea infrastructurii pentru biciclete se
realizează pe baza “STAS 10144 2-91 trotuare, alei, piste de cicliști”, care nu mai răspunde principiilor
actuale de proiectare aplicate la nivel european și nu numai. Ghidul metodologic de reglementare a
proiectării, execuției, utilizării și mentenanței lucrărilor de infrastructură pentru biciclete, singurul
document care îndrumă proiectanții în momentul de față, este în dezbatere publică la MDRLP încă din
anul 2017.
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Figura 40. Infrastructură pentru biciclete (existent și propus în strategii)

Sursa: analiză proprie / PMUD / PMB
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Pentru a crește numărul de deplasări cu bicicleta nu este însă suficientă dezvoltarea de piste pentru
bicicletă. Este nevoie și de dotări, evenimente și alte facilități pentru a încuraja mersul cu bicicleta. În
prezent, în Capitală există doar două sisteme private de bike-sharing: I’Velo Urban (dedicat
deplasărilor către obiective de interes) și I’Velo Relax (dedicat agrementului)60. Sistemul I’Velo Relax
funcționează preponderent în marile parcuri ale Capitalei. Bicicletele sunt închiriate și ulterior
returnate la un centru amplasat la intrarea în parc. În cazul I’Velo relax, este vorba de un sistem cu
stații de ancorare, care funcționează pe bază de abonament, și poate fi accesat prin intermediul unei
aplicații. În lipsa infrastructurii pentru biciclete, stațiile sunt în prezent amplasate preponderent pe
traseul nord - centru și în câteva zone cu o densitate mare de locuri de muncă (ex. Romexpo).
Extinderea infrastructurii pentru biciclete și o deservire mai echilibrată a întregului oraș ar putea
asigura și dezvoltarea sistemului existent de bike-sharing. De asemenea, existența infrastructurii
pentru biciclete atrage de regulă și alți operatori de sisteme de bike-sharing, nefiind astfel necesar ca
administrațiile publice locale să dezvolte asemenea proiecte. Singurul rol al administrației publice
locale ar fi acela de a reglementa aceste servicii și de a verifica punerea lor în aplicare.
Deși, la nivelul Bucureștiului există o suită de piste pentru biciclete, disponibilitatea parcărilor pentru
biciclete este încă foarte redusă. O parte din instituțiile publice (preponderent universitățile), au
achiziționat rastele pentru biciclete, la fel ca și marile centre comerciale. Numărul acestor parcări este
încă mult prea redus și ar trebui suplimentat mai ales în școli, instituții culturale, principalele stații de
transport public (intermodalitate) și în alte puncte de interes. La fel ca în cazul parcării autovehiculelor
rutiere (aplicația Parking București), este importantă și cartarea parcărilor pentru biciclete, astfel încât
bicicliștii să aibă acces la acest tip de informație.
Figura 41. Principale zone folosite de utilizatorii Aperider

Sursa: Pegas - Aperider

Luând în calcul datele generate de sistemul de bikesharing (dockless) de la Pegas – Aperider, ies în
evidență foarte ușor zonele în care cererea pentru rastele este foarte ridicată. Practic, cererea este
cea mai mare în zonele o densitate mare a activităților și în principalele intersecții ale Capitalei, unde
se află și cele mai bune legături cu rețeaua de transport public61. De aceea, un program dedicat pentru

60

Pentru o scurtă perioadă, în Capitală a funcționat și un serviciu de bike-sharing de tip “dockless”, denumit ApeRider. Din
cauza furturilor și dificultății de a recupera bicicletele, proiectul a fost abandonat la câteva luni după lansare.
61 În rețelele de transport public eficientizate (rețele hub and spoke) sistemele de bike / scooter sharing dockless reprezintă
opțiuni de tip „last mile” și extind raza de deservire a stațiilor de transport public.
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amenajarea de rastele ar trebui orientat și către nodurile intermodale, alături de instituțiile publice,
centrele comerciale sau imobilele de birouri.
Există cerere și pentru parcări de biciclete aferente zonelor de locuințe colective. Cererea de parcări
rezidențiale este motivată de disconfortul creat pentru a transporta bicicleta până la etajele
superioare, dar și de spațiul locativ redus care adesea face dificilă și păstrarea unei biciclete. Din acest
motiv, în iunie 2018, Primăria Sectorului 4 a lansat un proiect-pilot de parcări rezidențiale pentru
biciclete care urma să fie testat în zonele de locuințe colective amplasate în vecinătatea Parcului
Tineretului. Este vorba de containere, transformate în parcări de biciclete, la care accesul se asigură
pe baza unei aplicații.
Figura 42. Propunere garaj biciclete

Sursa: B365.ro / sectorul4live.ro

PMB a lansat în anul 2017 un program denumit ”Bicicliști în București” prin care acordă cetățenilor un
voucher de 500 de lei pentru achiziția unei biciclete. În perioada 2017-2018 au fost acordate 30.000
de astfel de vouchere. În anul 2019 programul nu a mai fost continuat, după ce ANAF a solicitat
beneficiarilor plata unui impozit de 10% din această sumă.
Deși există din ce în ce mai multe evenimente care încurajează cultura mersului cu bicicleta (Skirt Bike,
Bike Fest, Prima Evadare, etc.), în lipsa infrastructurii eficiența lor este încă redusă, motiv pentru care
bicicleta continuă să fie folosită mai mult pentru agrement decât pentru deplasările cotidiene. De
aceea, acordarea de vouchere și facilități pentru bicicliști nu reprezintă încă o măsură care să poată
funcționa.
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8. MANAGEMENTUL TRAFICULUI
8.1 Parcare
Parcarea reprezintă una din cele mai mari probleme ale sistemelor actuale de transport, fiind totodată
și un mare consumator de spațiu urban. O mașină stă parcată în medie 22-23 din 24 de ore și ocupă
cel puțin 2 locuri de parcare (locul de parcare rezidențiale, cel la locul de muncă și / sau cel de la centrul
comercial / zona de agrement / instituția publică).

Parcarea este totodată un important generator de trafic și o importantă cauză pentru congestie (30%
in traficul din zonele centrale este datorat mașinilor aflate în căutarea unui loc de parcare62). La nivelul
Capitalei parcarea reprezintă o problemă importantă, aspect vizibil în scorul de 8.71 (maxim 10)
obținut la întrebarea care viza necesitățile respondenților în zona în care locuiesc (sondaj SIDU 2019).
Totuși, ca necesitate, parcarea a obținut valori mai reduse în comparație cu transportul public (acces
la transportul public) – 9.04, spațiile verzi (copaci, arbori stradali, ”perdea verde”) – 9.11 sau calitatea
carosabilului 9.16. Din respondenții la sondajul SIDU 2019 35.7%, nu consideră că au acces la facil la
parcări în zona în care locuiesc (în timp ce 97.4% consideră că au acces facil la transportul în comun).

8.1.1 Disponibilitatea locurilor de parcare (cerere / ofertă)
Modul de utilizare a parcărilor variază în primul rând de scopul acestora. Astfel, se pot distinge trei
tipuri majore de parcări a căror utilitate este corelată cu funcțiunea pe care o deservesc:
a) parcările rezidențiale – folosite preponderent pe parcursul nopții (utilizare 8 - 14 ore);
b) parcările de serviciu – folosite de către angajați pe parcursul orelor de lucru, 09:00 – 19:00
(utilizare 8 ore);
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c) parcările în centre comerciale – sunt folosite preponderent în timpul zilei, mai ales seara după
17:00, și în sfârșitul de săptămână (utilizare 0.5 – 3 ore63);
d) parcările aferente obiectivelor de interes (instituții publice, muzee, teatre64 etc.) – sunt
folosite preponderent în cursul săptămânii, în intervalul 09:00-17:00 (utilizare 0.5 – 2 ore);
e) parcările de transfer – sunt constituite pentru a asigura transferul de la autovehicul către alte
mijloace de deplasare, preponderent transportul public, fiind utilizate preponderent în
intervalul 08:00 – 19:00 (utilizare 8 ore).
Parcarea rezidențială
Problematica parcărilor rezidențiale și măsurile de management al parcării diferă în funcție de
tipologia de locuire și perioada în care acestea au fost proiectate. Astfel, se disting două tipologii
majore, locuirea colectivă și locuirea individuală.
Noile locuințe colective, construite după 1996 (RGU), respectiv 2006 (HCGMB 66/2006), trebuie să
asigure un număr minim de locuri de parcare pe parcelă sau în subteran. Tendința dezvoltatorilor este
să folosească mecanisme de tip „parking cash out” prin care locul de parcare plătit adițional față de
apartament. Acest mecanism este folosit și în occident, însă scopul lui este de a atrage rezidenți care
nu dețin autovehicule individuale. În cazul Bucureștiului, rezultatul este că noii rezidenți decid să nu
plătească locul de parcare (amenajat obligatoriu cf. HCGMB 66/2006) și să parcheze gratuit pe o stradă
apropiată de reședință. Locurile de parcare asigurate de dezvoltator rămân astfel goale, iar strada de
acces către imobil este ocupată de mașinile locuitorilor.
Locuințele colective construite în perioada comunistă nu au fost proiectate pentru un indice de
motorizare atât de ridicat ca în prezent. Astfel, creșterea exponențială a indicelui de motorizare în
cartierele cu acest specific a creat o presiune ridicată pe modul de utilizare a terenului. Această nevoie
a făcut ca suprafața alocată spațiilor verzi, spațiilor comunitare sau de joacă și agrement să scadă
treptat în favoarea parcărilor. Neclaritatea asupra proprietății terenurilor, urmată de retrocedări, a
mai compromis o suită de spații din incintele de locuințe colective. Aceste spații puteau fi utilizate
pentru dotări comunitare, spații verzi sau, după caz, parcări rezidențiale. În schimb, după ce au fost
retrocedate, ele au fost ocupate de noi dezvoltări rezidențiale sau de birouri.
Figura 43. Exemplu inserție construcții în zone de locuințe colective (densificare)
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În centrele comerciale de mare amploare cum ar fi cele de tip mall durata de parcare poate excede 3 ore.
În cazul instituțiilor culturale orientate către spectacole și evenimente programul se extinde adesea și până la ora 22:00.
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Sursa: Google Streetview

Imposibilitatea de a satisface nevoia de parcări rezidențiale face ca parcarea pe trotuar, pe terenuri
virane sau chiar și pe spațiul verde să fie deja ceva obișnuit în cartierele de locuințe colective din
București.
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Figura 44. Zone cu deficit ridicat de locuri de parcare

Sursa: Poliția Rutieră

Zonele cu cel mai mare deficit în ceea ce privește parcările rezidențiale se regăsesc în segmente din
cartiere precum Drumul Taberei, Pantelimon, Militari, Tineretului, Constantin Brâncoveanu, Tei, Titan
sau Rahova. Locuințele colective amplasate în lungul marilor artere includ și dotări de interes cotidian
la parter (magazine, restaurante, etc.), care atrag utilizatori și generează o cerere suplimentară de
parcări. Această nevoie ar putea fi acoperită de parcările rezidențiale, o parte din acestea fiind libere
în timpul zilei. Disponibilitatea redusă a acestor parcări rezidențiale face ca o parte considerabilă din
85

trotuar și din banda întâi să fie ocupate de mașini parcate neregulamentar (fie de rezidenți, pe
parcursul nopții, sau de utilizatorii dotărilor de la parter, pe timpul zilei). În alte orașe, precum ClujNapoca, există aplicații (de ex. Yeparking) cu mii de utilizatori înscriși, care se notifică reciproc cu
privire la disponibilitatea unor locuri de parcare rezidențială temporar disponibile. Implementarea
unui astfel de sistem în București este îngreunată de faptul că unele primării de sector au închiriat deja
persoanelor care au obținut un loc de parcare dispozitive de blocare a acestora.
La nivelul Capitalei, existau în anul 2019 circa 1,4 milioane de autovehicule în circulație, în timp ce
stocul total de parcări de reședință comunicat de către cele 6 primării de sector era de sub 200.000,
existând așadar un loc de parcare tarifat la 7 autoturisme. Așadar, din 7 proprietari de autoturisme,
unul singur plătește anual o taxă modică către Primărie, în timp ce restul de 6 parchează pe domeniul
privat sau pe străzi, în cele mai multe cazuri fără respectarea legislației în vigoare. Această situație
este tolerată de către autorități, conștiente fiind de imposibilitatea de a oferi locuri de parcare tuturor.
Paradoxul acestei toleranțe este însă faptul că parcul auto continuă să crească în ritm accelerat (510%/an), mai ales prin importul de autoturisme second-hand la prețuri reduse, cetățenii nefiind
practic descurajați sub nicio formă să apeleze la noi achiziții (taxele de înmatriculare sunt reduse, la
fel ca și impozitul anual plătit primăriei de sector, iar parcarea se realizează gratuit în 6/7 cazuri).
Sub presiunea solicitărilor venite din partea numărului tot mai mare de rezidenți care dețin una sau
mai multe autoturisme, cele 6 primării de sector s-au văzut nevoite să ia unele măsuri pentru a crește
numărul de parcări rezidențiale. În lipsa disponibilității și/sau a proprietății asupra unor parcele de
teren, cu precădere în cartierele de locuințe colective destul de dense, acestea au apelat unele
improvizații, precum:
-

-

reconfigurarea bulevardelor cu erori grave de proiectare. Pe artere majore, precum Calea
Moșilor sau Sos. Olteniței, au fost amenajate parcări în spic, un tip de parcare folosit doar pe
străzi secundare. Acest aspect a îngreunat considerabil traficul, mai ales pe banda 1, crescând
considerabil riscul de accidente;
instituirea sensului unic pe multe străzi secundare, astfel încât o bandă de mers să fie folosită
exclusiv pentru parcarea laterală a autoturismelor;
sacrificarea spațiilor verzi dintre blocuri sau chiar din micile grădini din jurul acestora și
relocarea trotuarelor mai aproape de clădiri pentru a putea extinde suprafața parcărilor la sol
(vezi capitol profil spațial pentru detalii).
Figura 45. Numărul de locuri de parcare rezidențiale / sector în anul 2019
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Sursa: Primăriile de sector
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Cel mai mare număr de locuri de parcare (preponderent rezidențială) identificate și delimitate de către
autoritățile locale în vederea taxării, este asigurat de sectoarele 3,4 și 6, care sunt totodată sectoarele
cu cel mai mare volum de locuințe colective. Costul unui loc de parcare rezidențial variază între 50
lei/an (Sectorul 2) și 211 lei/an (Sectorul 3). Deși este apreciabil faptul că s-a introdus plata parcării
rezidențiale, tariful este mult sub valoarea reală a spațiului ocupat (300-400 € / mp în intravilanul
municipiului București în 201965). Adesea, valoare terenului dedicat parcării este considerabil mai
mare decât valoarea autovehiculului care îl folosește66. Practic, un proprietar de autoturism cu
motorizare standard din București nu plătește anual primăriei de sector mai mult de 100 Euro sub
formă de abonament de parcare și impozit pe proprietate, ceea ce face acest mijloc de deplasare
extrem de competitiv (mai scăzut, de ex., decât al unui abonament STB pe două linii).
Figura 46. Costul locurilor de parcare
Sectoare

Abonament / an

nr locuri

nr platite

nr blocuri

1

76.00

8480

8268

3780.00

2

50.99

25000

25000

4119.00

3

211.80

56000

nd

3503.00

4

10 -20 lei

44870

nd

2613.00

zona A: 77 de lei; zona
B: 58 de lei; zona C: 47
de lei.

18615

17719

2342.00

40296

39124

2833.00

39648

38500

5

67

6 (total)
6

6 smart

zona A: 77 de lei; zona B:
58 de lei; zona C: 47 de
lei.
1380 lei68

648

624

Sursa: Primăriile de sector

În pofida deficitului masiv de locuri de parcare, puține primării de sector au investit în crearea unor
noi parcări supraetajate pentru rezidenți, preferând soluții mai facile și mai ieftine sus-menționate.
Doar în Sectorul 4 au fost construite parcări multietajate rezidențiale sau de transfer (de ex. Piața
Sudului, Apărătorii Patriei, Dimitrie Leonida, la care se vor mai adăuga alte 8 locații). Rezervarea locului
de parcare rezidențială se face printr-o aplicație electronică, nemaifiind necesară interacțiunea cu
funcționarii publici. Sectorul 1 a aprobat în anul 2019 un SF pentru amenajarea de parcări
automatizate din structură metalică în circa 20 de locații. Primăria Sector 2 a inițiat construcția a 3
parcări supraterane și parcări rotative. După cum arată tabelul de mai sus, în Sectorul 6 funcționează
deja peste 600 de locuri în 70 de parcări inteligente pe verticală. Toate aceste proiecte nu vor aduce
însă mai mult de câteva mii noi locuri de parcare rezidențială, total insuficient chiar și în ipoteza
scăderii parcului auto la un sfert din valoarea actuală.
Cu toate acestea, nu există încă aplicate la nivelul Capitalei măsuri clare pentru descurajarea deținerii
unui autovehicul. Singurele măsuri adoptate au în vedere modernizarea parcului auto, prin acordarea
de vouchere de către PMB în vederea achiziționării de vehicule electrice.
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Cf. Camera Notarilor Publici din București, 2019. Studiu de piață pentru anul 2019 privind valorile imobiliare în Municipiul
București-Terenuri.
66 Autovehicule achiziționate la mâna a doua cu 1000-2000 € care folosesc 14 mp cu o valoare imobiliară de peste 5000-6000
euro
67 Stabilit prin HCGMB 218/2015 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând
cu 2016.
68 Deși tariful pare mult mai ridicat el abia reușește să acopere costurile de întreținere.
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Parcările în centre comerciale și alte zone de interes
Noile centre comerciale își asigură, în cea mai mare măsură, necesarul de parcări, preponderent
pentru că în procesul de autorizare au fost obligate să respecte HCGMB 66/2006. Fiind vorba însă
vorba de parcări private, acestea sunt utilizabile și păzite preponderent pe parcursul zilei, în timpul
programului de funcționare a magazinelor. O parte considerabilă din aceste centre comerciale, mai
ales cele de dimensiune medie (Lidl, Kaufland, Penny, etc.), sunt construite în zonele de locuințe
colective, acolo unde se înregistrează cel mai mare deficit de locuri de parcare. Ele ar putea fi utilizate,
mai ales pe parcursul nopții, pe post de parcări rezidențiale de către locuitorii zonei, aspect care ar
asigura o utilizare mult mai eficientă a terenului. Utilizarea parcărilor oferite de centrele comerciale
pe parcursul nopții s-ar putea realiza și contra cost, aspect care ar asigura proprietarilor venituri
suplimentare.
Parcările la locul de muncă / zone de birouri
Noile dezvoltări de birouri își asigură, de asemenea, necesarul de locuri de parcare în cele mai multe
dintre cazuri, în contextul în care au fost nevoite să îndeplinească cerințele din HCGMB 66/2006 în
procesul de avizare. Însă, inserția lor în zone cu o capacitate limitată în ceea ce privește trama stradală
conduce la congestie (valabilă mai ales în zona centrală). Acest aspect este datorat faptului că, printro disponibilitate mare de locuri de parcare, noile zone de birouri devin importanți generatori de trafic
în rețeaua de transport a capitalei. Alte orașe din Europa (de ex. Viena sau Londra) sau chiar din țară
(de ex. Cluj-Napoca) au adoptat, prin noile regulamente de urbanism, politici de descurajare a
construcției de locuri de parcare în proiectele noi de clădiri de birouri sau de hoteluri din inelul central
tocmai pentru a atenua rolul acestora de generatori de trafic și a încuraja transportul public. În mod
evident, o astfel de măsură poate fi implementată doar în cadrul unei politici mai complexe de
combatere a parcării neregulamentare pe străzile adiacente.
Inserția punctuală a birourilor în zone rezidențiale atrage după sine un dezechilibru în ceea ce privește
disponibilitatea locurilor de parcare. Închirierea unui spațiu inițial rezidențial pentru birouri nu
necesită suplimentarea locurilor de parcare, deși, prin schimbarea de funcțiune, cererea crește.
Problema este vizibilă cu precădere în zone rezidențiale cu o accesibilitate ridicată (Floreasca,
Dorobanți, zona centrală, Cotroceni etc.) unde case generoase au fost transformate în sedii de birouri.
Creșterea accentuată a cererii pentru parcări face ca străzile din aceste zone să fie obstrucționate în
timpul zilei de mașini parcate neregulamentar. Deoarece parcarea pe stradă este gratuită și
nesancționată (în afara unor cazuri extreme, de blocare a unor intrări, treceri de pietoni, intersecții
sau mijloace de transport – când autovehiculele ar putea fi ridicate de către o companie municipală
din subordinea PMB, în baza unui regulament adoptat în anul 2019), rezidenții preferă să parcheze
acolo, la fel cum procedează și persoanele care lucrează în zonă. Această tendință este vizibilă foarte
ușor pe parcursul nopții, când peste 40% din parcările la stradă sunt libere.
Parcările de transfer
Parcările de transfer, deși reprezintă o soluție aplicată de câteva decenii în orașele din vestul Europei,
sunt încă o noutate pentru orașele României. Abia în ultimii 5 ani au fost implementate și la nivelul
Capitalei proiecte care au în vedere amenajarea unor parcări de tip „park & ride”, după cum am
prezentat într-un subcapitol anterior.
Deși unele facilitățile există (de ex. Străulești, Piața Sudului etc.), infrastructura este mult subutilizată
pentru că: a) nu există tarifare integrată (se plătește parcarea și separat biletul pentru transportul
public), b) legăturile oferite de transportul public sunt indirecte (în sensul că trebuie schimbate mai
multe mijloace de transport pentru a ajunge la destinație, ceea ce implică și utilizarea mai multor
bilete)69 și c) parcarea neregulamentară în jurul facilității nu este sancționată70. Doar Primăria
Sectorului 4 pare să aibă o politică de amenajare de parcări de transfer. Dacă parcările de la Berceni și

Pentru navetiștii care vin din Mogoșoaia / Buftea
Șoferii preferă să parcheze ilegal pe trotuarele străzilor învecinate decât să plătească parcarea în park & ride-ul
de la Străulești.
69
70
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Dimitrie Leonida își îndeplinesc rolul de a prelua fluxuri de trafic din periurban, celelalte două facilități
încurajează de fapt folosirea autovehiculului personale ca mijloc de transport de tip ultima milă („last
mile” - deplasarea de la cea mai apropiată stație de transport public până la destinație). De asemenea,
mai este în lucru și parcarea PMB de la Pantelimon, care ar putea prelua din anul 2020 o mare parte
din fluxurile dinspre Pantelimon, Cernica sau Brănești. Lipsesc însă asemenea facilități pe cele mai
încărcate artere prin care rezidenții așezărilor periurbane intră în Capitală: DN1 / DJ 200B, A1, DN5
sau DN6.
Într-o rețea echilibrată de parcări de transfer, dimensiunea acestora scade și prețul crește cu cât sunt
mai aproape de zonele centrale. În prezent, în Capitală nu există încă parcări de transfer pe
Patrulaterul Central sau Inelul Central. Doar pe Inelul Median au fost construite parcări multietajate
la stațiile de metrou Obor și Piața Sudului. Din păcate, parcările multietajate (subterane) din
patrulaterul central se concentrează în zona ultracentrală, în loc să fie amplasate la intrările în acesta
(ex. Piața Romană sau Piața Unirii). Totuși, amplasarea celor 3 parcaje subterane în Piața Universității
reprezintă o importantă facilitate pentru funcționarea zonei pietonale din centrul istoric, deși gradul
lor de ocupare rămâne scăzut, în condițiile în care încă se poate parca prima bandă sau pe trotuar pe
străzile din zona ultracentrală.
Parcarea în zona centrală
Zona centrală prezintă cea mai mare concentrare de obiective de interes (instituții publice, de cultură,
agrement, învățământ, dar și locuri de muncă sau mici zone rezidențiale), fiind totodată cea mai bine
irigată parte a Capitalei din perspectiva infrastructurii de transport (artere și transport public de mare
capacitate). Cu toate acestea, zona centrală este caracterizată de un țesut urban interbelic, cu o tramă
stradală parțial neregulată și spații foarte limitate de parcare. Fondul construit vechi și valoros dispune
de spații foarte reduse pe parcelă pentru a putea asigura locuri de parcare (POT de peste 70%).
Densificarea zonei și reducerea treptată a funcțiunii rezidențiale în favoarea birourilor crește cererea
de locuri de parcare. Cu toate acestea, luând în considerare rezervele de teren și capacitatea
infrastructurii de transport, cererea reală de locuri de parcare (cf. HCGMB 66/2006) nu poate fi
satisfăcută. În cazul zonei centrale, parcarea trebuie privită și ca un important generator de trafic.
Cu o cerere de peste 20000 locuri de parcare și o disponibilitate de mai puțin de 5000, raportul cerereofertă este de aproape 4/1. Totuși, în calculul de mai jos nu au putut fi incluse parcările pe parcelă
(aproximativ 500 locuri). În ceea ce privește oferta de locuri de parcare (la stradă și în afara străzii),
acestea se concentrează preponderent pe partea vestică a centrului istoric. În partea vestică a zonei
centrale (mai ales în nord-vest) disponibilitatea parcărilor de capacitate mare / medie este mult
redusă. Cu toate acestea, există două parcări multietajate private, subutilizate în prezent, care ar
putea fi folosite peste noapte de rezidenți, desigur contra-cost (Cocor și Unirii). Această discrepanță
între est și vest în ceea ce privește disponibilitatea locurilor de parcare este vizibilă mai ales în analiza
străzilor pe care se parchează neregulamentar.
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Figura 47. Parcări neregulamentare în zona centrală

Sursa: Analiză proprie (vizite pe sit și Google Streetview)
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Practic, aproape toate străzile din partea vestică a zonei centrale sunt blocate de mașini parcate
neregulamentar. Parcarea neregulamentară îngreunează foarte mult circulația pe două sensuri,
blochează uneori tramvaiul în zona Sfântu Gheorghe sau face imposibilă deplasarea în siguranță a
pietonilor. Trotuarul fiind ocupate de mașini, aceștia sunt obligați să circule pe carosabil. O altă parte
cu mari probleme în ceea ce privește raportul între cerere și ofertă este cuprinsă între Bd. Unirii și
Splaiul Independenței. Această zonă găzduiește o mare parte din instituțiile publice centrale ale
României. generând o cerere foarte mare de locuri de parcare. Deși ar mai exista câteva rezerve de
teren pentru amenajarea unor parcări multietajate, acestea sunt folosite pentru a găzdui noi
dezvoltări imobiliare, preponderent birouri. În acest sens, pentru a putea continua procesul de
regenerare urbană pornit în centrul istoric (zona pietonală din jurul străzilor Lipscani și Șelari), va fi
nevoie, în primul rând, de reducerea cererii de parcare, extinderea și reconfigurarea parcării la stradă
(preferabil eliminare și mutare în parcări multietajate compacte). Orice parcare nou amenajată, cum
ar fi cele 7 propuse prin Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU), ar trebui însoțită de eliminarea
parcărilor la stradă și redarea spațiului către pietoni și bicicliști.

8.1.2 Managementul parcării
În prezent, gestiunea parcării este realizată în paralel de PMB și de cele 6 Sectoare (prin delegarea
serviciului către servicii publice specializate din subordinea Consiliului Local – ADP sau prin direcții din
aparatul propriu al Primarului). PMB administrează, prin Compania Municipală Parking, parcările
publice cu taxă la stradă din lungul marilor bulevarde (inclusiv străzile cu transport public) și în centrul
istoric, iar primăriile de sector sunt responsabile de parcarea pe străzile secundare și în incintele
locuințelor colective (preponderent, parcări de reședință și de tip ”Parl&Ride”). Un caz aparte este
reprezentat de Metrorex, care aparține de Ministerul Transporturilor, și care gestionează parcarea de
tip park & ride de la Străulești.
Compania Municipală Parking a început exploatarea propriu-zisă a parcărilor publice din proprietatea
PMB în anul 2018. Din cele circa 8.000 de locuri de parcare (distribuite în 234 de parcaje) date în
administrarea companiei, doar puțin peste jumătate erau efectiv operabile, restul fiind rezervate
pentru anumite instituțiii publice (în baza deciziei CGMB), ocupate abuziv de riverani, de angajați ai
instituțiilor publice, de persoane în tranzit, de mașini de aprovizionare, de locuri rezervate pentru
jurnaliști, de locuri ocupate de angajați ai holding-ului municipal etc. Una din primele măsuri adoptate
a fost dezvoltarea și lansarea aplicației Smart Parking. În primele 6 luni din 2019, compania a
înregistrat venituri de 7,5 mil. lei din exploatarea locurilor de parcare, care au acoperit integral plata
salariilor celor peste 200 de salariați, fără însă a acumula și alte profituri din exploatare ce pot fi dirijate
către investiții, deși aceasta are ca obligații întreținerea, modernizarea (dotarea cu indicatoare,
automate de plată, stâlpișori, bariere, senzori, sisteme de semnalizare, dirijare a traficului etc.) și, după
caz, construirea de noi parcaje. Volumul investițiilor asumate de companie în cadrul contractului de
delegare a gestiunii parcărilor se ridică la 58 mil. lei până în anul 2024, constând din 300 de parcometre
și softul aferent, reabilitarea parcărilor administrate, implementarea unor soluții software de
gestionare și mentenanță a acestora etc. Compania a inaugurat recent noi locuri de parcare publică în
zona centrală (de ex. Piața Libertății)
În acest context, puține dintre parcările preluate au beneficiat de lucrări de modernizare de la
preluarea lor. Un exemplu concret în acest sens este lipsa unor parcometre (asemenea celor existenți
de mai mulți ani în alte orașe mari din România), în prezent încasările fiind realizate prin agenți ai
companiei, SMS sau prin aplicația Smart Parking. Compania a inițiat demersurile pentru achiziționarea
acestora în cursul anului 2019. De asemenea, în municipiu nu există panouri dinamice care să indice
numărul de locuri de parcare disponibile în fiecare parcare publică, pentru a putea orienta
conducătorii auto care sunt în căutarea unui loc.
Împărțirea atribuțiilor între PMB și primăriile de sector în ceea ce privește parcarea face dificilă
gestiunea eficientă a acestui serviciu. Coordonarea investițiilor este dificilă, iar atribuțiile fiecărei părți
implicate asupra unor zone nu sunt mereu clare, ex. parcarea în zonele protejate. Pentru dezvoltarea
și implementarea unei politici de parcare care să asigure o gestiune eficientă a parcării este nevoie de
clarificarea și simplificarea procesului de administrare a acestui serviciu.
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Măsurile de management al parcării la nivelul capitalei sunt încă la nivel incipient. Abia prin elaborarea
Strategiei de Parcare a Municipiului București în 2007 au fost introduse primele măsuri concrete de
management al parcării. Astfel, a fost luată în considerare necesitatea de a amenaja parcări
rezidențiale, închiriate contra-cost, și de a dezvolta unui regulament de parcare pentru noile
dezvoltări. Cu toate aceste, așa cum a fost cazul studiului JIICA, și Strategia de Parcare era orientată
preponderent către acoperirea cererii de parcare prin suplimentarea ofertie și nu către reducerea
cererii. Tot prin intermediul Strategiei de Parcare au fost propuse 69 de locații pentru parcări
multietajate, răspândite prin zona centrală, menite să acopere cererea foarte mare pentru parcări.
Abia prin PMUD s-au propus măsuri mai avansate în ceea ce privește managementul parcări. Tabelul
de mai jos prezintă principalele măsuri de management al parcării aplicate la nivelul Capitalei dintr-un
total de măsuri tipice aplicate în alte orașe:
Tabel 6. Gradul de implementare a măsurilor de management al parcării (cf. T. Litman)
Măsuri
T. Litman

Parcări destinate mai
multor funcțiuni

Reducerea
cererii

10 – 30 %

Nu există încă implementate asemenea
măsuri. Centrele comerciale dețin politici
proprii prin care este descurajată
utilizarea parcării în alt scop decât
pentru vizitarea centrului / magazinului.

Marile centre comerciale păstrează locuri
de parcare pentru persoane cu
dizabilități. În anumite cazuri (ex. Ikea)
există și locuri de parcare pentru familii
sau
10 – 30 %

Regulamente pentru a
favoriza anumite
categorii de utilizatori
cu nevoi

Stadiul de
implementare

Măsuri în Municipiul București

Persoanele cu dizabilități nu plătesc
parcarea, există încă un număr foarte
restrâns de parcări publice pentru
perspoane cu disabilități (ex. str. Edgar
Quinet).

-

Implementată parțial

Implementată

Locuri pentru prorprietari de vehicule
electrice sunt disponibile doar în cadrul
centrelor comerciale.

Implementată parțial
(doar în mediul privat)

1% din totalul parcărilor ar trebui să fie
dedicat persoanelor cu dizabilități

Propus PMUD

Nu există parcări dedicate pentru servicii de car sharing sau car pooling.

Parcări de mare
capacitate în afara
străzii

10 – 30 %

Doar în Mall-uri și în marile zone de
birouri. Parcări publice de mare
capacitate: Piața Universității x2, Pasajul
Obor, Național Arena, Park&Ride
Străulești, lâgă Parcul „Lumea
Copiilor”(la sol), Sos. Oletniței, Piața
Berceni, Piața Sudului.

Sistem de parcări de transfer (park &
ride) propuse în PMUD

Implementată parțial

Propus PMUD
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Măsuri
T. Litman

Reducerea
cererii

Măsuri în Municipiul București
Rețeaua de piste pentru biciclete a
Capitalei este mult subdimensionată.

Ameliorarea și
extinderea
infrastructurii
velo/pietonale pentru
sporirea accesibilității a
parcărilor

Eficientizarea
parcărilor din
perspectiva proiectării

5 – 15 %

Prin PMUD se are în vedere extinderea
rețelei velo

Centrul istoric pietonal este deservit de
parcările subterane de la Piața
Universității.
Există HCGMB 66/2006 care stabilește
numărul minim de parcări pe care orice
nouă construcție / dezvoltare trebuie să
le ofere.

Stadiul de
implementare
Implementată parțial

Propus PMUD /
Implementată parțial
(Calea Victoriei 2)
Implementat

Implementată parțial

Variază
Nu există încă praguri de număr maxim
de locuri de parcare care se pot oferi.

Încurajarea unor tipare
de deplasare mai
eficiente sau
diminuarea frecvenței
deplasărilor

10 – 30 %

Modernizarea flotei de transport public

În curs de implamentare
(PMUD)

Extinderea infrastructurii pentri biciclete

În curs de implamentare
(PMUD)

Extinderea liniilor de transport public
către zona metropolitană

În curs de implamentare
(PMUD)

Reconfigurarea sistemului de transport
public și introducerea trafării integrate

În curs de implamentare
(PMUD)

Benzi dedicate pentru transport public –
implementat benzi dedicate pentru
tramvai și câteva segmente pentru
autobuz.

În curs de implamentare
(PMUD)

Organizarea anuală a „Săptămânii
Europene a Mobilității” (European
Mobility Week).

Taxarea conducătorilor
auto pentru utilizarea
parcărilor

Măsuri mai eficiente de
plată a parcării

10 – 30 %

Variază

Se tarifează parcarea rezidențială (tarif
foarte redus) și parcarea la stradă în zona
centrală și în lungul principalelor artere
(tarife între 1.5 și 10 lei / oră).

Plată prin card / identificare și închiriere
parcare rezidențială folosind GIS

Plată prin SMS / via aplicație

Implementată

Implementată

Implementată parțial
(doar în Sectorul 4)
Implementată
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Măsuri
T. Litman

Reducerea
cererii

Stadiul de
implementare

Măsuri în Municipiul București

Se păstrează plata la personalul de suport

Adaptarea politicii de
preț pentru a îndeplini
obiective de
management ale
parcării

5 – 15 %

Politica tarifară aprobată prin
HCGMB_322_din_2018 prevede 3 zone
de tarifare. Există și regulamentul pentru
taxe și impozite care prevede tariful
pentru parcarea rezidențială.

Implementată parțial
(costuri prea mici la
rezidențial)

Nu se aplică limite de număr locuri de parcare rezidențiale / gospodărie
Acces facil la informații
despre disponibilitatea
locurilor de parcare

5 – 15 %

Aplicație Parking București prezintă
localizarea parcărilor dar nu și
disponibilitatea în timp real.
Cantitatea de amenzi date și mașini
ridicate este nesemnificativă.

Măsuri de
management, taxare
sau amenzi specifice
pentru a reduce
suprasolicitarea
parcărilor

Tarife ridicate în zona ultracentrală în
vecinătatea parcărilor subterane (zona
Universității) pentru a crește gradul de
ocupare a acestora și (principiul parcarea
la stradă este mai scumpă decât parcarea
în afara străzii)
Variază

Implementată

-

Implementată

Amenzi: tarif ridicare 200-270 lei; tarif
transport 150-200 lei; tarif depozitare
150 lei / zi.
Limitarea parcării la 2 ore maxim în
zonele cu o cerere ridicată (mai ales în
zone cu multe locuri de muncă bine
deservite de transportul public)

Propus PMUD

Sursa: adaptare după T.Litman, 2019. Parking Management Comprehensive
Implementation Guide.

În anul 2019, Consiliul General a adoptat noua politică de tarifare, care a abrogat-o pe cea din 2018.
Aceasta include poate cea mai hotărâtă măsură de management a sistemului de parcări luată de
Primăria Capitalei, și anume creșterea tarifului practicat de parcările publice administrate de
Compania Parking la 10 lei / oră în zona ultra centrală, 5 lei în zonă semicentrală și 2,5 lei în restul
zonelor. Taxarea se face doar în zilele lucrătoare, între orele 7-19, în restul timpului fiind gratuită (cu
excepția anumitor parcaje care sunt cu plată și în weekend). Suprataxarea după 2 ore de parcare la
tarif standard se aplică doar în zonele 1 și 2, în timp ce în zona centrală nu, ceea ce favorizeăza parcarea
de lungă durată exact în zonele cu cea mai mare cerere. De asemenea, există posibilitatea de
achiziționare de abonamente lunare, semestriale sau anuale de parcare, atât pentru persoane fizice,
cât și juridice, inclusiv riverani. Mai mult abonamentele achiziționate pentru o zonă pot asigura și
parcarea într-o zonă inferioară (de ex. cei cu abonament în zona 0 pot parca gratuit în zona 1). Prețul
unui abonament anual pentru persoane fizice este unul destul de accesibil (circa 2.000 Euro în zona 0,
1.000 de Euro în zona 1 și 400 Euro în restul zonelor). Unul dintre rezultatele aplicării acestei politici a
fost că mare parte din locurile de parcare au fost solicitate pe bază de abonamente de către riverani,
devenind astfel mai degrabă parcări rezidențiale decât parcări publice.
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Deși noul regulament face un pas înainte pentru a descuraja deplasările motorizate către centru (zona
cu cea mai bună accesibilitate la transport public), nesancționarea mașinilor parcate neregulamentar
a făcut ca parcările tarifate să fie ocolite de către șoferi, aceștia preferând să parcheze în continuare
gratuit pe trotuar. Luând în considerare lista sintetică de posibile măsuri pentru reducerea cererii de
parcare dezvoltată de T.Litman, ne putem da seama că municipiul București se află încă la un stadiu
incipient în ceea ce privește aplicarea și dezvoltarea unor politici eficiente de parcare orientate către
reducerea cererii.
Figura 48. Concept amplasare, dimensionare și tarifare parcări de transfer

Sursa: ilustrare proprie

Măsurile de parcare ar trebui concepute în așa fel încât în prima fază să fie descurajată utilizarea
autovehiculului (tarifarea parcării la destinație) și ulterior, treptat, să fie descurajată și proprietatea.
Desigur în momentul descurajării proprietății unui autovehicul sistemul de transport public ar trebui
să fie mult mai performant iar rețeaua de piste și benzi pentru biciclete să fie completă (ochiuri / grid
de minim 500m).

8.2 Sistemul de management al traficului
Managementul traficului reprezintă un mecanism prin care gestionarea traficului poate fi abordată
într-o manieră integrată cu ajutorul unor subsisteme independente care, interconectate din punct de
vedere funcțional printr-o rețea de comunicații, pot alcătui un sistem (inteligent) de management al
traficului. Sistemul (inteligent) de management al traficului reprezintă o structură care prin
intermediul unor tipuri de funcționalități poate colecta date din teren, le poate procesa, ca mai
departe acestea să fie analizate și transmise în timp real către utilizatori. Beneficiile pe care
implementarea unui sistem de acest tip le poate genera constau în fluidizarea traficului (de exemplu
prin adaptarea în timp real a timpilor de semaforizare în funcție de fluxuri – „undă verde”),
monitorizarea autovehiculelor (de exemplu printr-un sistem CCTV de supraveghere video, care poate,
inclusiv cu ajutorul unor aplicații software, să eficientizeze procesul de emitere a amenzilor în urma
scanării numerelor de înmatriculare), să ajusteze în timp real orarul de deplasare al mijloacelor de
transport, să contribuie la scăderea poluării și a timpului pierdut pentru a căuta loc de parcare (de
exemplu prin informarea în timp real cu privire la numărul locurilor libere din cadrul parcărilor) etc. În
consecință, eficientizarea traficului rutier poate avea impact pozitiv asupra tuturor tipurilor de
deplasări.
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În ceea ce privește Municipiul București, entitatea care gestionează sistemul de management al
traficului este Compania Municipală Managementul Traficului București (CMMTB SA). Aceasta a fost
înființată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.98 din anul 2017, având ca
obiectiv modernizarea sistemului de management al traficului din capitală, prin asigurarea circulației
rutiere fluente, precum și îmbunătățirea calității serviciilor, creșterea confortului, protecția mediului,
toate acestea fiind în conformitate cu politica europeană privind noua paradigmă a mobilității urbane.
Astfel, compania urmărește să fluidizeze traficul la orele de vârf prin soluții smart de semaforizare, să
scutească timpii petrecuți în trafic prin monitorizarea traficului și luarea măsurilor pentru eliminarea
congestiilor, să intervină rapid în cazul defecțiunilor și să utilizeze tehnologii moderne cât mai puțin
poluante.
Sistemul de management al traficului din București (cunoscut sub acronimul BTMS) este reprezentat
de implementarea, în mod integrat și unitar, a trei subsisteme: subsistemul de control al traficului
urban (UTC) – care permite coordonarea în timp real a timpilor de semafor în funcție de fluxurile de
trafic prin intermediul dispozitivelor de detecție a vehiculelor care contorizează permanent traficul,
datele fiind transmise către centrul de control al traficului printr-o rețea de fibră optică; subsistemul
de management al transportului public (PTM) – care permite prioritizarea autovehiculelor de
transport public prin schimbarea culorii în verde la apropierea acestora în intersecție prin intermediul
unor sisteme GPS și calculatoare de bord montate pe autovehicule, acestea comunicând în timp real
atât cu centrul de control, cât și cu automatele de semafor; subsistemul de camere video cu circuit
închis pentru supravegherea traficului (CCTV), existând inclusiv infrastructură suplimentară necesară
care are rolul de a asigura conlucrarea acestor subsisteme, permițând de asemenea integrarea și a
altor subsisteme. Aceste subsisteme au o interfață comună, fiind operate cu ajutorul unui server FMS
în cadrul unei săli de comandă (centrul de control).
Debutul implementării acestui sistem a constat în dezvoltarea infrastructurii necesare integrării în
BTMS a unui număr de 206 intersecții semaforizate, măsură implementată de Administrația Străzilor
cu ajutorul unor firme private de profil, care a implicat un efort financiar considerabil până în anul
2016 (circa 10 mil. Euro doar pentru licențele de integrare). Din cele 16 artere mari care duc traficul
de la intrările în oraș până în zona centrală, doar două au fost integrate complet în BTMS (Bd. Iuliu
Maniu și Șos. București-Ploiești), restul intersecțiilor integrate fiind amplasate în zona centrală.
De la momentul delegării acestui serviciu către Compania Municipală Managementul Traficului,
aceasta a introdus în BTMS noi intersecții (Axele Colentina și 13 Septembrie), fiind în derulare în
perioada 2019-2020 extinderi și în alte zone. Astfel, la finalul anului 2020 ar trebui să fie integrate în
sistemul de management toate cele 453 de intersecții semaforizate existente în Capitală.
De asemenea, fostul soft utilizat de Centrul de Control al Traficului, vechi din 2009, a fost înlocuit cu o
versiune actualizată, care a redus foarte mult erorile, implicit și riscurile de producere a ambuteiajelor.
De asemenea, compania are în vedere introducerea infrastructurii de management a traficului în
procesul de avizare a lucrărilor în carosabil, în vederea reducerii riscului de avariere a rețelei de fibre
optică și a senzorilor de către constructori. Alte domenii de intervenție vizează semaforizarea și
introducerea în BTMS a unor noi intersecții, precum și modernizarea infrastructurii acestora
(semafoare, echipamente acustice și luminoase, sisteme de push-button pentru pietoni, indicatoare,
marcaje, automate de dirijare a circulației etc.).
După cum a fost menționat și anterior, intenția PMB și a companiei municipale de profil este aceea ca
pe viitor să fie incluse toate intersecțiile semaforizate ale orașului. Este important de menționat faptul
că, în prezent, există 2 proiecte aprobate care vizează:
•
•

71

Execuția lucrărilor de semaforizare în cadrul a 86 de intersecții/treceri de pietoni și de
modernizare71 ;
Realizarea lucrărilor de penetrația a Prelungirii Ghencea, respectiv de supralărgire a
Bulevardului Ghencea între Strada Brașov și terminalul tramvaiului 41, care va contribui la

Vezi anexa cu lista intersecțiilor incluse în sistemul de monitorizare a traficului.
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creșterea siguranței traficului auto și pietonal în vecinătatea arterelor de circulație existente
și la reducerea timpului de călătorie, inclusiv la creștere vitezei medii de deplasare.
Totodată există proiecte ale Companiei Municipale care se află în derulare, acestea fiind următoarele:
•
•
•
•
•

Proiectare pentru autorizare și proiectare tehnică de execuție a semaforizării pentru (101 +
59 de intersecții);
Lucrări de integrare a sistemului de management al transportului (în cadrul a 59 de intersecții);
Lucrări de service, mentenanță și reparații asupra instalațiilor și echipamentelor de
semaforizare pentru managementul traficului rutier;
Lucrări de semaforizare a 15 intersecții/treceri de pietoni ;
Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a capitalei (traseu 2, 3 și
4) – faza de proiect tehnic și detalii de execuție.

În ceea ce privește transportul în comun, concomitent cu activitatea subsistemului PTM, autobuzele
sunt coordonate în timp real în cadrul unui dispecerat care are ca scop asigurarea respectării orarului
planificat și reducerea întârzierilor. Astfel, au fost instalate echipamentele necesare pe 302 vehicule
care aparțin STB (34 de troleibuze Astra IrisBus, 38 de tramvaie V3A și V3A modernizate, respectiv 230
de autobuze Mercedes Citaro Euro 3). De asemenea, o altă facilitate importantă vizată de
implementarea sistemului de management al traficului este integrarea tarifară, care încă nu există la
nivelul capitalei. Aceasta permite unei persoane să efectueze o călătorie care implică transferul între
mai multe moduri de transport, utilizând un singur bilet valabil pentru toate acestea. Biletul ar putea
fi folosit inclusiv pentru achiziționarea de bunuri și alte servicii, inclusiv pentru intrarea la muzee și în
cadrul altor zone de agrement.
Parte componentă a sistemului de management al traficului este considerat și sistemul de park&ride.
Acesta este format din parcări publice (localizate în zonele periferice ale capitalei sau chiar în cadrul
localităților mai mici din zona metropolitană) cu conexiuni la transportul public (de preferat de mare
capacitate, de exemplu tramvai, LRT etc), ce permit utilizatorilor care călătoresc spre zona centrală să
își lase autovehiculul în acestei parcări și să realizeze transferul către zona centrală prin intermediul
mijloacelor de transport în comun. În prezent există puține astfel de parcări (Străulești, Piața Sudului,
Berceni, Dimitrie Leonida), dar se fac demersuri pentru extinderea rețelei (a se vedea parcarea din
zona Pantelimon-Vergului). În ceea ce privește tichetul de plată al parcării, se urmărește inclusiv
includerea în tariful alocat pentru acesta a plății pentru călătoria cu transportul public, în scopul de a
încuraja acest mod de deplasare.
O altă problemă stringentă la nivelul Capitalei și a întregii regiuni București-Ilfov o reprezintă
instrumentele folosite pentru planificarea, testarea și monitorizarea diferitelor proiecte/măsuri de
intervenție în domeniul mobilității durabile. Această sarcină revine Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Transport București-Ilfov (ADITP), responsabilă de planificarea mobilității
urbane și de monitorizarea implementării măsurilor incluse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
(PMUD), adoptat în anul 2016. În acest context, se impune actualizarea modelului de transport inclusiv
în PMUD, care nu a fost propriu-zis folosit până în prezent. În acest scop, PMB și ADITP beneficiază de
asistența tehnică a Băncii Mondiale, urmând să demareze o procedură de achiziție publică pentru
actualizarea modelului. Acesta va fi folosit la testarea obligatorie a tuturor intervențiilor care implică
utilizarea de fonduri europene în domeniul mobilității, deși scopul său este de testare a tuturor
măsurilor tangente domeniului, indiferent de sursa de finanțare. Mai mult de atât, modelul de trafic
ar trebui integrat în procesul de analiză a oportunității pentru noile dezvoltări completând și verificând
astfel studiile de trafic realizate de dezvoltatori în procesul de avizare.
Una dintre limitările majore ale Capitalei sunt legate, în prezent, de lipsa unui sistem integrat de eticketing pentru întreaga regiune, în jurul conceptului de bilet unic. Practic, navetiștii care de
deplasează din Ilfov în București sunt nevoiți uneori să schimbe 3 mijloace de transport, fiecare
implicând achiziția unui bilet de călătorie cu preț diferit, ceea ce descurajează utilizarea acestei
modalități de transport. În plus, regândirea rutelor de transport public este dificil de realizat în lipsa
informațiilor care ar putea fi puse la dispoziție de un astfel de sistem, în contextul în care, până în
2020, pensionarii prezentau controlorilor doar talonul de pensie, fără a fi nevoiți să valideze călătoria.
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Așadar, este aproape imposibil de determinat gradul de încărcare a fiecărui mijloc de transport, în
condițiile în care nici sistemele de numărare a pasagerilor de pe noile autobuze achiziționat de PMB
nu sunt încă funcționale.
Strâns corelat cu sistemul de e-ticketing este și cel de monitorizare în timp real și de informare
dinamică a călătorilor în stații. Componenta de informare a pasagerilor a fost deja parțial abordată
prin aplicația InfoSTB, însă aceasta implică descărcarea și deschiderea unei aplicații de pe smart
phone-ul fiecărui pasager aflat în stație. În cele mai multe orașe din Europa dar și din România (Brașov,
Cluj Napoca, Oradea,etc.), aceste aplicații sunt combinate cu panouri de informare dinamică în stații,
mult mai la îndemâna oricărui tip de pasager, inclusiv a celor vârstnice, de exemplu, care nu utilizează
aplicații sau nu au telefoane de tip SMART. Strâns legat de beneficiile pentru cetățeni și digitalizarea
achiziționării biletelor de călătorie lasă mult de dorită. Deși pasagerii pot achiziționa călătorii prin SMS
și, mai nou, prin plata la terminalele contactless din mijloacele de transport, la nivelul STB există doar
4 automate de bilete, care să ofere servicii mai complexe.
Tot din perspectiva digitalizării, Bucureștiul nu dispune de un instrumente de plată integrată a tuturor
serviciile de mobilitate, publice și private, existente în oraș (transport public de suprafață, subteran,
parcări, taxi, biciclete, car sharing etc.). Acesta ar fi atractiv nu doar pentru cetățeni, ci și pentru
vizitatori sau turiști, în contextul în care majoritatea destinațiilor importante din Europa dețin deja un
astfel de produs.

8.3 Siguranța în trafic
Numărul accidentelor rutier grave produse în Municipiul București este în continuă scădere din anul
2008, în majoritatea cazurilor valorile înjumătățindu-se sau chiar scăzând la o treime (ex. persoane
decedate). Această tendință de scădere a accidentelor cu persoane decedate este în acord cu țintele
UE de reducere a accidentelor cu 50%, în intervalul 2010-202072. Reducerea numărului de accidente
este datorat, în mare măsură, înăspririi sancțiunilor, dar și faptului că s-au luat măsuri de reconfigurare
de intersecții, de semnalizare (mai ales la trecerile de pietoni) sau chiar de calmare a traficului
(preponderent limitatoare de viteză).
Totuși, între 2017 și 2018, pentru primă oară numărul accidentelor și a persoanelor rănite a crescut.
În acest interval a scăzut doar numărul persoanelor decedate. Tendința a continuat și în prima
jumătate a anului 2019, când s-au înregistrat 300 de accidente grave, cu 24 de decedați, 289 de
persoane accidentate grav și 66 rănite ușor. Din totalul victimelor, circa 50% sunt persoane trecut de
60 ani, care sunt implicate mai ales în traversări neregulamentare și neacordări de prioritate
vehiculelor.
Principalele cauze ale accidentelor în anul 2018 se referă la neacordarea priorității, fie față de pietoni
(833 cazuri), fie față de alte vehicule (844 cazuri). Din păcate, se observă și un număr mare de
traversări neregulamentare ale pietonilor (644), aspect vizibil mai ales pe arterele majore de circulație
unde trecerile de pietoni sunt la distanțe mai mari. Un număr semnificativ de accidente se
înregistrează și din cauza distanței reduse între vehicule (476), însă acestea sunt mici tamponări
rezolvate cel mai adesea pe cale amiabilă. Ponderea mare a accidentelor cu neacordare de prioritate
și nerespectarea distanței de siguranță între vehicule este caracteristică orașelor mari cu un indice
ridicat de congestie.

72

Dacă la nivelul Capitalei s-ar reușit atingerea țintei, în România această reducere este de doar 21%
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Figura 49. Evoluția numărului de accidente rutiere 2008-2018
An

Total accidente

Persoane decedate

Persoane rănite grav

Persoane rănite ușor

2008

1207

145

1130

254

2009

1034

140

956

203

2010

940

112

891

173

2011

920

86

899

149

2012

960

79

946

248

2013

783

62

762

102

2014

614

61

583

91

2015

670

68

628

110

2016

480

66

441

87

2017

471

74

408

73

2018

569

58

521

109

Sursa: Poliția rutieră
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Figura 50. Accidente rutiere în 2018

Sursa: Poliția Rutieră
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În ceea ce privește distribuția spațială a accidentelor rutiere, acestea se concentrează în lungul inelului
central și în interiorul acestuia, mai ales pe axa nord-sud. Accidentele rutiere care implică persoane
decedate se concentrează însă în afara inelului central, preponderent în lungul principalelor
penetrante, mai ales la intersecția acestora cu străzi secundare sau locale.
Pentru a continua trendul de reducere a numărului de accidente rutiere va fi nevoie de ameliorare a
vizibilității (marcaje, indicatoare, iluminat), de reconfigurare a zonelor cu accidente fatale, mai ales
cele care implică copii sau cele care se află în vecinătatea unităților școlare, de implementarea de
măsuri suplimentare pentru calmarea traficului (mai ales limitatoare de viteză în zone rezidențiale) și
corelarea bazelor de date între Poliția Rutieră, polițiile locale (6 Sectoare și PMB), IGSU și Compania
de Management al Traficului. Nu în ultimul rând, se resimte nevoia de a întări campaniile de educație
rutieră la nivelul unităților de învățământ.
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9. TRANSPORTUL INTERMODAL ȘI MULTIMODAL
O parte considerabilă a marilor orașe Europene, și nu numai, trec deja printr-un nou schimb de
paradigmă în ceea ce privește mobilitatea urbană. Dacă orașele României au ajuns abia acuma să facă
tranziția către mobilitate urbană durabilă, cele din Europa se dezvoltă deja către ideea de mobilitate
ca un serviciu (Mobility as a Service)73.
Tabel 7. Tabel schimbul de paradigmă în domeniul transportului

Tranziția către conceptul de mobilitate ca un serviciu are la bază o rețea bine structurată de noduri și
puncte intermodale, alături de o componentă de software, aplicația care integrează toate serviciile de
mobilitate și datele aferente. Transportul multimodal,74 și astfel tarifarea integrată, sunt precondiții
esențiale pentru a putea dezvolta conceptul de mobilitate ca un serviciu. Orașe precum Helsinki (HSL),
Stockholm (UbiGo), Gothenburg sau Turku au făcut deja tranziția către conceptul de mobilitate ca un
serviciu și dețin aplicații care integrează toate serviciile de mobilitate.

9.1 Integrarea mijloacelor de transport
În cazul Bucureștiului, pe componenta de software, Google Maps și Mooveit sunt cele mai dezvoltate
aplicații (de tip agregator) care combină informații despre transportul public urban (de suprafață /
subteran), cel național (doar CFR), servicii de ride-sharing (Uber / Bolt), mersul cu mașina și pe jos.
Deși aplicația include de regulă și informații despre mersul cu bicicleta, în lipsa infrastructurii dedicate,
în cazul Capitalei această opțiune nu este activată. Aplicațiile dezvoltate în cadrul Strategiei de Smart
City oferă momentan date despre transportul public de suprafață (afișare în timp real, dar fără opțiuni
de plată) și amplasarea parcărilor publice, însă cele două aplicații sunt distincte și nu sunt integrate în
marii agregatori de date (Google Maps / Moovit). De asemenea, informațiile despre disponibilitatea
locurilor de încărcare a vehiculelor electrice, a trotinetelor electrice se regăsesc în alte aplicații.
Evaluând diversitatea și disponibilitatea serviciilor de mobilitate la nivel de aplicații / în mediul online,

73

Mobilitatea ca un Serviciu (MaaS) este integrarea diferitelor forme de servicii de transport într-un serviciu unic de
mobilitate accesibil la cerere. Pentru a răspunde cererii unui client, un operator MaaS oferă o varietate de opțiuni de
transport, fie că este vorba de transportul public, bike – car sharing, ride sharing, carpooling, taxi și închiriere de mașini, sau
o combinație a acestora -cf. MaaS Alliance.
74 Schimbarea mai multor mijloace de transport fără a plăti facturi diferite. Întreaga călătorie este tarifată integrat (sau măcar
segmente mai ample).
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putem constata că Bucureștiul face pași timizi, încă necoordonați, către conceptul de mobilitate ca un
serviciu (MaaS).
Problemele majore în ceea ce privește tranziția către conceptul de mobilitate ca un serviciu se
regăsesc la nivelul infrastructurii și a sistemului de tarifare. Cât timp nu există o tarifare integrată,
măcar la nivelul transportului public, aplicațiile de mobilitate ca un serviciu pot da doar informații
legate de timpul necesar diferitelor tipuri de deplasare. Mai mult de atât, capitala nu dispune de o
rețea bine conturată de noduri intermodale.

9.1 Rețeaua de noduri și puncte intermodale
O rețea intermodală performantă este, de regulă, formată din câteva noduri intermodale care preiau
rolul de porți internaționale de intrare, susținute de noduri regionale și o suită de parcări de tip park
& ride (inclusiv bike & ride) care să preia fluxurile de trafic din peri-urban. Rețeaua, este concentrică,
capacitatea parcărilor de transfer scade, iar prețul lor crește - pe relația periferie – centru. În funcție
de diversitatea și capacitatea tipurilor și rutelor de transport care se intersectează, se conturează o
rețea echilibrată de puncte și noduri intermodale. Astfel, o rețea intermodală trebuie să asigure trei
funcțiuni esențiale: 1. descărcarea fluxurilor dinspre periurban către centru, 2. Optimizarea
transferului între diferitele sisteme de transport (nu doar transportul public) și 3. spații importante de
socializare.
Structura intermodală a Bucureștiului este încă deficitară. Capitala deține două porți internaționale de
intrare, Aeroportul Henri Coandă și Gara de Nord, care trebuie dezvoltate și optimizate în continuare.
În completarea lor, ar trebui să existe alte noduri intermodale de interes regional, cum ar fi Gara Obor,
Gara Basarab, Gara Progresu (nefuncțională), alături de o suită de autogări (18 autorizate de către
Autoritatea Rutieră Română). Dintre acestea, doar Gara Basarab funcționează parțial ca un nod
intermodal prin legătura pe verticală cu Pasajul Basarab și autogara. Celelalte autogări sunt dispersate
pe diferite parcele în jurul Gării de Nord și dispun, în cel mai bun caz, de condiții minimale de așteptare.
Autogări care înregistrează un număr de mare de pasageri există în zonele 13 Septembrie, Militari,
Obor, Filaret, Rahova, Viilor. Calitatea autogărilor este deficitară, adesea, ele nici măcar nu dețin
amenajări minimale pentru așteptare (unele funcționează chiar improvizat, în curți de maxim 1.000
mp, fără săli de așteptare, toalete etc. – cum este cazul celei din zona 13 Septembrie, care deservește
județele din partea de sud, surse importante de navetism). Există inclusiv o tendință de utilizare a
benzinăriilor ca puncte de preluare a pasagerilor. Amplasarea aleatorie a acestor autogări, susținută
de lipsa unor reglementări precise, compromite posibilitatea de integrare a transportului în comun
regional și internațional cu cel local.
În rețeaua de transport local, principalele noduri intermodale sunt cele între rețeaua de metrou și
transportul public de suprafață, respectiv: Piața Victoriei, Piața Unirii, Piața Universității, Gara de Nord
și Dristor. Legăturile între principalele magistrale de metrou (Piața Victoriei și Piața Unirii) sunt deja
suprasolicitate și asigură transferul călătorilor la limita normelor de siguranță.
În prezent, nodurile și punctele intermodale ale capitalei se disting doar prin faptul că concentrează
mai multe linii de transport în aceeași zonă, dar nu și prin amenajări gândite să asigure un transfer cât
mai ușor între diferitele linii / mijloace de transport sau spații de așteptare adecvate. Majoritatea
nodurilor intermodale nu dețin facilități sigure pentru parcarea bicicletelor. Acest aspect este valabil
mai ales la nodurile intermodale care deservesc doar transportul public de suprafață și în cazul gărilor.
Există parcări pentru biciclete în vecinătatea a 18 stații de metrou, dar acestea nu sunt securizate sau
acoperite. Lipsa parcărilor pentru biciclete face dificilă integrarea mersului cu bicicleta în structura
intermodală a Capitalei, mai ales utilizarea acestui mijloc de transport ca opțiune de tip „ultimă milă /
last mile”.
Deși în ultimii ani a fost finalizată construcția unor parcări de transfer (Străulești, Sectorul 4), niciuna
din aceste facilități nu funcționează încă în totalitate ca un sistem de tip „park & ride” pentru că nu
oferă călătorii gratuite cu transportul public în baza plății parcării. Costul parcării în parcările de
transfer amenajate în Sectorul 4 este de 3 lei pentru întregul interval dintre 7.00 și 19.00 (după 19.00
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se tarifează cu 3 lei / oră), dar pentru parcarea de la Străulești este în curs de implementare un proiectpilot de parcare gratuită pentru pasagerii care folosesc metroul.
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Figura 51. Rețeaua de noduri intermodale pentru transportul public regional și local

Sursa: prelucrare după www.autogări.ro și harta STB / Metrorex
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Principalele noduri intermodale amplasate în lungul circulațiilor majore care asigură legătura cu
județul Ilfov nu sunt încă dezvoltate și nu au capacitatea de a prelua din fluxurile motorizate venite
din periurban. Totuși, în ceea ce privește legăturile acestora cu zonele de interes din Capitală, putem
constatat că în 30 minute din fiecare poartă de intrare în oraș, se poate ajunge în zona centrală (fără
a lua în calcul congestia în cazul transportul public de suprafață). Doar în cazul capătului Șos.
Pantelimon și a nodului intermodal de la Străulești legăturile nu asigură accesarea zonei centrale în
sub 30 minute.
În prezent legăturile principalelor porți de intrare în Capitală sunt gândite spre a accesa zona centrală.
Dezvoltarea polului terțiar din nordul capitalei în zona Pipera nu este încă tratată cu suficientă atenție
în rețeaua de transport public local. Astfel, legăturile principalelor porți intermodale de acces în oraș
cu această zonă sunt precare. Principala cale de acces către zona de nord rămâne magistrala M2, motiv
pentru care o parte considerabilă a noilor dezvoltări încearcă se concentreze în lungul său.
Conturarea unei structuri intermodale la nivelul Capitalei reprezintă un demers esențial în
eficientizarea transportului public, dar și în procesul de trecere către mijloace mai sustenabile de
transport. Acest demers trebuie realizat pe palierul operațional, prin integrarea tarifară între cei doi
operatori de transport (STB / Metrorex), dar și între serviciile oferite de STB în București și Ilfov, alături
de investiții serioase în conturarea unei rețele de parcări de transfer sau „park & ride”. Acest aspect
implică și o analiză amănunțită a legăturilor principalelor porți de intrare (nodurile intermodale care
preiau pasageri din Ilfov) cu zonele de interes din capitală. Într-o situație optimă, din orice poartă de
intrare în capitală, în 30 minute are putea fi accesată orice zonă majoră de interes.

9.2 Micromobilitatea
Micromobilitatea reprezintă deplasarea pe distanțe scurte (sub 5km) cu vehicule ușoare, de regulă
trotinete, scutere, Segway sau biciclete electrice. Aceste mijloace de transport sunt folosite adesea ca
opțiune de transport de tip „ultima milă / last mile”, de la stația de transport public sau parcare până
la destinația finală, sau asigură legătura între zone de interes amplasate la o distanță redusă, dar legate
prin infrastructură pentru biciclete sau pietonale generoase. Avantajul mijloacelor de transport care
se încadrează în categoria micromobilității este dimensiunea redusă care permite parcarea lor fără
dificultăți, dar și transportarea lor în alte mijloace de transport. De exemplu, o trotinetă electrică sau
simplă poate fi transportată cu ușurință în mijloacele de transport public și poate scurta semnificativ
timpul necesar de a ajunge de la stația de transport public până la destinația finală.
În cazul Capitalei numărul serviciilor și opțiunilor de micromobilitate a crescut vertiginos în ultimii 3
ani. Pe teritoriul Municipiului București operează 4 companii care oferă servicii de partajare trotinete
electrice în regim “dockless”: Flow, Wolf-e Ivelo și Lime (parte din Uber)75. Recent a apărut și un
serviciu de partajare a scuterelor - Blinkee.city. Costul deplasării variază între 0.4 și 0.6 lei / minut, la
care se adaugă 2-3 lei pentru deblocare. Astfel, o deplasare scurtă de 15 minute poate costa cât o
cursă cu taxiul sau cu serviciile de „ride sharing”. De aceea, avantajul competitiv oferit de serviciile de
închiriere a trotinetelor electrice este timpul scurt pentru a ajunge la destinație, prin evitarea
congestiei și posibilitatea de a folosi diverse scurtături.

75

Fiecare din cei patru operatori are aproximativ 1000 de trotinete electrice
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Figura 52. Costul serviciilor de partajare a trotinetelor electrice
Operator

Cost / minut

Cost pornire

Acoperire (ha)

Perioadă operare

Flow (docking)76

0.6 lei

2 lei

827777

07:00-00:00

Lime (free floating)

0.4 lei

3 lei

3752

07:00-00:00

Wolf-e (free floating)

0.5 lei

2 lei

2540

08:00-21:00

Sursa: paginile web oficiale și aplicațiile operatorilor Flow, Lime, Wolf-e

Toate cele cinci companii își concentrează serviciile pe zona centrală și pe cea de nord ,fiind partea
Capitalei în care se înregistrează cea mai mare concentrare a locurilor de muncă, unde puterea de
cumpărare este mai mare și unde există infrastructură pentru biciclete sau trotuare generoase.
Serviciile de micromobilitate nu sunt disponibile în partea de sud a Capitalei. Trotinetele electrice sunt
folosite cu precădere pentru a ajunge la locul de muncă sau la diferitele obiective de interes din zona
centrală. Utilitatea lor pentru deplasări de tip “last mile” - rezidențial este încă redusă deoarece zonele
cu cea mai mare densitate a locuitorilor nu sunt deservite.

76

Sistemele de tip „docking” sunt bazate pe sisteme de îndocare, trotinetele sunt luate și returnate în stații de îndocare.
Sistemele de tip „free floating” permit ridicarea și părăsirea trotinetei oriunde în zona de operare a sistemului.
77 În cazul Flow suprafața acoperită reprezintă zona în care trotinetele electrice sunt active dar zona în care se pot ridica și
lăsa trotinetele este mai mică.

107

Figura 53. Zonele deservite de serviciile de partajare a trotinetelor electrice

Sursa: paginile web oficiale și aplicațiile operatorilor Flow, Lime, Wolf-e
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Câteva zone sau legături pentru care se folosesc servicii de micromobilitate ar fi:
•
•
•
•

Metrou Victoriei – Universitate – Splaiul Independenței (pistă biciclete)
Metrou Victoriei – Aviatorilor (pistă pentru biciclete / trotuar generos)
Metrou Aviatorilor – Piața Presei Libere (prin Parcul Herăstrău / Regele Mihai)
Metrou Aurel Vlaicu – Pipera sau Bd. N. Caranfil (pistă biciclete / trotuar generos)78

Până în anul 2020, la nivelul României, nu exista cadru legal care să reglementeze circulația
trotinetelor electrice. Astfel, companiile care le închiriază indicau utilizatorilor să circule pe stradă sau
să folosească infrastructura pentru biciclete, să folosească o cască și să nu transporte alte persoane
pe trotinetă. Prin OUG nr. 195/2020 privind circulația pe drumurile publice au fost stabilite o serie de
noi reglementări care au stopat creștere agresivă a micromobilității din ultimii ani. Astfel, trotinetele
electrice pot fi folosite doar de către persoane cu vârsta de peste 14 ani (cu cască de protecție
obligatorie până la vârsta de 16 ani), pe piste special amenajate sau pe segmentele de drum cu viteza
maximă de deplasare de 50 km/h și cu dotări similare mopedelor și bicicletelor (mijloace de iluminare
și dispozitive reflectorizante/fluorescente). În plus, ordonanța prevede explicit interzicerea utilizării
trotinetelor electrice pe trotuare. În acest context, posibilitățile de utilizare ale acestui mijloc de
transport în București se restrâng semnificativ. Fără investiții majore și rapide în extinderea rețelei de
piste de biciclete (implicit și de trotinete), viitorul serviciilor de micromobilitate.
Serviciile de micromobilitate joacă un rol important susținerea tranziției către moduri de deplasare
mai puțin poluante și mai sănătoase. Însă, este nevoie o integrare fizică și legală a acestor noi opțiuni
în mediul urban prin: dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete79 și transferul de date provenite din
utilizare către o bază de date a primăriei.

9.3 Servicii de car sharing / ride sharing / car pooling
În prezent, există mai multe servicii de car sharing80 care încearcă să își dezvolte sau stabilizeze
operațiunile în București. Cel mai mare operator este Pony, o companie din Cluj-Napoca, care este și
primul serviciu de car sharing din România. Mai există CityLink, Teleport BCR și Spark care testează
momentan piața, ultimele două oferă chiar autovehicule electrice.
Deși la nivel Europei serviciile de car sharing au luat amploare81, la nivel național aceste opțiuni se
confruntă cu un puternic simț de proprietate. Mai mult decât atât, fiind încă la început, costurile de
0.99 - 1.4 lei / minut sunt adesea mai mari decât cele de taxi, unde cel care plătește nu trebuie să
conducă. Totodată, fiind vorba de tarifare la minut, lipsa unui loc de parcare devine una din
principalele probleme ale serviciilor de car sharing. Căutarea unui loc de parcare disponibil implică
adesea 5-10-15 sau chiar 30 minute care sunt tarifate, astfel încât costul deplasării poate fi mai redus
decât cel asociat găsirii unui loc de parcare. De aceea, pentru a putea asigura sustenabilitatea unor
servicii de car sharing este nevoie de locuri de parcare dedicate operatorilor de acest tip, chiar dacă
sunt plătite.
Recent, a apărut și un serviciu de închiriere mașini de tip peer-to-peer denumit Perpetoo, care permite
persoanelor private să își închirieze mașina către terți. Totuși, este vorba de un serviciu de tip „car
rental”, și nu „car sharing”, și disponibilitatea acestuia contribuie ca o alternativă la deținerea unui
autovehicul personal.
În prezent, la nivelul Capitalei nu există încă servicii, aplicații sau măsuri care să încurajeze activitatea
de „car pooling” (partajarea unei singure mașini pentru a transporta mai multe persoane către

78 Aceste trasee erau cele mai frecventate înainte de clarificarea

cadrului legal în anul 2020. Astfel o parte din ele nu mai sunt
practicabile din punct de vedere legal.
79 Infrastructura pentru biciclete este folosită în majoritatea orașelor europene și de utilizatorii de trotinete deoarece viteza
de deplasare a celor două mijloace de transport este similară.
80 Închirierea unei mașini pe termen scurt (10-30min), pentru o singură deplasare origine – destinație, intraurban.
81 Conform studiului: Car sharing unlocked, realizat de ING Economics Department, Între 2016 și 2018 numărul mașinilor
disponibile și a persoanelor înregistrate la companii de car sharing s-a dublat, totuși cele aproximat 370000 de vehicule
reprezintă încă doar 0.1% din totalul autovehiculelor înregistrate la nivelul UE.
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destinație). Doar la nivel național, pe rute interurbane, este activă aplicația BlaBlaCar care facilitează
partajarea unei mașini pentru deplasarea pe diferite rute. La nivelul PMB, a exista intenția de a susține
ideea de „car pooling” către unitățile de învățământ prin vouchere de 500 lei / lună pentru părinții
care transportă mai mulți copii către școală. Proiectul nu a fost însă votat de CGMB deoarece modul
de monitorizare și verificare nu era foarte clar și pentru că încuraja transportul copiilor la școală cu
mașina.
În concluzie, deși serviciile de mobilitate care intră sub egida conceptului de „sharing economy” sunt
încă la început, acestea trebuie încurajate pentru că pot contribui într-un mod semnificativ la
reducerea indicelui de motorizare. Principalele măsuri de încurajare se rezumă, de regulă, la reducerea
taxelor (ex. taxă de parcare) sau rezervarea unor locuri de parcare pentru aceste servicii. În plus,
serviciile de tip „car pooling” pot fi încurajate și de la nivel de companie / instituție și ar putea fi parte
a unor planuri de mobilitate dezvoltate la nivelul marilor generatori de trafic.
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10.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Deși congestia este considerată ca principala problemă a Capitalei (locul 11 la nivel mondial în topul
celor mai congestionate orașe), aceasta este în fapt un efect care are la bază multiple cauze listate mai
jos.
Astfel pentru reducerii congestiei se are în vedere în primul rând eliminarea sau ameliorarea cauzelor.
•
•
•

Proiecte prioritare 1-2 ani
Proiecte termen mediu 2-5 ani
Proiecte termen lung 5-10 ani

10.1 Utilizarea terenurilor și transportul
Provocări, tendințe și nevoi identificate

Propuneri de intervenție

Expansiunea necontrolată, mai ales în zone periferice
(Titan - Anghel Saligny, Prelungirea Ghencea, Iuliu Maniu
- spre Chitila sau Sos. Sălajului).

Planuri multianuale de completare a rețelei stradale în
zonele de expansiune (categoria I,II și III) bazate pe PUZurile de sector și/sau PUZ-uri și/sau direct studii de
fezabilitate. Se va interveni cu precădere în zonele deja
parțial dezvoltate. Intervențiile trebuie realizate
coordonat între PMB și primăriile de sectoare (PMB
categoria I și sectoarele II și III sau sectorul poate face
toată rețeaua și PMB avizează și preia în gestiune străzile
de categoria I).

Noile dezvoltări se constituie pe baza unei trame stradale
neierarhizate și subdimensionate, doar din străzi de
categoria IV și V care se intersectează direct cu străzi de
rang superior (I sau II). Acest aspect compromite practic
o dezvoltare sustenabilă a rețelei stradale și asigurarea
unui serviciu de transport public performant pentru noile
dezvoltări.
Majoritatea locurilor de muncă se concentrează în nordul
și centrul Capitalei însă zonele dense de locuire se
regăsesc preponderent în partea sudică, vest și est, în
afara inelului central.
Suprasolicitarea axului central N-S (linia de metrou M2)
mai ales în nodurile de la Victoriei și Unirii.

Un proces continuu de densificare a zonelor de locuit cu
o accesibilitate ridicată (ex. Dorobanți, Eroilor, zona
centrală) face ca trama stradală să fie suprasolicitată.

Dezvoltarea unor centre secundare / cu funcțiuni mixte
în cartierele rezidențiale (Titan-Balta Albă, Militari,
Drumul Taberei, Berceni și după posibilități Rahova / Eroii
Revoluției).

Extinderea infrastructurii de transport de mare
capacitate și încurajarea dezvoltării / valorificarea
rezervelor de teren. Atenție procesul de dezvoltare ar
trebui să includă obligatoriu și completări ale dotărilor,
mai ales spații verzi (parc, scuar, grădină). => detalii în
capitolele de transport public
Planuri de mobilitate / studii de mobilitate (NU trafic)
pentru noile dezvoltări de peste 250 locuri de muncă /
locuințe amplasate în zonele cu o capacitate limitată a
infrastructurii (ex. Calea Floreasca, Inelul Central, etc.) ->
studiile de mobilitate reflectă o asumare a
dezvoltatorului că dezvoltarea respectă o repartiție
modală ex. poți construi P+14 dar suplimentezi /
cofinanțezi creșterea frecvenței pe liniile de transport
public și ai un număr limitat de parcări – evident nu există
suplimentare de parcări pe domeniul public.

Eliminarea posibilității de a construi locuințe colective
joase în zone rezidențiale de locuințe individuale. =>
PUZ-uri de Sector în proces de avizare
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Provocări, tendințe și nevoi identificate

Propuneri de intervenție
Clarificarea situației zonei centrale, identificarea /
consolidarea zonelor protejate care se vor păstra și se
vor interzice inserții mai înalte de P+3. Dacă este
necesară dezvoltarea de construcții înalte, valorificând
accesibilitatea și caracterul de zonă centrală se vor
identifica pe baza unui studiu detaliat care sunt acele
subzone în care se poate construi înalt.

10.2 Accesibilitatea rutieră
Provocări, tendințe și nevoi identificate

Propuneri de intervenție

Capacitatea tramei stradale a Capitalei este deja
depășită, posibilitățile de lărgire sunt foarte scăzute.
Indicele de motorizare (523 autoturisme / 1000 locuitori)
este foarte mare și se află într-o continuă creștere.

Pentru a putea astfel reduce congestia trebuie luate cu
prioritate măsuri care au în vedere reducerea cererii de
transport sau care asigură o utilizare mai eficientă a
infrastructurii de transport (transport public, mersul cu
bicicleta, etc.).

Chiar dacă ar fi posibilă lărgirea tramei, asta ar crește
cererea conducând ulterior din nou la congestie (trafic
indus).

Paradoxul Downs-Thomson – viteza medie de deplasare
a autovehiculelor private este determinată direct de
durata media a deplasării cu transportul public pe rute
similare).

Optimizarea modului de utilizare a tramei stradale (există
deja studii realizate în perioada 2012):
Sens unic Barbu Văcărescu – Calea Floreasca (nevoie
completări legături est-vest)

Sens unic Bulevardul Tudor Vladimirescu – Strada
Progresul (nevoie legături suplimentare nord – sud)

Decalarea intervalului orar pentru marii generatori de
trafic (model aplicat în Londra) -> zone de birouri, unități
de învățământ, instituții publice etc.

Taxă de congestie pentru zona centrală proiect anulat în
anul 2020 -> ar trebui reluată inițiativa însă cu o
consultare publică mai amplă și o analiză detaliată a
impactului pe diferitele categorii de utilizatori ai zonei.
Rețeaua de circulații rutiere a Bucureștiului este încă
incompletă, mai ales în ceea ce privește legăturile
circulare.

Lărgire DNCB sud și nord-est

Completare Inelul Median între str. Brașov și Sos.
Alexandriei
Centura Bucureștiului este suprasolicitată și face ca o
parte considerabilă din traficul de tranzit să străbată
orașul, în timp ce inelul median este incomplet
îngreunând legăturile între cartierele din sudul și vestul
Capitalei.

Străpungerea Electronicii

Legătură Șoseaua Alexandriei – Strada Luica

PUZ pentru reconfigurarea DNCB în arteră urbană

Continuarea lucrărilor deja începute:

112

Provocări, tendințe și nevoi identificate

Propuneri de intervenție
-

-

Străpungerea Nicolae Grigorescu – Splai
Dudescu (inclusiv Etapa II)
Pasajul Ciurel și Străpungerea către A1
Lărgirea Str. Fabrica de Glucoză
Pasajul Doamna Ghica (cu spațiu pentru linie de
tramvai!)
Penetrație Prelungirea Ghencea-Domnești,
supralărgire Bd. Ghencea și Bd. Brașov inclusiv
terminal linia 41.
Supralărgire Str. Turnu Măgurele, Șos. Berceni,
Șos. Luica

Închidere inel median
-

Nod Avionului
Nod Andronache
Nod Petricani

Alte proiecte mature cu studii pregătite
-

-

Conectivitate rutieră redusă în partea de sud a Capitalei
(legături precare cu zona centrală dar și pe direcția estvest și tramă stradală neierarhizată)

Supralărgirea Căii Dudești,
Pasajele subterane la intersecția Șos. Mihai
Bravu cu Calea Dudești, respectiv Calea Vitan
(Sector 3)
Legătură între Șos. Pipera – Dimitrie Pompei –
Fabrica de Glucoză,
Străpungerea Valea Cascadelor – Prelungirea
Ghencea
Reconfigurare intersecție Colentina – Fundeni –
Andronache
Străpungere și supralărgire str. Avionului între
Șos. Pipera și Linia de Centura
Diametrala N-S, etapa II-III
Supralărgire Șos. București - Măgurele – faza SF;

Reconfigurare str. Șinei - str. Cladova – str. Brăniștari
(Bulevard urban cu trotuare de peste 5m lățime,
vegetație de aliniament, piste pentru biciclete, transport
public și spații verzi pe mijloc – pentru posibilitatea de a
insera tramvai pe termen lung) -> bulevardul ar trebui să
ajungă până la Strada Progresului.

Închidere Inel Median:
Bulevardul Iuliu Maniu

secțiunea Calea Griviței –

Extindere str. Prelungirea Ferentari până în DNCB

Extindere Constantin Brâncoveanu până în DNCB
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Provocări, tendințe și nevoi identificate

Propuneri de intervenție

Circulații blocate de vehicule de transport marfă care
alimentează unitățile comerciale sau livrează către
diverse persoane / companii.

Strategie de logistică pentru eficientizarea sistemului de
alimentare a capitalei: strategia va pune accentul pe
identificarea unor măsuri pentru reducerea impactului
asupra traficului: livrări în intervale orare, vehicule
speciale pentru livrare în zone pietonale, electrificarea
flotei, încurajarea livrărilor cu bicicleta, etc. [Menționat și
în PMUD]

Tramă stradală cu prea multe intersecții între străzi de
categoria III și IV cu categoria I

Reconfigurarea străzilor de la 2 benzi pe sens la 1 bandă
pe sens + piste pentru biciclete + 1 bandă pentru virajul
la stânga.

Proiect pilot - reconfigurare Str. Antiaeriană / Șos.
Andronache pe modelul: 1 bandă pe sens, bandă
mediană pentru viraj la stânga și piste pentru biciclete. > doar după intersecția cu Bd. Metalurgiei.
Calitatea precară a podurilor și pasajelor rutiere sau CF
(ex. Podul Constanța)

Program multianual de modernizare a podurilor și
pasajelor

Reabilitare poduri: Fundeni, Ciurel, Opera, Pasajul Unirii,
Timpuri Noi.

Circulații rutiere subdimensionate (mai ales pe partea
pietonală)

Ghid proiectare a străzilor la nivelul Capitalei, preferabil
corelat sau extins către județul Ilfov (actualizarea HCL
66/2006). Ghidul ar trebui să includă profile de străzi cu
piste de biciclete (mai multe opțiuni, sharros, benzi, etc.)
și indicații de proiectare pentru străzi de tip „shared
space” – străzi rezidențiale.
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10.3 Accesibilitatea feroviară
Provocări, tendințe și nevoi identificate

Propuneri de intervenție

Sistemul de căi ferate ale capitalei se află în declin
trecând printr-un proces continuu de schimbare, susținut
de modificări ale priorităților la nivel național, regional
sau local.

Studiu de fezabilitate pentru un sistem de transport
feroviar metropolitan cu o componentă dedicată
fluxurilor de navetiști și a modului de integrare cu
transportul public metropolitan pe cale rutieră. Liniile de
importanță strategice cum ar fi legătura către gara
Progresul (inclusiv terenul gării), calea ferată de centură
sau cea care unește centura cu zona Cotroceni ar trebui
conservate și ferite de dezvoltări imobiliare82.

Rețeaua de gări este dezechilibrată, peste 90% din
trenuri se opresc în Gara de Nord pe când celelalte 3 gări
(Obor, Titan și Basarab) sunt subutilizate și se află într-o
stare avansată de degradare. Acestea rămân relevante
doar pentru navetism regional.

Modernizarea Gării Obor (inclusiv creșterea frecvenței
de trenuri metropolitane) – nod intermodal cu
autogară, gară CF, bike sharing, car sharing, scooter
sharing, transport public. E nevoie de o legătură facilă
(coridor verde pentru deplasări nemotorizate) cu stația
de Metrou Obor.

Reconstruirea Gării Progresul sub forma unui nod
intermodal cu P&R (autogară, stație transport public
local – inclusiv extindere tramvai, stație transport public
regional, etc.) – proiectul este dependent de
modernizarea liniei 902 București-Giurgiu. Deși proiectul
va fi valid abia pe termen mediu / lung până atunci
trebuie păstrată rezerva de teren și oprite dezvoltări care
ar putea compromite legătura.

Optimizarea legăturilor transportului public local cu
gările Obor, Titan și Progresul.

Revitalizarea Gării Titan – transformare nod intermodal
cu P&R.

Proiect fanion – Eurogara de Nord (inclusiv regenerarea
urbană a zonei învecinate) – există SF în curs de realizare.
Cea mai mare parte a căilor ferate care deservesc
Capitala sunt fie neoperaționale, dezafectate sau
abandonate.

Transformarea căilor ferate abandonate care merg către
inelul central în coridoare de mobilitate urbană durabilă
sau spații verzi / parcuri lineare

Coridor verde (transport alternativ și parc linear) pe
traseul căii ferate între DNCB, Vasile Milea și Răzoare) > Ex. Baana Helsinki sau "The Braided Valley"

Modernizarea și electrificarea linei CF Progresul –
Chiajna și amenajarea gărilor (proiectul se poate cupla cu
modernizarea și electrificarea linei 902 către Giurgiu și

82 Toate proiectele

de transport metropolitan sunt dependente de posibilitatea de a achiziționa material rulant de către CFR,
mai ales pentru zonele metropolitane folosind fonduri din POR (nu din viitorul POIM)
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Provocări, tendințe și nevoi identificate

Propuneri de intervenție
refacerea podului de la Grădiștea) => proiect strategic pe
Programul de Cooperare Transfrontalieră România –
Bulgaria.

Modernizarea centurii CF (partea de vest) și amenajarea
stații intermodale / gări locale
Legătură CF către Aeroportul Internațional Henri
Coandă (în lucru)

Valorificarea magistralei 800 pentru transport
metropolitan – tren metropolitan Linia Gara de Nord –
Gara Basarab – Gara Aurel Vlaicu – Gara Pipera –
Dragonul Roșu – Dobroești Pantelimon – Brănești –
Fundulea (stații noi la Pipera – nod intermodal, Aurel
Vlaicu, Dragonul Roșu, Dobroești și Pantelimon).

Tren metropolitan pentru linia 901 (București – Pitești) –
corelat cu moderni zarea liniei cf. MPGT.

Declinul treptat a legăturilor regionale și a gărilor pe care
acestea le deservesc face ca transportul feroviar își
piardă treptat avantajul competitiv pe care îl deținea față
de transportul rutier.

Integrarea tarifară a transportului feroviar la nivelul
București-Ilfov ar putea ameliora considerabil condițiile
de navetism, reducând totodată naveta cu autovehiculul
personal. De această opțiune ar beneficia mai ales
Buftea, Chitila, Periș sau Domnești.
Pasul 1 – abonament CFR metropolitan
Pasul 2 – integrare tarifară cu STB ș Metrorex
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10.4 Accesibiliitatea aeriană
Provocări, tendințe și nevoi identificate

Propuneri de intervenție

Deservirea precară cu transport public a Aeroportului
Internațional ”Henri Coandă”

Realizarea unei legături directe pe calea ferată între
AIHC și Gara de Nord (în implementare)

Realizarea Magistralei M6: Gara de Nord – AIHC – (SPF
gata, asigurare finanțare)

Linie de transport public dedicată pe DN1 – Piața Presei
libere – Aviatorilor.
Legătură între A3 și Aeroport (în licitație – prioritar
MPGT și PMUD)
Cererea de transport este deja mai mare decât
capacitatea Aeroportului Internațional ”Henri Coandă”

Extinderea Aeroportului ”Henri Coandă”(terminal nou
de pasageri, platformă multimodală pentru cargo,
parcare multietajată, parc tehnologic și zonă comercială)
– cf. Program Strategic de Dezvoltare AIHC

Repunerea în funcțiune a Aeroportului Băneasa
(potențial pentru curse naționale) – dificultăți cu zonele
rezidențiale alăturate, nevoie de pasaj pietonal pentru a
traversa mai ușor DN1.

10.5 Transportul public
Provocări, tendințe și nevoi identificate

Propuneri de intervenție

Deși în ultimii 2 ani a fost pornit un amplu proces de
modernizare a flotei de transport public de suprafață,
principala problemă rămâne eficiența rețelei. Fie că este
vorba de suprapuneri de linii (metrou + tramvai +
autobuz sau tramvai + troleibuz + autobuz) sau de
congestia care reduce viteza comercială, transportul
public de suprafață nu reprezintă încă o alternativă
pentru deplasarea cu autovehiculul individual (deși
rețeaua deservește 85% din populație, cota modală a
transportului public nu trece de 30%).

Pentru a putea continua demersul de optimizarea a
serviciilor de transport public va fi nevoie de
reconfigurarea rețelei, trecerea la un o rețea bazată pe
eficiență, fără suprapuneri multiple de linii și dezvoltarea
treptată transportului de persoane multimodal, în primul
rând prin integrarea tarifară între transportul public de
suprafață și cel subteran. Toate acestea trebuie să aibă
însă la baza semnarea unui noi contract de delegare a
serviciului de transport public în conformitate cu
Regulamentul CE nr. 1370/2007

Proiect pilot de reconfigurare a rețelei de transport
public în cartierul Drumul Taberei (corelat cu punerea în
funcțiune a linie de metrou)

Proiect de amenajare bandă dedicată transport public
între Mall Băneasa și Piața Romană (bandă TP + pistă
biciclete)
-

Soluție tehnică preliminară propusă de asociația
Optar

Eliminarea treptată a rutelor secundare ineficiente
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Provocări, tendințe și nevoi identificate

Propuneri de intervenție

Definirea unor coridoare prioritare cu transport public de
mare capacitate Metrou-tramvai (inclusiv în zona
centrală)

Continuarea investițiilor în flota de transport public
(mai ales material rulant)

Se află în curs de achiziție: 140 tramvaie, 100 autobuze
electrice, 100 troleibuze, 130 autobuze hibrid și 100
autobuze alimentare CNG.

Pe termen mediu va fi nevoie de suplimentarea cu circa
400 de autobuze, 80 de troleibuze și 140 de tramvaie.

Modernizare și transformare autobuze în troleibuze (100
autobuze Euro 3)
Există în continuare zone rezidențiale în curs de
dezvoltare nedeservite de transportul public

Achiziția de autobuze electrice / CNG mici (8-9m / 10-20
locuri) pentru zonele de expansiune și rutele mai puțin
utilizate din Ilfov – se poate corela cu un serviciu de DRT
(Demand Responsive Transit).

Depourile existente sunt suprasolicitate și nu mai fac față
noilor achiziții de material rulant, autobuze și troleibuze.

Modernizare depourilor:
-

Dudești

-

Titan

-

Colentina

-

Berceni (6 mil euro)

-

Bujoreni (6 mil euro)

-

Reabilitare Bucuretii Noi (12 mil euro)

 Proiecte complementare achiziției de autobuze
electrice din fonduri POR
Proiecte de la ATPBI
În continuare 33% din liniile de tramvai sunt degradate,
probleme mari mai ales la macazuri care încă trebuie
ajustate manual.

Modernizarea liniilor de tramvai.
Prioritate pe liniile de tramvai din zona centrală.

Proiecte complementare achizițiilor pe POR (în curs)
Modernizare linie de tramvai şi stradă pe Bd. Basarabia,
între Piața Hurmuzachi si bucla de întoarcere tramvaie
Republica, inclusiv intersecția Bd. Basarabia cu Bd.
Chișinău, intersecția Bd. Basarabia cu Bd. 1 Decembrie și
bucla de întoarcere Republica

Modernizare linie de tramvai pe Calea Călărașilor între
Piața Hurmuzachi și Str. Traian
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Provocări, tendințe și nevoi identificate

Propuneri de intervenție
Modernizare linie de tramvai pe Calea Călărașilor si B-dul
Corneliu Coposu între str. Traian și Bucla Sf. Vineri

Modernizare linie de tramvai pe Calea Dudești între
depoul Dudești și str. Anastasie Panu

Modernizare linie de tramvai pe Calea Dudești între
depoul Dudești și Șos. Mihai Bravu

Modernizare linie de tramvai pe Bd. Mărășești de la
Parcul Carol până la Bd. Cantemir

Modernizare linie de tramvai pe Bd. Pache Protopopescu
între Piața Iancului și Str. Traian

Modernizare linie de tramvai pe str. Traian între Bd.
Pache Protopopescu și Calea Călărașilor

Modernizare linie tramvai pe str. Teclu și Bd. Pallady până
la intersecția cu Bd. 1 Decembrie

Modernizare linie de tramvai pe str. Ziduri Moși

Modernizare linie tramvai Bd Barbu Văcărescu între
Ștefan cel Mare și Pod Băneasa

Modernizare linie de tramvai, peroane si acces pe Bd. Ion
Mihalache între Piața Victoriei și Calea Griviței (str.
Buzești si pod Constanta)

Proiecte de la ATPBI

Alte proiecte importante:
Repunerea în funcțiune a linie de tramvai Barbu
Văcărescu – Piața Gemeni

Modernizare linie tramvai str. Maica Domnului si str.
Lacul Tei de la str. Reînvierii la bucla Lacul Tei [PMUD]

Reconfigurarea pieței Unirii pentru a conecta liniile de
tramvai de la SF Vineri și cele care merg spre Rahova
(proiect esențial pentru LRT Voluntari – Bragadiru)
[PMUD]
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Provocări, tendințe și nevoi identificate
Rețeaua de troleibuze este încă incompletă și insuficient
armonizată cu liniile de autobuz, tramvai și metrou.

Propuneri de intervenție
Completarea rețelei de troleibuz:
-

Tronson: str. Sibiu, bd. 1 Mai, Drumul Taberei,
str. Valea Argeșului ( 8,40 km cale simpla);

-

Tronson: bd. Elisabeta, bd. Kogălniceanu (1,65
km cale dubla)

-

Tronson de 1,81 km cale dubla + o substație;

-

Tronson de 6,36 km cale dubla+ 2 substații ;

-

Tronson de 0,64 km cale dubla;

-

Tronson de 3,96 km cale dubla+ 2 substații;

-

Tronson de 4,96 km cale dubla+ 2 substații;

-

Tronson de 6,30 km cale dubla+ 2 substații.

Proiecte propuse ATPBI
Rețeaua de tramvai subdimensionată și neadaptată la
noile dezvoltări rezidențiale la periferie

Extinderea liniilor de tramvai către zonele cu noi
dezvoltări rezidențiale (proiecte propuse ATPBI)
- 1,10 – Romprim - Popești – Leordeni 4,5 km
- 5 – Bd. Aerogării – Sos Străulești – 6 m
- 32 – Depou Alexandria- Bragadiru – 7 km
- 40 – Titan – Anghel Saligny -0,5 km
- 41 Ghencea – Prelungirea Ghencea- 6 km (inclus in
proiect 18)
- 45 – Meseș – Remat Chitila 7 km
- Piața Presei Libere- Mogoșoaia – 9 km
Proiecte de la ATPBI

Rezultate pozitive în ceea ce privește eficientizarea
rețelei de transport public se pot observa pe acele
segmente în care au fost introduse benzile dedicate
pentru transportul public, mai ales prin delimitarea fizică
a liniilor de tramvai pe principalele penetrante. Cu toate
acestea, viteza comercială scade foarte mult la intrarea
în zona centrală unde calitatea liniilor de tramvai este
precară și nu mai există prioritate.

Accesul la informații despre sosirea mijloacelor de
transport în stație și a rutelor s-a îmbunătățit
considerabil, dar congestia face ca orarul afișat să nu
poată fi respectat.

Pentru a crește atractivitatea transportului public față de
deplasarea cu autovehiculul individual va fi în continuare
esențial ca acesta să reprezinte nu doar o opțiune mai
ieftină ci și mai rapidă. De aceea, trebuie continuat
demersul de amenajare a benzilor dedicate pentru
transportul public alături de modernizarea liniilor de
tramvai din zona centrală. Prioritatea transportului
public nu trebuie asigurată doar pe marile bulevarde ci și
pe străzile secundare din inelul central care trebuie
reconfigurate (ex. str. Viitorului dedicată pentru tramvai,
velo și acces auto doar pentru rezidenți).

Reconfigurarea străzilor din zona centrală cu tramvai
(Moșilor, Armand Călinescu, Viitorului, Vasile Lascăr) –
trebuie corelat cu modernizarea liniilor de tramvai 83
Pe baza de SF se va alege dacă:
a)

Străzile vor fi pietonale cu acces pentru riverani

b) Străzile vor fi limitate la 30 km /h (preferabil
prima)
c)

Străzile vor fi pietonale în totalitate

83 Intervențiile se pot face

după definitivarea liniilor de tramvai. Utilizatorii zonei vor fi deja obișnuiți cu restricții de circulație
deci închiderea totală sau limitarea accesului pe acele străzi se poate face mai ușor.
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Propuneri de intervenție

Un alt motiv pentru necesitatea reconfigurării rețelei de
transport public este faptul că ea a fost inițial concepută
pentru relația periferie (cartiere dormitor) – centru. Iar în
prezent zonele ample de birouri și astfel concentrările
mari de locuri de muncă s-au mutat către nord (zona
Pipera) și tind să migreze către alte centre secundare
deservite într-o oarecare măsură de metrou sau tramvai
(zona Basarab-Grozăvești, zona Iuliu Maniu sau mai
recent zona Panduri).

Extindere linie tramvai Barbu Văcărescu până la
Băneasa.
Legătură linie tramvai D Pompeiu – Barbu Văcărescu (idei
de la Asociația Metrou Ușor)

Includerea liniilor de tramvai în proiectele completare a
inelului median (mai ales Doamna Ghica – Chișinău –
Nicolae Grigorescu – Iuliu Hațieganu).
 Inel median echipat cu linie de tramvai (idee de
la Asociația Metrou Ușor)

Dacă în cazul parcului auto al operatorului de transport
public de suprafață s-au realizat progrese remarcabile
pentru trecerea la vehicule electrice și hibride, în cazul
serviciilor de taximetrie procentul acestora este încă
foarte redus.

Vouchere sau suport pentru modernizarea parcului auto
al taxiurilor cu vehicule electrice / hibride (încă discutabil
dacă se justifică susținerea mediului privat).

Aplicație centralizată, coordonată de PMB pentru taxiuri
(NU dispecerat al PMB). Ex. Franța are aplicație națională
de taxi pentru a contracara Uber.

Emiterea de autorizații noi doar pentru taximetriști care
folosesc mașini hibride sau electrice (dacă se lansează
măsura, ea ar trebui aplicată și pe serviciile de
ridesharing – Uber/Bolt/etc.).
Sistemul de transport public este unul divizat între mai
mulți operatori (metrou, transport de suprafață,
transport local, transport regional), care funcționează ca
sisteme paralele și nu sunt integrate tarifar. Lipsa unui
sistem funcțional de e-ticketing la nivelul sistemului de
transport public de suprafață, ceea ce influențează
negativ performanța economică a operatorului și
procesul de planificare a rețelei de transport.

Rețeaua de transport public trebuie dezvoltată și
gestionată folosind date cât mai precise și actuale ceea
ce implică în primul rând echiparea flotei cu instrumente
de numărare a pasagerilor (camere, senzori sau tarifare
în funcție de lungimea cursei). Toate mijloacele de
transport public achiziționate în ultimii ani și cele ce vor
fi achiziționate dețin deja sisteme de numărare pasageri.

Dezvoltare sistem de e-ticketing corelat STB-Metrorex și
pe termen lung CFR (pentru transportul metropolitan).

Rețeaua de transport subteran nu deservește încă zone
dens populate (Drumul Taberei – în lucru, Rahova /
Progresu – SF, Berceni și Casa Presei / Aeroport), ceea ce
pune o presiune importantă pe transportul de suprafață.

Extinderea liniilor de Metrou:

M6 Gara de Nord – AIHC

Extindere M2 spre DNCB (Berceni)

M4 Gara de Nord – Gara Progresul (va dura probabil
peste 7 ani)

Completare M5 Eroilor – Pantelimon
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Provocări, tendințe și nevoi identificate

Propuneri de intervenție
Extinderi M2 spre Petricani, M3 spre DNCB, M4 spre
Mogoșoaia.

Realizare linie metrou M8 Bragadiru – Voluntari (peste 10
ani)

Corelarea pasajului DNCB – Berceni cu noua stație de
metrou -> link pietonal / velo către Berceni

Achiziție rame metrou (pentru liniile noi)
Actuala rețea de metrou este suprasolicitată, mai ales în
lungul M2 la nodurile Unirii și Victoriei

Modernizare, optimizare și extindere capacitate stații
metrou pe M2 (pentru Berceni lucrează deja PS4)

Continuarea modernizării / completării sistemului de
siguranță pe M4

Modernizarea sistemelor de ventilații (35 stații)
O mare parte din stațiile de transport public sunt
degradate, neamenajate sau chiar periculoase pentru
pasageri

Program multianual de modernizare a stațiilor de
transport public
-

În cazul stațiilor de tramvai pe mijloc fără
refugiu ex. Calea Giulești se vor amenaja treceri
de pietoni supraînălțate în dreptul stațiilor
(calmarea traficului)

-

Se vor contura 3 tipuri de stații: stații locale (flux
redus pasageri), stații importante și stații
intermodale (o parte din stații pot fi stații de tip
„brand” și vor fi amenajate prin concursuri de
arhitectură împreună cu spațiul public adiacent
– ex. Stația de la SF Gheorghe).

Reluarea lucrărilor la stația de metrou și pasajul
pietonal subteran de la Metrou Eroii Revoluției ->
transformare în nod intermodal

10.6 Transportul ecologic
Provocări, tendințe și nevoi identificate

Propuneri de intervenție

Rețeaua de piste de biciclete și dotările aferente a
municipiului București este în continuare subdezvoltată,
deși numărul bicicliștilor a crescut, mai ales odată cu
introducerea unor servicii de curierat velo și a
trotinetelor. Nu există încă legături cu piste pentru
biciclete continue mai lungi de 2.5 km, ci doar fragmente
dintr-o rețea. În lungul acestor fragmente se
concentrează și serviciile de partajarea a bicicletelor
(bike-sharing) dar și cele de partajare a trotinetelor

Pentru a definitiva rețeaua de piste de biciclete vor trebui
în primul rând lansate proiectele care asigură legături
velo între zona centrală, alte concentrări de locuri de
muncă și marile zone rezidențiale84 (Colentina, Sos.
București-Ploiești, Splaiul Independenței, Dimitrie
Cantemir sau Calea Rahovei). Întreaga infrastructură
dedicată mersului cu bicicleta va susține și alte mijloace

84

Majoritatea acestor legături sunt deja propuse în PMUD.
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Propuneri de intervenție

electrice. În continuare nu există un program coerent de
amenajare a parcărilor pentru biciclete. Acestea se
regăsesc rareori în vecinătatea unor instituții publice sau
alături de centre comerciale și clădiri de birouri (inițiative
private).

de transport care se încadrează în categoria de
„micromobilitate” – ex. trotinete electrice.

Amenajarea pistelor de bicicletă pe radialele care
asigură legătura între centru și cartierele de locuințe
colective (vezi listă proiecte PMUD) Toate aceste proiect
vor trebui să includă facilități pentru bicicliști, mai ales
parcări securizate. Se mai pot instala / achiziționa stații
de tip self-care. Pentru a putea asigura o monitorizare a
utilizării infrastructurii se impune amplasarea de
dispozitive pentru numărarea bicicliștilor continuând
demersul pornit pe Calea Victoriei.

Trasee prioritare pentru care există studii pregătite:
Iancu de Hunedoara – Ștefan cel Mare – Mihai Bravu,
Piața Națiunile Unite – Parcul Izvor (via Splaiul
Independenței), Bd. Constantin Prezan - Șos. Kiseleff Piața Presei Libere, Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta
– Splaiul Independenței (Pod Grozăvești) și Bd. Libertății
– Piața Constituției – Bd. Unirii – Bd. Decebal – Bd.
Basarabia – Stadionul Național.

Ar trebui demarate de urgență studii de fezabilitate
pentru: Bd. George Coșbuc – Calea Rahovei – Șos.
Alexandriei, Șos. Colentina – Calea Moșilor – Bd. Carol,
Piața Alba-Iulia – Bd. Camil Ressu – Bd. Nicolae
Grigorescu, Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Parcul
Tineretului (cf. PMUD), legătură Splaiul Unirii – str. Lacul
Morii, Calea 13 Septembrie, Calea Văcărești, Șos.
Giurgiului – Calea Șerban Vodă.

Rețeaua de piste pentru biciclete va fi completate și prin
proiecte de reconfigurare circulații rutiere (ex. Str. Șinei).

Legăturile secundare rămân responsabilitatea primăriilor
de sector. Pentru a facilita circulația bicicliștilor pe străzi
secundare (acolo unde nu există magistrale) este nevoie
de măsuri de calmarea traficului și folosirea semnului de
„sharrows” – trasee sugerate pentru biciclete (încă e
nevoie de aprobare din partea comisiei de standardizare
pentru indicator).

Program de instalarea de rastele pentru biciclete, în
lungul pistelor pentru biciclete și în vecinătatea sau
curtea instituțiilor publice (mai ales licee).

Dezvoltarea sistemului de bike-sharing (doar după ce se
finalizează o rețea minimală de piste) – preferabil fi și
extinderea celui existent, se face cu operatori privați.
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Propuneri de intervenție
Susținerea
bicicleta.

evenimentelor

dedicate

mersului

cu

Program de educație în privința principiilor mobilității
urbane durabile (învățământ preuniversitar)
Se poate realiza prin PROEDUS are în vedere și educație
rutieră dar se orientează către promovarea principiilor
mobilității urbane durabile. Se poate completa cu micro
prelegeri practice în ceea ce privește mersul cu bicicleta.

Amenajarea de parcări sigure pentru biciclete („bicycle
lockers”) în gări și la capetele liniilor de metrou (corelat
cu proiectele de nod intermodal / P&R).

Program de amenajare garaje pentru biciclete în zonele
de locuire colectivă (pot fi cuplate cu parcări rezidențiale
multi-etajate) – răspunde nevoii spațiului de depozitare
redus în apartamentele din Capitală.
Primul pas în dezvoltarea unei rețele de piste pentru
biciclete nu a fost încă realizat. În continuare, nu există
un normativ sau STAS actualizat privind proiectarea
infrastructurii pentru biciclete. Din acest motiv, pistele,
deși proiectate după standarde internaționale, adesea nu
pot fi în acord cu cadrul legal al României.

Din acest motiv, se impune, în primul rând, o serie de
acțiunii de lobby pentru adoptarea la nivelul MLPDA a
Ghidului metodologic de reglementare a proiectării,
execuției, utilizării și mentenanței lucrărilor de
infrastructură pentru biciclete, aflat de peste 2 ani în
dezbatere publică.

Pentru a asigura o implementare cât mai eficientă a
infrastructurii pentru biciclete va fi necesară realizarea
unui ghid amenajare a străzilor la nivelul Capitalei
(preferabil corelat sau extins către județul Ilfov).
La nivelul Bucureștiului există multe zone cu circulații
pietonale inadecvate, mai ales trotuare ocupate de
mașini parcate neregulamentar sau subdimensionate

Inventarierea la nivelul Municipiului București a tuturor
trotuarelor subdimensionate și ocupate de mașini (bază
de date GIS). Măsuri ulterioare:
a) trotuar mai îngust de 1.8m => sens unic și extindere
trotuar / renunțare la delimitarea între carosabil și
pietonal („living street”)
b) trotuar generos ocupat de mașini parcate => montare
bolarzi + sancțiuni parcări ilegale
c) trotuare nefuncționale din cauza stâlpilor de iluminat
=> modernizare iluminat public (mutare stâlpi iluminat)
Extinderea zonei pietonale din centrul istoric (3 scenarii):
-

Intervenții pe nuclee: zona Sfântul Gheorghe –
Moșilor Vechi, Grădina Icoanei / Parcul Ioanid (și
alte zone deja listate în PMUD) – Prioritizarea
proiectelor din PIDU are în vedere și Sfântul
Gheorghe – Moșilor Vechi.

-

Pietonizare unei părți din patrulater (preferabil
între IC Brătianu, C.Coposu, Carol I și Traian)

-

Extinderea actualei zone pietonale spre
ansamblul Domnița Bălașa și ulterior spre
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Propuneri de intervenție
Mânăstirea Antim (inclusiv poduri pietonale
peste Dâmbovița) – scenariu propus în
prioritizarea proiectelor din PIDU
Zone pietonale / centre de cartier pilot:
ex. Pietonal zona Obor (Colentina, Mihai Bravu,
Chiristigiilor și Ziduri Moși).

Coridor de mobilitate urbană durabilă – reconfigurare
Calea Griviței între Gara de Nord și Calea Victoriei.
După intervențiile de pe Berzei-Buzești zona se află deja
într-un ușor proces de revitalizare (mai ales segmentul
Gara de Nord-Buzești) – proiectul va include obligatori și
pistă pentru biciclete fiind o legătură esențială între GDN
și zona centrală.

Pondere ridicată a accidentelor care implică pietoni și
bicicliști

Semnalizarea intersecțiilor – senzor care crește
intensitatea luminii când se aproprie un pieton („trecere
de pietoni inteligentă Ex. Constanța.) -> Se poate testa
lângă Parcul Tei sau pe Sos. N. Caranfil.

Amenajarea de pasarele pietonale în intersecții dificile.
Există studii pregătite pentru: Șos. Mihai Bravu, Șos.
Alexandriei, Calea Griviței, Bd. Doamna Ghica, Șos.
Pipera, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Iuliu Maniu, stație tramvai
Laborator pe Șos. Mihai Bravu, Șos. București-Ploiești
(Fântâna Miorița) sau Politenică – Complex Regie.

Calmarea traficului pe străzile secundare
Semafoare cu buton pe arterele majore de trafic (2 benzi
/ sens)

Eliminarea
parcărilor
la
stradă
(mai
ales
neregulamentare) aflate lângă trecerile de pietoni
(trotuarul iese în „consolă”).
Circulații pietonale și stații de transport public neaccesibilizate pentru persoanele cu dizabilități sau pentru
cărucioare de copii.

Program multianual de accesibilizare a infrastructurii de
transport (prioritate în zonele cu concentrări mare de
instituții publice).

Eliberare autorizații pentru taxiuri accesibilizate pentru
transportul de persoane cu dizabilități (mai ales spațiu
pentru scaun rulant și câine pentru nevăzători)

Nu se mai face recepția lucrărilor pentru proiectele de
infrastructură rutieră (incl. Stații transport public) dacă
nu se respectă NP-051;
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Propuneri de intervenție
Angajarea la primăriei a unui reprezentant al persoanelor
cu dizabilități care să evalueze calitatea lucrărilor de
infrastructură recepționate (inclusiv să prioritizeze
proiectele de accesibilizare a infrastructurii publice);

Nevăzători – aplicarea tehnologiei wifi beaconing pentru
direcționarea nevăzătorilor prin bluetooth către stațiile
de transport public (echiparea autobuzelor cu emițător
pentru a putea fi recunoscute prin bluetooth de către
nevăzători sau redarea vocală a sosirii autobuzelor în
stație (există deja proiect pilot).

Serviciu DRT (Demand Responsive Transit) pentru
persoane cu dizabilități – de testat

Ghid / normativ / HCL pentru proiectarea străzilor în
capitală și în Județul Ilfov.
Rețeaua de stații de încărcare vehicule electrice face față
cu greu cererii în creștere a numărului de vehicule
electrice înmatriculate.

Program de dezvoltarea rețelei de stații de încărcare
vehicule electrice corelat cu cele deja instalate de mediul
privat. Programul a fost lansat, trebuie doar continuat și
corelat cu stațiile deja existente.

Program multianual de modernizarea flotei PMB –
achiziție vehicule electrice sau hibrid.

Program multianual pentru susținerea tranziției către
vehicule electrice (vouchere pentru achiziția de vehicule
electrice)

Montare stații de încărcare vehicule electrice în zonele
de locuințe colective (mai ales în cartierele dormitor –
Drumul Taberei, Titan, Militari, etc.)

Pentru rezidenții locuințelor colective este foarte greu să
își încarce mașinile electrice. Nu pot încărca mașina în
curte, trebuie să își tragă cumva un cablu din apartament
până la parcare, cvasi imposibil.
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10.7 Transportul intermodal
Provocări, tendințe și nevoi identificate
Rețeaua de transport a Capitalei și a Județului Ilfov este
gestionată de 4 entități diferite (CNAIR, CFR, Metrorex,
STB / PMB) ale căror planuri sunt adesea necorelate

Propuneri de intervenție
Bilet valabil 1 oră pe toate liniile
Corelare STB cu Metrorex

Dezvoltarea sistemului de tarifare integrată la nivelul
Bucureștiului (Metrorex+STB) și al județului Ilfov (inclusiv
CFR regional). Pe termen mediu, se are în vedere
dezvoltarea unei aplicații de tip „Mobilitate ca un
Serviciu” pentru a integra toate serviciile de mobilitate la
nivelul București-Ilfov (informare și ulterior tarifare) –
vezi secțiune management trafic.

Actuala rețea de stații de autogări a capitalei este
ineficientă (calitate precară a dotărilor autogărilor, multe
sunt amenajări informale, distribuție spațială ineficientă)

Intermodalitatea, un element esențial în sistemele
contemporane de transport este mult subdezvoltată pe
teritoriul Bucureștiului. Deși capitala deține câteva
noduri intermodale și amenajează treptat parcări de
transfer, cantitatea și calitatea precară a acestora face ca
sistemul de transport să funcționeze suboptimal.

Conturarea treptată a unei rețele de autogări importante
la nivelul Capitalei care să preia fluxurile de pe
principalele căi de acces:
-

Modernizare autogara Filaret

-

Modernizare autogara Obor (corelat cu nod
intermodal Gara Obor)

-

Amenajare autogară în zona Preciziei

-

Amenajare autogară în zona Alexandriei – Cora
(corelat cu P&R)

-

Amenajarea autogară în zona Anghel Saligny
(corelat cu P&R)

-

Extindere / optimizare autogara Basarab

Sporirea investițiilor în proiecte de intermodalitate, mai
ales în conturarea parcărilor de transfer în punctele de
intersecția principalelor căi de circulație regionale /
naționale cu cele locale

Amenajare Park & Ride (faza 1) la:
-

AIHC sau Mall Băneasa (posibilă corelare cu
extindere linie tramvai de pe Barbu Văcărescu)

-

Metrou Preciziei sau Metrou Păcii

-

Anghel Saligny

Amenajare Park & Ride (faza 2)
-

Prelungirea Ghencea
implementare)

-

Domnești

(în

-

Pipera (calea ferată Petricani) – corelat cu
posibilă extindere M2

-

Sos. Coletina nr. 461 sau intersecția Andronache
cu Sos. Coletina;

-

Cora Alexandriei

-

Ciurel – Metrou Petrache Poenaru

-

Gara de Nord
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Propuneri de intervenție

La nivelul Capitalei nu există încă o politică de
multimodalitate bine conturată. Singurul pas
semnificativ în acest sens a fost integrarea tarifară
aplicată la nivelul regiunii București-Ilfov, însă nivelul de
integrare între transportul subteran, de suprafață,
rețeaua de parcări de transfer și serviciile private de
mobilitate rămâne deficitar.

Pentru a întări gradul de deservire a nodurilor
intermodale existente și propuse va fi nevoie de
integrarea serviciilor de micromobilitate. De asemenea,
se impune tranziția de la intermodalitate către
multimodalitate prin integrarea treptată a diferitelor
servicii de mobilitate. În continuare va trebui integrat
transportul public de suprafață cu cel subteran și cele
patru cu sistemul de parcări de transfer. Ulterior, după
posibilități se impune integrare și alte servicii private de
mobilitate: biciclete electrice și trotinete, taxi și servicii
de ridesharing, etc.

Reconfigurarea intersecțiilor cu fluxuri pietonale ample și
multiple mijloace de transport (ex. Eroii Revoluției,
Victoriei, Tineretului, etc.).

Revitalizarea nodurilor și punctelor intermodale (stație
acoperită, spațiu de stat jos, afișaj digital sosire mijloace
tp / hartă digitală, punct comercial, parcare biciclete /
trotinete etc (detalii în secțiunea de transport public).
Locuitorii Capitalei nu au acces facil la informații
suficiente despre serviciile de mobilitate

Testarea unei aplicații de tip mobilitatea ca un serviciu
(Mobility as a Service) – se poate dezvolta aplicația
actuală STB. Integrarea treptată a altor servicii de
mobilitate (ex. trotinete electrice și bike-sharing) și
dezvoltarea de abonamente integrate. Proiectul poate fi
gândit la început și sub forma unui „city card” dedicat
turiștilor.

Campanii de informare despre beneficiile utilizării
mijloacelor alternative de transport.

Statistici de mobilitate anuale (fișa / buletinul de
mobilitate a Bucureștiului)
Conceptul de ride-sharing se află într-un stadiu de
implementare incipient la nivelul Capitalei

Proiect pilot pentru „Community Car Sharing” – formarea
unei comunități care să renunțe la toate mașinile și să
primească subvenție (peste 50% din cost) pentru
achiziționarea de vehicule electrice pe care să le
partajeze. Se vor preda x mașini se vor subvenționa x/2
mașini și se vor asigura facilități pentru încărcare.
Rezultat reducere emisii (vehicule electrice), reducere
spațiu alocat parcării.
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10.8 Managementul traficului
Provocări, tendințe și nevoi identificate

Propuneri de intervenție

Deși parcarea în zona centrală s-a scumpit considerabil în
intenția de a reduce deplasările auto către centru (o zonă
cu accesibilitate maximă via transport public) lipsa
sancțiunilor face ca locurile de parcare tarifate să fie
ocolite iar șoferii să parcheze pe trotuar. Din acest motiv
peste 80% din străzile din centrul istoric sunt ocupate de
parcări neregulamentare.

Luând în considerare rezervele limitate de teren, o nouă
politică de parcare a capitalei trebuie să se orienteze
către:

În cartierele de locuințe colective, creșterea indicelui de
motorizare și implicit a cererii pentru parcări rezidențiale
face ca majoritatea circulațiilor locale să fie blocate de
mașini parcate iar spațiile dedicate socializării să dispară
treptat. Deși parcarea rezidențială se tarifează, costurile
sunt infime în raport cu valoarea terenului.

Există parcări de mare capacitate în zonele rezidențiale,
la marile centre comerciale sau la diferitele supermarketuri însă ele nu sunt deschise rezidenților fiind practic
libere pe parcursul serii.

• Tarifarea parcării la un preț care să reflecte cât mai
fidel valoare terenului (minim 4 lei / oră în inelul
central) – extinderea locurilor de parcare tarifate;
• Asigurarea de locuri de parcare rezidențiale utilizând
cât mai puțin teren și la costuri reale (cel puțin 150 € /
an) – nu se va permite blocarea unui loc de parcare,
chiar și închiriat pe parcursul întregii zile;
• Gradarea disponibilității / cererii / tarifului parcării de
la periferie către centru;
• Utilizarea parcării ca un instrument pentru încurajarea
mijloacelor de transport cu emisii reduse: parcări
pentru vehicule electrice, parcări (cu plată) rezervate
pentru servicii de car sharing, parcări gratuite /
rezervate pentru persoane cu dizabilități și desigur
parcări pentru biciclete.

Revizuirea modului de gestiune a parcării la nivelul
capitalei pentru a evita suprapunerile în ceea ce privește
sancțiunile. Parcările rezidențiale ar trebui gestionate de
sectoare iar cele la stradă sau în zona centrală ar reveni
PMB. Întregul sistem de management al parcării ar trebui
definitivat pe baza unei politici de parcare la nivelul
Bucureștiului dezvoltată și asumată de PMB și toate
primăriile de sector.

Program de partajare a parcării: utilizarea parcărilor
unităților comerciale / birourilor pe parcursul nopții de
către rezidenți pe baza unui abonament lunar (model:
www.2park.io).

Dezvoltarea aplicației de parcare (ulterior integrare în
aplicația unică de mobilitate) prin includerea tuturor
parcărilor private accesibile publicului. Cu prioritate vor
fi incluse parcările marilor centre comerciale și a mallurilor, mai ales cele care dețin sisteme de afișare în timp
real a disponibilității locurilor de parcare. Nu se vor mai
da autorizații pentru centre comerciale fără ca parcările
să fie incluse în aplicația de parcare a Bucureștiului.

Desfășurarea „Parking Day” odată pe lună (nu anual!)
prin închirierea unor locuri de parcare în zona centrală și
transformarea lor în „parklets” – micro-amenajări de
spațiu public (minigolf, spații de relaxare, etc.). Poate fi
concurs de idei, cu finanțare de 250 € pentru
implementarea proiectelor.
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Provocări, tendințe și nevoi identificate

Propuneri de intervenție

Procesul de realizare a parcărilor de transfer este încă
lent, doar 2 din cele 19 căi principale de acces sunt
echipate cu astfel de facilități

Continuarea proiectelor de amenajare a parcărilor de
transfer, mai ales: Pipera, Metrou Semănătoarea (după
finalizarea podului Ciurel), Bd. Iuliu Maniu / Metrou
Preciziei, Aeroportul Internațional Henri Coandă (Ilfov),
Cora Sos. Alexandriei, Progresul și Anghel Saligny -> studii
de oportunitate pentru identificarea locațiilor (detalii la
secțiunea de intermodalitate).

Existența unui sistem incomplet de management a
traficului, care acoperă doar o parte dintre intersecții,
existența mai multor surse de date cu privire la
mobilitate care nu sunt interoperabile și subutilizarea
informațiilor colectate în procesul de planificare

În ceea ce privește sistemul de management al traficului,
acesta trebuie pus în valoare mai ales în ceea ce privește
prioritizarea mijloacelor de transport public și creșterea
siguranței traficului. De asemenea sistemul trebuie extins
pentru a putea acoperi cea mai mare parte a orașului și
echipat cu ADC, treceri de pietoni cu semafoare cu buton,
etc.

Datele colectate prin camerele de supraveghere ar trebui
valorificate pentru o mai bună înțelegere a traficului și a
tiparelor de deplasare. Deoarece pe teritoriul
municipiului București există diverși furnizori de servicii
de mobilitate, datele colectate de aceștia ar trebui livrate
către PMB și integrate în modelul de trafic al Capitalei.

Actualizarea modelului de trafic al capitalei și
constituirea unei echipe de specialiști care să îl
gestioneze. Avizele pentru noile dezvoltări ar trebui
testate în modelul de trafic. De asemenea, modelul de
trafic trebuie să cuprindă și o componentă de transport
public și deplasări nemotorizate.

Extinderea sistemului de management al traficului
(achiziție camere noi, semafoare, senzori și aparatură
pentru măsurarea fluxurilor). Inclusiv prioritizarea
transportului public la semafor.

Este nevoie de integrarea în sistemul de management al
traficului a tuturor datelor mai ales STB și Metrorex (pt.
Metrorex se dorește deja un centru pentru reziliență).

Extinderea sistemului de management al traficului prin
integrarea datelor de la mai mulți furnizori de servicii de
mobilitate -> transformare în centru de date pentru
mobilitate.

Dezvoltarea unei aplicații de tip MaaS (mobility as a
service)
Se poate porni de la modelul Turku / Stockholm – UbiGo:
https://www.ubigo.me/en/home sau se poate porni de
la aplicația existentă de transport public care să fie
transformată într-un agregator (adică agregă date de la
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Provocări, tendințe și nevoi identificate

Propuneri de intervenție
toate companiile care oferă servicii de mobilitate dar
plata se face separat).

Siguranța rutieră precară

Proiect pilot – „safe neighbourhood“
Reconfigurarea circulațiilor într-un cartier de locuințe
colective: sensuri unice, calmarea traficului (intersecții
denivelate), vegetație de aliniament, trotuare lărgite.

Program de reamenajare și monitorizare a principalelor
intersecții periculoase (puncte negre)

Susținerea proiectelor de educație rutieră (se poate cupla
un fel de apel de proiecte pentru inițiative de educație
urbană)
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ANEXA 1
Nr.
Crt.

INTERSECTIA

1

DB. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 7D

2

BD. 1 MAI X STR. CONSTANTIN TITEL PETRESCU (PUNCT CRIMINOGEN)

3

BD. 1 MAI X STR. SIBIU

4

CALEA 13 SEPTEMBRIE X STR. LACUL PLOPULUI (ZONA LICEU ŞTEFAN ODOBLEJA)

5

CALEA 13 SEPTEMBRIE X STR. SABINELOR

6

SOS. ALEXANDRIA NR. 158-160 X JANDARMERIA CAPITALEI

7

BD. ALEXANDRU OBREGIA X COVASNA X STRĂDUINŢEI

8

STR. ALEXANDRU ŞERBĂNESCU X STR. ŞTEFAN BURILEANU (PUNCT CRIMINOGEN)

9

STR. ALUNISULUI X PERONI (PUNCT CRIMINOGEN)

10

SOS. ANTIAERIANĂ X STR. BANU MĂRĂCINE(TP)

11

STR. APUSULUI X STR. GHIRLANDEI (PUNCT CRIMINOGEN)

12

STR. ARMAND CĂLINESCU X STR. BATISTEI

13

BD. BARBU VACARESCU X STR. ROSSINI

14

BD. BASARABIA X STAŢIA METROU REPUBLICA

15

SOS. BERCENI NR. 104

16

SOS. BERCENI NR. 20 (PUNCT CRIMINOGEN)

17

SOS. BERCENI X STR. CIOCHINA (PUNCT CRIMINOGEN)

18

CALEA DOROBANTI X CAMBRIDGE SCHOOL

19

CALEA DOROBANTI X STR. DAVID EMANUEL

20

CALEA DOROBANTI X STR. TEHERAN

21

CALEA FLOREASCA X STR. BALANESCU ROSETTI

22

CALEA FLOREASCA X STR. GAETANO DONIZETTI

23

CALEA GIULEŞTI X STR. GEORGE VĂLSAN

24

CALEA GIULESTI X STR. MIGDALULUI X STR. COPSA MICA

25

CALEA GIULEŞTI X STR. PRUNARU

26

CALEA GRIVIŢEI X STR. HALTA GRIVIŢEI (PUNCT CRIMINOGEN)

27

CALEA GRIVIŢEI X SPITALUL DE CHIRURGIE PLASTICĂ Şl ARSURI

28

CALEA VĂCĂREŞTI X STR. COSTACHE STAMATE

29

CALEA VACARESTI X STR. VV STANCIU

30

BD. CAMIL RESSU X STR. ILIOARA

31

STR. CAMPIA LIBERTATII X STR. GHEORGHE PATRASCU

32

STR. CHIŞINĂU X STR. CERNĂUŢI

33

SOS. CHITILEI X STR. VESTEI X STR. JIMBOLIA

34

SOS. CIUREL X STR. G-RAL PETRE POPOVĂŢ
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Nr.
Crt.

INTERSECTIA

35

SOS. COLENTINA X STR. CREMENIŢA

36

SOS. COLENTINA X RATB SUVEICA (ROSE GARDEN)

37

BD. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU NR. 115 X RATB "TURNU MĂGURELE"

38

BD. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU X STR. HUEDIN

39

BD. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU X STR. IZVORUL CRIŞULUI

40

BD. CONSTANTIN BRANCOVEANU X STR. SPITALUL MARIE CURIE

41

STR. CONSTANTIN ISTRATE X STR. 11 IUNIE X STR. MITROPOLIT NIFON X BD. MARASESTI

42

BD. DACIA X STR. MIHAl EMINESCU

43

BD. DECEBAL X STR. ŢIGLINA

44

BD. DIMITRIE POMPEIU X METROU PIPERA

45

BD. DINICU GOLESCU X NR. 35

46

STR. DOAMNA GHICA X STR. HELIADE ÎNTRE VII

47

STR. DOAMNA GHICA X SCOALĂ NR. 30 (Prince Grigorie Ghica Middle School)

48

CALEA DOROBANŢI X STR. AMIRAL CONSTANTIN BALESCU

49

CALEA DOROBANŢI X STR. WASHINGTON

50

STR. DRUMUL GAZARULUI X STR. STRAJA

51

DRUMUL TABEREI X ACCES PARC MOGHIOROS

52

DRUMUL TABEREI X STR. POIANA MUNTELUI

53

BD. EROII SANITARI X STR. ELEFTERIE X PIAŢA VICTOR BABES

54

BD. EXPOZITIEI X STR. PARCULUI

55

SOS. FUNDENI NR. 258 X SPITALUL FUNDENI

56

SOS. FUNDENI TOATE TP

56 a

SOS. FUNDENI X STR. SFREDELULUI

56 b

SOS. FUNDENI X STR. TEIULUI

56 c

SOS. FUNDENI X STR. COLTII MORARULUI

56 d

SOS. FUNDENI X ACCES SUPERMARKET

56 e

SOS. FUNDENI X SOS. DOBROIESTI

57

BD. GARA DE NORD X MIN TRANSP POARTA G

58

BD. GHENCEA X STR. CONSTANTIN TITEL PETRESCU

59

BD. IANCU DE HUNEDOARA NR. 25

60

BD. ION MIHALACHE NR. 126 X LICEUL NICOLAE IORGA

61

BD. IULIU MANIU X ALEEA DE ACCES LA IMPRIMERIA NAŢIONALA

62

BD. IULIU MANIU X INTRARE ÎN INCINTA UNIVERSITĂŢII POLITEHNICE BUC.

63

BD. IULIU MANIU X LICEUL IULIU MANIU

64

STR. IZVOR X IEŞIRE DIN INCINTA PALATULUI PARLAMENTULUI

65

STR. LUICA X STR. REŞIŢA (PUNCT CRIMINOGEN)
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Crt.

INTERSECTIA

66

STR. MARGEANULUI X STR. BARCA

67

STR. MATEI BASARAB X STR. TRAIAN

68

SOS. MIHAl BRAVU X RATB "MIEILOR"

69

SOS. MIHAl BRAVU X STR. LABORATOR

70

STR. MIHAl EMINESCU X STR. TOAMNEI

71

STR. NICOLAE CANEA X STR. MOROIENI

72

STR. NICOLAE CARAMFIL X STR. ŞTEFAN BURILEANU

73

STR. NOVACI X STR. NEDELEANU ION (PUNCT CRIMINOGEN)

74

SOS. OLTENIŢEI X ZONA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

75

SOS. OLTENIŢEI X STR. DARACULUI X STR. PĂDUROIU

76

SOS. PANDURI NR 90

77

SOS. PETRICANI X ALEEA STRAND TEI

78

BD. PIEPTĂNARI X CALEA FERENTARI

79

BD. PIEPTANARI X PIATA EROII REVOLUTIEI

80

BD. PRECIZIEI X METROU PRECIZIEI

81

PRELUNGIREA FERENTARI X ZONA ŞCOLII GENERALE NR. 136

82

BD. PRIMĂVERII X PIAŢA CHARLES DE GAULLE

83

SOS. PROGRESULUI X AXENTE SEVER

84

STR. SĂLAJ X STR. DUNĂVĂŢ

85

STR. SFINTII APOSTOLI X SPLAIUL INDEPENDENTEI

86

BD. THEODOR PALADY X STR. JEAN STERIADE

87

BD. TIMIŞOARA NR.33 X LICEUL GRIGORE MOISIL

88

BD. TIMISOARA X ALEEA CAMPUL CU FLORI

89

BD. TIMISOARA X STR. COSTIN NENITESCU

90

BD. TIMIŞOARA X INTRAREA SILISTRARU

91

BD. TIMISOARA X STR. LUNCA SIRETULUI

92

BD. TIMIŞOARA X STR. ROMANCIERILOR

93

STR. TURNU MĂGURELE X STR. AUREL PERŞU

94

STR. TURNU MAGURELE X STR. SOMESUL CALD

95

BD. UVERTURII X STR. DREPTĂŢII

96

STR. VATRA LUMINOASA X STR. RUSCHITA

97

STR. VATRA LUMINOASA X STR. TONY BULANDRA X STR. GH. FLORESCU

98

CALEA VITAN BARZESTI X STR. IULIU HATEGANU

1

BD. CAMIL RESSU X SOS. MIHAI BRAVU

2

BD. CAMIL RESSU X STR. DRISTOR
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3

BD. CAMIL RESSU X STR. LIVIU REBREANU

4

BD. CAMIL RESSU X STR. FIZICIENILOR

5

BD. TH. PALLADY X BD. NICOLAE GRIGORESCU

6

BD. TH. PALLADY X BD. 1 DECEMBRIE 1918

7

BD. TH. PALLADY X STR. NICOLAE TECLU

8

SOS. GIURGIULUI X STR. SURA MARE

9

SOS. GIURGIULUI X STR. BRADETULUI

10

SOS. GIURGIULUI X PIATA PROGRESULUI

11

SOS. GIURGIULUI X STR. TOPORASI

12

SOS. GIURGIULUI X STR. DRUMUL GAZARULUI

13

SOS. GIURGIULUI X STR. CIMITIRUL EVREIESC

14

SOS. GIURGIULUI X STR. LUICA

15

SOS. GIURGIULUI X STR. ANGHEL NUTU

16

SOS. GIURGIULUI X STR. ANGHEL MOLDOVEANU

17

SOS. GIURGIULUI X STR. ACTIUNII

18

SOS. GIURGIULUI X STR. P. SEFAN DUMITRESCU

19

SOS. GIURGIULUI X SOS. OLTENITEI

20

CALEA 13 SEPTEMBRIE X PIATA FRANCOFONIEI

21

CALEA 13 SEPTEMBRIE X PIATA ARSENALULUI (PIATA PUISOR)

22

CALEA 13 SEPTEMBRIE X SOS. PANDURI

23

CALEA 13 SEPTEMBRIE X SOS. PROGRESULUI

24

CALEA 13 SEPTEMBRIE X STR. SEBASTIAN

25

CALEA 13 SEPTEMBRIE X DRUMUL SARII

26

BD. GHENCEA X CIMITIRUL GHENCEA

27

BD. GHENCEA X STR. GARLENI

28

BD. GHENCEA X STR. VLADEASA

29

BD. GHENCEA X STR. BRASOV

30

DRUMUL SARII X STR. EROINA DE LA JIU X STR. GH. MARINESCU

31

SOS. COLENTINA X SOS. STEFAN CEL MARE

32

SOS. COLENTINA X STR. CAMPUL MOSI

33

SOS. COLENTINA X STR. ZIDURI MOSI

34

SOS. COLENTINA X ACCES KAUFLAND

35

SOS. COLENTINA X STR. TEIUL DOAMNEI

36

SOS. COLENTINA X STR. DOAMNA GHICA

37

SOS. COLENTINA X STR. MR. VASILE BACILA

38

SOS. COLENTINA X SOS. FUNDENI
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39

SOS. COLENTINA X SOS. SPORTULUI

40

SOS. COLENTINA X DEPOU RATB

41

SOS. COLENTINA X STR. NICOLAE CANEA

42

SOS. COLENTINA CAP LINIE 21

43

CALEA GRIVITEI X BD. DACIA

44

CALEA GRIVITEI X STR. BUZESTI

45

CALEA GRIVITEI X STR. POLIZU

46

CALEA GRIVITEI X BD. I.GH. DUCA

47

CALEA GRIVITEI X BD. N. TITULESCU

48

CALEA GRIVITEI X STR. STOICA LUDESCU

49

CALEA GRIVITEI X CIMITIRUL SF VINERI

50

CALEA GRIVITEI X STR. CARAIMAN

51

CALEA GRIVITEI X STR. LAINICI

52

CALEA GRIVITEI X ACCES RAR

53

CALEA GRIVITEI X STR. CLABUCET

54

CALEA GRIVITEI X BD. ION MIHALACHE

55

BD. BUCURESTII NOI X SOS. CHITILEI

56

BD. BUCURESTII NOI X STR. PAJUREI

57

BD. BUCURESTII NOI X STR. JIULUI

58

BD. BUCURESTII NOI X BD. LAMINORULUI

59

SOS. BUCURESTI - TARGOVISTE X SOS. GH. IONESCU SISESTI
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ANEXA 2 – LISTA INTERSECȚIILOR (PROIECTE ÎN DERULARE)
ION MIHALACHE NR. 126 X LICEUL NICOLAE IORGA
COLENTINA X CREMENIŢA
COLENTINA X RATB SUVEICA (ROSE GARDEN)
13 SEPTEMBRIE X SABINELOR
13 SEPTEMBRIE X LACUL PLOPULUI (ZONA LICEU ŞTEFAN ODOBLEJA)
TIMIŞOARA NR.33 X LICEUL GRIGORE MOISIL
TIMIŞOARA X INTRAREA SILISTRARU
TIMISOARA X COSTIN NENITESCU
TIMIŞOARA X ROMANCIERILOR
TIMISOARA X ALEEA CAMPUL CU FLORI
TIMISOARA X LUNCA SIRETULUI
CAMIL RESSU X ILIOARA
THEODOR PALLADY X JEAN STERIADI
CALEA GRIVITEI X HALTA GRIVITA
CALEA GRIVITEI X SPITALUL DE CHIRURGIE PLASTICĂ Şl ARSURI
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ANEXA 3
Analize încă neacoperite / de verificat oportunitatea realizării:
[A] Cartarea parcărilor de mare capacitate (peste 100 locuri) - poate și 50-100 locuri (depinde de
resurse)
[A] Amprenta la sol a spațiilor de parcare (poate fi estimare) - “spațiu pierdut”
[A] Analiza aeroportului / conectivității pe cale aeriană – aici trebuie hotărât cum se abordează.
[A] Analiză conectivitate -> modelul SpaceSyntax (doar dacă reușesc să fac funcțional plugin-ul) - e de
verificat dacă ne trebuie credits.
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