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1 Sumar 

In scopul realizării Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru 

regiunea București – Ilfov pentru perioada 2016-2030 a fost 

realizată o analiză detaliată a situației existente pe baza studiilor 

și documentelor relevante, a datelor colectate precum și pe baza 

discuțiilor purtate cu o multitudine de beneficiari ai viitorului 

document strategic de planificare a mobilității: instituții publice, 

organizații neguvernamentale, mediul de afaceri, persoane fizice.   

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic 

și un instrument de politică de dezvoltare, folosind un software de 

simulare a transporturilor având ca scop rezolvarea  nevoilor de 

mobilitate ale persoanelor și întreprinderilor din orașe și 

împrejurimile acestora pentru a îmbunătăți calitatea vieții, 

contribuind în același timp la atingerea obiectivelor europene 

privind protecția mediului și eficienta energetică. 

Acest proiect va asigura punerea în aplicare a conceptelor europene de planificare și de management 

pentru mobilitatea urbană durabilă adaptate la condițiile specifice ale regiunii București – Ilfov și va 

include lista măsurilor de îmbunătățire a mobilității pe termen scurt, mediu și lung. 

Planul de mobilitate urban durabilă își propune realizarea unei planificări strategice pentru oameni și 

locuri și va avea urmatoarea viziunea de dezvoltare a mobilității:  

 

Viziunea de dezvoltare a mobilității pentru regiunea București – Ilfov pentru perioada 

2016-2030 :  

Realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze 

dezvoltarea economică, socială și teritorială și care să asigure o bună calitate a vieții. 

 

  

Obiective strategice 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă vizează crearea unui sistem de transport, prin abordarea 

următoarelor obiective strategice: 

I. ACCESIBILITATE - Asigură că toți cetățenii au opțiuni de transport, care le permit accesul la 

destinații și servicii esențiale; 

II. SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE – Îmbunătățirea siguranței și securității in circulatie;  

III. MEDIU - Reducerea poluării aerului și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a 

consumului de energie; 

IV. EFICIENȚĂ ECONOMICĂ - Îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane 

și mărfuri; 

V. CALITATEA MEDIULUI URBAN - Contribuie la creșterea atractivității și calității mediului 

urban și la proiectarea unui mediu urban în beneficiul cetățenilor, economiei și societății în 

general.  
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Politicile și măsurile definite în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă vor acoperi toate modurile și tipurile 

de transport din întreaga aglomerare urbană, inclusiv cele publice și private, de pasageri și de marfă, 

motorizat și nemotorizat, în mișcare și parcările. 

Planul va aborda următoarele teme / sectoare: 

(a) Structura si capacitatea institutionala: Planul va pezenta solutiile pentru asigurarea unei 

planificari si coordonari corespunzatoare a mobilitatii  la nivelul Regiunii Bucuresti – Ilfov si pentru 

aplicarea legislatiei europene si nationale.  

(b) Transportul Public: Planul de mobilitate urbană durabilă va oferi o strategie pentru a îmbunătăți 

calitatea, securitatea, integrarea și accesibilitatea serviciilor de transport public, acoperind 

infrastructura, materialul rulant, precum și serviciile. 

(c) Transportul nemotorizat: Planul va include un pachet de măsuri de creștere a atractivității, 

siguranței și securității mersului pe jos și cu bicicleta. Infrastructurile existente vor fi evaluate și 

îmbunătățite, dacă este necesar. Dezvoltarea de noi infrastructuri ar trebui să ia în considerare și alte 

opțiuni în afara celor de-a lungul rutelor de transport motorizat. Ar trebui luate în considerare 

infrastructuri create special pentru bicicliști și pietoni pentru a le separa de la traficul motorizat intens 

și pentru a reduce distantele de deplasare, acolo unde este cazul. Măsurile privind infrastructura vor fi 

completate de alte măsuri tehnice, bazate pe politici și măsuri soft. 

(d) Inter-modalitatea: Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă va contribui la o mai bună integrare a 

diferitelor moduri, și va identifica măsuri menite în mod special să faciliteze transportul și mobilitatea 

permanentă și multi-modală. 

(e) Siguranța rutieră: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă va prezenta acțiuni de îmbunătățire a 

siguranței rutiere pe baza unei analize a problemelor principale de siguranță rutieră și a zonelor de risc 

din mediul urban studiat. 

(f) Transportul rutier (în mișcare și staționar): Pentru rețeaua de drumuri și transportul motorizat, 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă va aborda tipurile de trafic: în mișcare și staționar. Măsurile vor 

avea ca scop optimizarea utilizării infrastructurii rutiere existente și îmbunătățirea situației în "punctele 

fierbinți" identificate și în general. Va fi investigat potențialul de realocare de spațiu rutier altor moduri 

de transport sau altor funcții și utilizări publice care nu sunt legate de transport. 

(g) Logistica urbană: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă va prezenta măsuri de îmbunătățire a 

eficienței logisticii urbane, inclusiv cele legate de livrarea mărfurilor în mediul urban, reducând factori 

externi adiacenți precum emisiile de CO2, poluanții și zgomotul. 

(h) Managementul mobilității: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă va include acțiuni pentru a 

promova o schimbare spre modele de mobilitate mai durabile. Ar trebui implicați cetățenii, angajatorii, 

școlile și alți actori relevanți.  

(i) Sisteme de Transport Inteligent (ITS): Având în vedere că ITS se aplică tuturor modurilor de 

transport și serviciilor de mobilitate, atât pentru călători cât și marfă, acestea pot sprijini formularea 

strategiei, implementarea politicilor și monitorizarea fiecărei măsuri definite în cadrul unui Plan de 

Mobilitate Urbană Durabilă. 

Proiectul va include următoarele rapoarte/ componente principale: 

 Raport Inițial – Studii, metodologie propuse, primele rezultate; 

 Raport Interimar 1 – Revizuirea studiilor și planurilor anterioare, a dezvoltărilor planificate, a 

cadrului instituțional, a infrastructurii și serviciilor de transport și a sistemului de transport public; 

 Raport Interimar 2 – Model de transport și prioritizarea măsurilor; 
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 Raport Interimar 3 – Elaborarea unor Opțiuni Complexe diferite pe baza rezultatelor primelor două 

Componente; 

 Raport Interimar 4 – Dezvoltarea versiunii de Plan selectată; 

 Proiect de Raport Final – Dezvoltarea Planului – ca proces integrativ și participativ; Circulația 

Rutieră și Siguranța Publică; Evaluarea Strategică de Mediu (SEA); 

 Raport Final și Plan de Acțiune – Finanțarea Planurilor; plan de acțiune pe termen scurt, mediu 

(până în 2020) și lung (2030); servicii auxiliare necesare pentru intreținerea și operarea modelului 

de transport. 

Prezentul Raport Interimar 1 – ‘Revizuirea studiilor și planurilor anterioare, a dezvoltărilor planificate, a 

cadrului instituțional, a infrastructurii și serviciilor de transport și a sistemului de transport public’ a 

identificat unele dintre problemele și măsurile necesare pentru îmbunătățirea mobilității în zona polului de 

creștere. Evaluarea va fi îmbunătățită și finalizată în Raportul Interimar 3, pe baza aplicării modelului de 

transport.   

Bucuresti – Ilfov este regiunea cea mai dezvoltata din Romania cu o valoare a Produsului Intern Brut 

(PIB) de peste 120% in 2011 fata de media UE existind o mare discrepanta de dezvoltare fata de restul 

tarii. La nivel national PID-ul este de 48,5 % din media UE, Romania avind totodata regiunea cea mai 

putin dezvoltata (NE) din UE, conform EUROSTAT.  

Populația regiunii Bucuresti – Ilfov constituie puțin peste 10% din totalul populației țării, cele mai bune 

estimări privind numărul de locuri de muncă în regiune indică o pondere mult mai mare din numărul 

locurilor de muncă la nivel național, atingând probabil o cotă estimata la 24% din aprox 4,5 milioane 

de locuri de muncă din țară, conform INS 

(http://www.tradingeconomics.com/romania/employed-persons) 

Municipiului București va continua să fie un centru economic, educațional și cultural dinamic, 

continuindu-se o dezvoltare și densificarea de-a lungul principalelor coridoare de transport public, 

existând totodatăă tendințe puternice de extindere spre marginile și în exteriorul orașului în care există 

activități economice dinamice, predominant spre nord. Aceste evoluții par a fi generate de oportunități 

de dezvoltare cu costuri scăzute, de densitatea  extrem de mare în oraș și de suprafață relativ mică a 

capitalei comparativ cu alte capitale europene, astfel încât este nevoie de o structură de mobilitate bine 

pusă la punct și integrată pe toată suprafață regiunii București – Ilfov.  

În București – Ilfov se înregistrează zilnic peste 6 milioane călătorii și aproximativ jumatate din numărul 

de călătorii se efectuează cu autoturismul. 

Numărul mediu de călătorii pe persoana pe zi este 2,7 mult mai mic față de alte capitale europene care 

au 3-4 călătorii pe zi pe persoană, ceea ce sugereaza o mobilitate redusă. Mobilitatea este mai redusă 

în Ilfov și în cartierele din București cu probleme sociale.  

Numărul de autoturisme în București (600/1000 locuitori) și Ilfov (550/1000 locuitori) este mult mai 

mare decit media UE; există și un numar mare de mașini care nu sunt în stare bună de funcționare și 

stationează pe domeniul public.  

În tabelul de mai jos se poate observa comparația între rețeaua rutieră a Bucureștiului și cea a altor 

capitale europene. Se remarcă faptul că, deși suprafața este mult mai mică densitatea populației este 

aproape dublă, iar gradul de motorizare este peste 600 vehicule/1000 locuitori.  

 

http://www.tradingeconomics.com/romania/employed-persons
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Tabel 1-1: Comparație București – Viena - Praga 

 

 

 

Principalele documente strategice elaborate la nivel național sau la nivel regional și local sunt prezentate 

în Tabelul 1-2. Concluziile rezultate din analiza acestor documente sunt următoarele: 

 

 Deși sunt prevăzute multe propuneri de proiecte de investiții publice, totuși 

puține sunt cele în pregătire sau cu un grad de maturitate suficient pentru a 

fi finalizate în urmatoarea perioadă.   

 

 Datorită numărului mare de instituții implicate este necesară o corelare a 

proiectelor publice strategice la nivelul regiunii, funcție de bugetul 

disponibil. În acest context rolul Consiliului de Dezvoltare Regională ar 

trebui întărit; 

 

 Planurile de urbanism și dezvoltare teritorială ar trebui reactualizate cât mai 

repede și corelate intre ele.  

 

 Documentele strategice să prevadă bugetul necesar, responsabilitățile și 

termenele ce decurg din implementarea acțiunilor propuse;  
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Tabel 1-2: Studiile si planurile existente la nivel central, regional si local cu implicatii asupra mobilitatii in Regiunea Bucuresti – Ilfov 

Nr. Denumirea strategiei/ 

documentului 

programatic 

An 

elabo-

rare 
docu-

ment 

Perioada  

planifica

-tă 

Responsabil 

implementa

re/ 
Elaborator 

Stadiul 

imple-

mentării 

Comentarii privind proiectele 

propuse/direcțiile de dezvoltare 

Legatura 

strategie 

I. Documente de planificare la nivel național 

1 Acordul de Parteneriat 
România  

2014 2014 - 
2020 

Ministerul 
Fondurilor  

Europene 

Aprobat Acordul de Parteneriat este documentul 
strategic național care fundamenteaza si 

stabilește obiectivele tematice de dezvoltare și 
alocare indicativă a fondurilor europene în 

perioada 2014-2020. Pornind de la acest 
acord se dezvoltă programele operaționale 

pentru îndeplinirea obiectivelor UE prin 

programarea fondurilor comunitare. 

http://www.fond
uri-

ue.ro/res/filepick
er_users/cd25a5

97fd-62/2014-
2020/acord-

parteneriat/Acor

d_de_Parteneria
t_2014-

2020_RO_2014R
O16M8PA001_1

_2_ro.pdf  

2 Strategia de Dezvoltare 
Regională  

2013 2014 - 
2020 

Ministerul 
Dezvoltării 

Regionale 
și 

Administrați

ei Publice 
 

Neapro-
bat 

Prezintă elemente de ghidare generale privind 
dezvoltarea sectorului transporturilor în 

România și clasele orientative de proiecte ce 
pot fi finanțate din fonduri europene. 

http://www.infor
egio.ro/images/p

rogramare2014-
2020/Strategia%

20Nationala%20

Dezvoltare%20R
egionala%20%2

0-
%20iulie%2020

13.pdf  

3 Progamul Operațiuonal 
Regional  

2015 2014-
2020 

Ministerul 
Dezvoltării 

Regionale 
și 

Administrați

ei Publice 

Aprobat Prezintă Axele Prioritare și tipurile de proiecte 
eligibile spre a fi finanțate în perioada de 

programare 2014 – 2020 din Fondul European 
de Dezvoltare Regională. 

http://www.infor
egio.ro/ro/por-

2014-
2020/documente

-de-

programare.html  

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
http://www.inforegio.ro/images/programare2014-2020/Strategia%20Nationala%20Dezvoltare%20Regionala%20%20-%20iulie%202013.pdf
http://www.inforegio.ro/images/programare2014-2020/Strategia%20Nationala%20Dezvoltare%20Regionala%20%20-%20iulie%202013.pdf
http://www.inforegio.ro/images/programare2014-2020/Strategia%20Nationala%20Dezvoltare%20Regionala%20%20-%20iulie%202013.pdf
http://www.inforegio.ro/images/programare2014-2020/Strategia%20Nationala%20Dezvoltare%20Regionala%20%20-%20iulie%202013.pdf
http://www.inforegio.ro/images/programare2014-2020/Strategia%20Nationala%20Dezvoltare%20Regionala%20%20-%20iulie%202013.pdf
http://www.inforegio.ro/images/programare2014-2020/Strategia%20Nationala%20Dezvoltare%20Regionala%20%20-%20iulie%202013.pdf
http://www.inforegio.ro/images/programare2014-2020/Strategia%20Nationala%20Dezvoltare%20Regionala%20%20-%20iulie%202013.pdf
http://www.inforegio.ro/images/programare2014-2020/Strategia%20Nationala%20Dezvoltare%20Regionala%20%20-%20iulie%202013.pdf
http://www.inforegio.ro/images/programare2014-2020/Strategia%20Nationala%20Dezvoltare%20Regionala%20%20-%20iulie%202013.pdf
http://www.inforegio.ro/images/programare2014-2020/Strategia%20Nationala%20Dezvoltare%20Regionala%20%20-%20iulie%202013.pdf
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/documente-de-programare.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/documente-de-programare.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/documente-de-programare.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/documente-de-programare.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/documente-de-programare.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/documente-de-programare.html
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Nr. Denumirea strategiei/ 

documentului 
programatic 

An 

elabo-
rare 

docu-

ment 

Perioada  

planifica
-tă 

Responsabil 

implementa
re/ 

Elaborator 

Stadiul 

imple-
mentării 

Comentarii privind proiectele 

propuse/direcțiile de dezvoltare 

Legatura 

strategie 

4 Progamul Operațiuonal 

Infrastructură Mare   

2015 2014 - 

2020 

Ministerul 

Fondurilor  
Europene 

Aprobat Prezintă clasele de proiecte eligibile pentru 

infrastructura și serviciile de transport de 
importanță națională finanțabile în perioada 

de programare 2014 – 2020 din Fondul 

European de Dezvoltare Regională și din 
Fondul de Coeziune. Documentul este 

relevant doar pentru extinderea rețelei de 
metrou. 

http://www.fond

uri-ue.ro/  

5 Progamul Operațiuonal 

Competitivi-tate  

2015 2014 - 

2020 

Ministerul 

Fondurilor  
Europene 

Aprobat Programul Operațional Competitivitate are ca 

principal scop susținerea creșterii economice 
și a competitivității. Programul se 

concentrează pe doi vectori TIC (Tehnologia 
informațiilor și comunicațiilor) și CDI 

(Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare). 

Proiectul dezvoltat în orașul Măgurele - 
Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics 

(ELI-NP) se încadrează în domeniul de 
finanțare al acestui program.   

http://www.fond

uri-
ue.ro/res/filepick

er_users/cd25a5
97fd-62/2014-

2020/po/VO.PO

C.2014-
2020.18.12.2014

.pdf  

6 Orașe Competitive – 

Remodelarea 
geografiei economice a 

României 

2013 2014-

2020 

Ministerul 

Dezvoltării 
Regionale / 

Banca 
Mondială 

Neaprobat 

oficial  

Raportul a formulat constatări, interpretări și 

concluzii referitoare la geografia economică a 
României în plan internațional, regional și 

local. 
Relevante pentru regiunea București-Ilfov 

sunt două proiecte (Finalizarea șoselei de 

centură și Extinderea sistemului public de 
transport) 

http://www-

wds.worldbank.o
rg/external/defa

ult/WDSContent
Server/WDSP/IB

/2014/03/04/00

0350881_20140
304103607/Ren

dered/PDF/8432
40v10ROMAN0o

mpetitive0Rapor

t0RO.pdf 
 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/VO.POC.2014-2020.18.12.2014.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/VO.POC.2014-2020.18.12.2014.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/VO.POC.2014-2020.18.12.2014.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/VO.POC.2014-2020.18.12.2014.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/VO.POC.2014-2020.18.12.2014.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/VO.POC.2014-2020.18.12.2014.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/VO.POC.2014-2020.18.12.2014.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/VO.POC.2014-2020.18.12.2014.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/VO.POC.2014-2020.18.12.2014.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/03/04/000350881_20140304103607/Rendered/PDF/843240v10ROMAN0ompetitive0Raport0RO.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/03/04/000350881_20140304103607/Rendered/PDF/843240v10ROMAN0ompetitive0Raport0RO.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/03/04/000350881_20140304103607/Rendered/PDF/843240v10ROMAN0ompetitive0Raport0RO.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/03/04/000350881_20140304103607/Rendered/PDF/843240v10ROMAN0ompetitive0Raport0RO.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/03/04/000350881_20140304103607/Rendered/PDF/843240v10ROMAN0ompetitive0Raport0RO.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/03/04/000350881_20140304103607/Rendered/PDF/843240v10ROMAN0ompetitive0Raport0RO.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/03/04/000350881_20140304103607/Rendered/PDF/843240v10ROMAN0ompetitive0Raport0RO.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/03/04/000350881_20140304103607/Rendered/PDF/843240v10ROMAN0ompetitive0Raport0RO.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/03/04/000350881_20140304103607/Rendered/PDF/843240v10ROMAN0ompetitive0Raport0RO.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/03/04/000350881_20140304103607/Rendered/PDF/843240v10ROMAN0ompetitive0Raport0RO.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/03/04/000350881_20140304103607/Rendered/PDF/843240v10ROMAN0ompetitive0Raport0RO.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/03/04/000350881_20140304103607/Rendered/PDF/843240v10ROMAN0ompetitive0Raport0RO.pdf
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7 Master Planul General 

de Transport  

2015 2015 Ministerul 

Transportur
i-lor / 

AECOM 

Neapro-

bat oficial  

Datele relevante pentru zona București-Ilfov 

din modelul de transport național vor fi luate 
în considerare în cadrul prezentului proiect. 

http://www.amp

ost.ro/pagini/ma
ster-plan-

general-de-

transport-la-
data-de-15-04-

2014  

8 Strategia pentru 
transport durabil pe 

perioada 2007-2013, 
2020, 2030 

2008 2007 - 
2013 

2020 
2030 

Ministerul 
Transportur

i-lor  

Aprobat Include anumite proiecte privind 
transporturile care ar putea fi relevante pentru 

zona studiată în contextul prezentului proiect. 

http://www.mt.r
o/web14/docum

ente/strategie/st
rategii_sectoriale

/strategie_dezvo
ltare_durabila_n

oua_ultima_form

a.pdf  

9 Strategia naţională "O 

societate fără bariere 

pentru persoanele cu 
dizabilităţi" 

2015 2015 - 

2020 

Autoritatea 

Naţională 

pentru 
Persoanele 

cu 
Dizabilităţi 

În curs de 

aproba-re 

Strategia naţională "O societate fără bariere 

pentru persoanele cu dizabilităţi" îşi propune 

să asigure implementarea prevederilor  
Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi(CDPD) prin seturi de măsuri 
coerente, integrate şi interinstituţionale. Un 

capitol important al strategiei se referă la 
nevoia de accesibilitate și mobilitate pentru 

persoanele cu dizabilități, punctând nevoia de 

utilizare a conceptului de ”mobilitate 
personală” pentru a elimina bariarele care 

împiedică accesul la educație, formare 
personală, angajare și la viață independentă 

ținând cont de fiecare tip de dizabilitate în 

parte. 

  

I. Documente de planificare la nivel regional și local 

http://www.ampost.ro/pagini/master-plan-general-de-transport-la-data-de-15-04-2014
http://www.ampost.ro/pagini/master-plan-general-de-transport-la-data-de-15-04-2014
http://www.ampost.ro/pagini/master-plan-general-de-transport-la-data-de-15-04-2014
http://www.ampost.ro/pagini/master-plan-general-de-transport-la-data-de-15-04-2014
http://www.ampost.ro/pagini/master-plan-general-de-transport-la-data-de-15-04-2014
http://www.ampost.ro/pagini/master-plan-general-de-transport-la-data-de-15-04-2014
http://www.ampost.ro/pagini/master-plan-general-de-transport-la-data-de-15-04-2014
http://www.mt.ro/web14/documente/strategie/strategii_sectoriale/strategie_dezvoltare_durabila_noua_ultima_forma.pdf
http://www.mt.ro/web14/documente/strategie/strategii_sectoriale/strategie_dezvoltare_durabila_noua_ultima_forma.pdf
http://www.mt.ro/web14/documente/strategie/strategii_sectoriale/strategie_dezvoltare_durabila_noua_ultima_forma.pdf
http://www.mt.ro/web14/documente/strategie/strategii_sectoriale/strategie_dezvoltare_durabila_noua_ultima_forma.pdf
http://www.mt.ro/web14/documente/strategie/strategii_sectoriale/strategie_dezvoltare_durabila_noua_ultima_forma.pdf
http://www.mt.ro/web14/documente/strategie/strategii_sectoriale/strategie_dezvoltare_durabila_noua_ultima_forma.pdf
http://www.mt.ro/web14/documente/strategie/strategii_sectoriale/strategie_dezvoltare_durabila_noua_ultima_forma.pdf
http://www.mt.ro/web14/documente/strategie/strategii_sectoriale/strategie_dezvoltare_durabila_noua_ultima_forma.pdf
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1 Planul de Dezvoltare 

Regională pentru 
regiunea București-

Ilfov 2007 - 2013 

2006 2007 - 

2013 

ADR 

București-
Ilfov / 

ADR 

București-
Ilfov 

Aprobat Acest document realizează o analiză sumară și 

formulează câteva recomandări generale 
privind aspectele legate de accesibilitatea și 

mobilitatea în zona de dezvoltare București-

Ilfov. 

 

http://www.oipo
sdrubi.ro/pdr_20

07_2013.pdf     

2 Planul de Dezvoltare 

Regională pentru 
regiunea București-

Ilfov 2014 - 2020 

2014 2014 - 

2020 

ADR 

București-
Ilfov / ADR 

București-
Ilfov 

În faza de 

consultare 
publică 

Această strategie cuprinde cea mai complexă 

și recentă analiză a situației privind 
infrastructura și serviciile de transport în 

județul Ilfov. 

http://www.adrb

i.ro/media/9437/
PDR-

BI%20varianta
%2012%20iunie

%202014.pdf  

3 Planul de Dezvoltare 
Durabilă a Municipiului 

București 2009 - 2012 

2009 2009 - 
2012 

PMB  
/  

PMB 

Aprobat Acesta este cel mai recent plan sau strategie 
pentru municipiul București (și, ca atare, pare 

să nu există un document strategic în vigoare 
la ora actuală). Capitolele 5 și 6 ale acestei 

strategii realizează o trecere în revistă sumară 

a situației privind mobilitatea în București și a 
celor mai importante proiecte de 

infrastructură de transport planificate a fi 
realizate în oraș. 

http://www.pmb
.ro/primarul/prio

ritati_proiecte/pr
ogram_dezvoltar

e_2009_2012/do

cs/Plan_strategi
e_2009-

2012.pdf  

4 Planuri 

Integra-
te de 

Dezvolt-
are 

Urbană 

(PIDU) - 

Voluntari 2010 2010 - 

2013 

Primăria 

Orașului 
Voluntari / 

Europro-
iect 

Aprobat Planul realizează o analiză socio-demografică 

a orașului Voluntari la nivelul anului 2010. 
Proiectele propuse pentru domeniul 

transportului se concentrază pe reabilitarea 
infrastructurii rutiere, a dotărilor pietonale și 

modernizarea arhitecturală și peisagistică a 

aliniamentelor verzi stradale. 

http://www.prim

aria-
voluntari.ro/info/

acte/dl.php?file=
pidu_prezentare 

http://www.adrbi.ro/media/9437/PDR-BI%20varianta%2012%20iunie%202014.pdf
http://www.adrbi.ro/media/9437/PDR-BI%20varianta%2012%20iunie%202014.pdf
http://www.adrbi.ro/media/9437/PDR-BI%20varianta%2012%20iunie%202014.pdf
http://www.adrbi.ro/media/9437/PDR-BI%20varianta%2012%20iunie%202014.pdf
http://www.adrbi.ro/media/9437/PDR-BI%20varianta%2012%20iunie%202014.pdf
http://www.adrbi.ro/media/9437/PDR-BI%20varianta%2012%20iunie%202014.pdf
http://www.pmb.ro/primarul/prioritati_proiecte/program_dezvoltare_2009_2012/docs/Plan_strategie_2009-2012.pdf
http://www.pmb.ro/primarul/prioritati_proiecte/program_dezvoltare_2009_2012/docs/Plan_strategie_2009-2012.pdf
http://www.pmb.ro/primarul/prioritati_proiecte/program_dezvoltare_2009_2012/docs/Plan_strategie_2009-2012.pdf
http://www.pmb.ro/primarul/prioritati_proiecte/program_dezvoltare_2009_2012/docs/Plan_strategie_2009-2012.pdf
http://www.pmb.ro/primarul/prioritati_proiecte/program_dezvoltare_2009_2012/docs/Plan_strategie_2009-2012.pdf
http://www.pmb.ro/primarul/prioritati_proiecte/program_dezvoltare_2009_2012/docs/Plan_strategie_2009-2012.pdf
http://www.pmb.ro/primarul/prioritati_proiecte/program_dezvoltare_2009_2012/docs/Plan_strategie_2009-2012.pdf
http://www.pmb.ro/primarul/prioritati_proiecte/program_dezvoltare_2009_2012/docs/Plan_strategie_2009-2012.pdf
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Județul 

Ilfov 

Otopeni 2010 2010 - 

2013 

Primăria 

Orașului 
Otopeni 

/ 

Europro-
iect 

Aprobat Planul realizează o analiză socio-demografică 

a orașului Otopeni la nivelul anului 2010. 
Proiectele propuse pentru domeniul 

transportului se concentrază pe reabilitarea 

infrastructurii rutiere, a dotărilor pietonale, 
amenajarea intersecțiilor și realizarea 

elementelor de siguranță a circulației.  

http://www.otop

eniro.ro/assets/c
lients/public/file/

Primaria_Otopen

i/pidu.pdf 

Buftea 2010 2011 - 
2013 

Primăria 
Orașului 

Buftea / 

Aprobat Planul realizează o analiză socio-demografică 
a orașului Buftea la nivelul anului 2010. 

Proiectele propuse pentru domeniul 
transportului se concentrază pe reabilitarea 

infrastructurii rutiere, a dotărilor pietonale și 

modernizarea arhitecturală și peisagistică a 
aliniamentelor verzi stradale. 

http://www.prim
ariabuftea.ro/ad

min/assets/librar
ii_documente/pi

du___13003029

69/1300303704_
_pidu.pdf 

Popești 

Leordeni 

2010 2012 - 

2013 

Primăria 

Orașului 
Popești 

Leordeni /  
S.C. 

ROMCONS-
TRUCT 

ALILIANCE 

S.R.L. 

Aprobat Planul realizează analiza nivelului de 

dezvoltare a orașului Popești Leordeni la 
nivelul anului 2010. Proiectele propuse pentru 

domeniul transportului se concentrază pe 
reabilitarea infrastructurii rutiere, a dotărilor 

pietonale și a stațiilor pentru transportul 
public. 

http://ppl.ro/file

s/docs/pidu_pl.p
df 

5 Strategia de Dezvoltare 

a orașului Voluntari 

2011 2011 - 

2020 

Primăria 

Orașului 

Voluntari 

Aprobată Strategia își propune armonizarea planurilor 

de dezvoltare ale orașului cu planurile zonelor 

limitrofe și în special cu cele ale Municipiului 
București. În cadrul strategiei se propune 

îmbunătățirea infrastructurii rutiere și de 
acces, mai ales pentru zona Pipera.  

http://www.prim

aria-

voluntari.ro/u/do
cs/strategie_dez

voltare_2011_20
20.pdf 
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6 Planul Integrat de 

Dezvoltare Urbană 
pentru zona centrală a 

orașului București 

2010 2010 - 

2016 

PMB  

/ 
Synergetics 

Corpora-

tion,  
RE-ACT 

NOW Studio 

Aprobat Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) 

pentru zona centrală a Bucureștiului își 
propune să “(re)creeze o identitate urbană 

pentru centrul orașului București”. În ceea ce 

privește transportul, studiul propune 
prioritizarea modurilor active de transport, cu 

infrastructură amplă pentru pietoni și bicicliști.  

http://www.cent

ralbucuresti.ro/d
ownload/PIDU_B

UCURESTI_OPTI

MIZAT.pdf  

7 Planul 

Urba-
nistic 

General 

pentru 
Bucu-

rești 
(PUG) 

PUG 2000 2000 2000 - 

2018 

PMB  

/ 
Universi-

tatea de 

Arhitectură 
și Urbanism 

Ion Mincu 

Aprobat PUG 2000 este documentul de reglementare a 

zonelor funcționale din Municipiul București. 
În Regulamentul Local de Urbanism zona 

transporturilor este alcătuită din următoarele 

moduri: rutier, feroviar și aerian. Documentul 
aprobat în anul 2000 se află acum în procesul 

de revizuire.  

 

http://www.pmb
.ro/servicii/urban

ism/pug/pug_ps

crisa.php  

Revizuire 

PUG al 

Munici-
piului 

București - 
Etapa I - 

Faza I.2 
”Stadiul 

actual al 

dezvoltării 
urbane” 

2015 2018 - 

2028 

PMB  

/ 

 Universi-
tatea de 

Arhitectură 
și Urbanism 

Ion Mincu 

Parte a 

revizuirii 

PUG 2000 

Soluția tehnică face parte din prima fază de 

revizuire a PUG-ului și propune conceptul de 

PUG Dinamic ceea ce presupune realizarea 
unei documentații urbanistice cu ”caracter 

inovator, operațională în contextul legislației 
actuale și funcțională în același timp în viitor”. 

PMUD este un plan complementar PUG în 
promovarea dezvoltării urbane durabile. 

 - 

http://www.centralbucuresti.ro/download/PIDU_BUCURESTI_OPTIMIZAT.pdf
http://www.centralbucuresti.ro/download/PIDU_BUCURESTI_OPTIMIZAT.pdf
http://www.centralbucuresti.ro/download/PIDU_BUCURESTI_OPTIMIZAT.pdf
http://www.centralbucuresti.ro/download/PIDU_BUCURESTI_OPTIMIZAT.pdf
http://www.centralbucuresti.ro/download/PIDU_BUCURESTI_OPTIMIZAT.pdf
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 Subfaza 

I.2.a 
”Stadiul 

actual al 

dezvoltării 
urbane - 

context 
teritorial” 

Livrabil 

E1F2_4 
”Analiza 

integrării în 
schema de 

trafic a 
traseelor CF 

existente la 

nivelul MB 
și a AUB” 

2014 2018 - 

2028 

PMB  

/ 
S.C. AECOM 

Ingenieria 

S.R.L. 

Parte a 

revizuirii 
PUG 2000 

Oferă o imagine de ansamblu a infrastructurii 

existente a sistemului de transport feroviar, a 
capacităților actuale, dar și a necesităților prin 

analiza ofertei de transport pe cale ferată 

tiparul actual de călătorii de pasageri și 
evaluare a cererii potențiale de transport pe 

cale ferată. Documentul este elaborat în 
corelație cu soluția tehnică pentru revizuirea 

PUG al Municipiului București. 

 - 

8 Concept Strategic 

București 2035 

2011 2010 - 

2035 

PMB  

/  
Consorțiu: 

Universi-
tatea de 

Arhitectură 
și Urbanism 

Ion Mincu, 

IHS 
România și 

EMI Invest 

Neaprobat Proiect a fost lansat la iniţiativa Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi conturează un model 
de dezvoltare pentru oraș care să ia în 

considerare şi aria sa de influenţă. Scopul 
strategie este stabilirea unor principii de 

comune de dezvoltare care să conducă la 
conturarea unei zone armonioase şi 

competitive cu şanse mari să antreneze atât 

dezvoltarea de ansamblu cât şi comunităţile 
locale.  

http://www.csb2

035.ro/ 
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9 Studiul General privind 

Transportul Urban 
pentru Orașul 

București și Zona sa 

metropolitană 

2000 2000 - 

2015 

JICA și PMB 

/ Central 
Consultant 

Inc. 

Padeco Co., 
Ltd. 

Aprobat - 

majoritate
a 

proiectelo

r propuse 
pentru 

orizontul 
de timp 

2015 nu 

au fost 
finalizate 

sau 
începute 

Acesta este primul studiu de anvergură privind 

transportul urban în zona București-Ilfov. A 
fost însoțit de un Master Plan pentru 

Transport Urban. Multe dintre proiectele 

propuse și neimplementate sunt încă 
relevante la mai bine de 15 ani de la 

elaborarea sa. În plus, o mare parte a 
predicțiilor realizate cu ocazia acestui studiu 

privind schimbarea în tiparele transportului în 

zona de studiu au avut loc. 

 - 

10 Master Planul de 

Transport Urban – 
București 

2008 2008 - 

2013 - 
2027 

CFCU  

/ 
WSP 

Aprobat - 

o parte 
important

ă a  
proiectelo

r propuse 

pentru 
2013 au 

fost 
finalizate 

sau se află 
în curs de 

realizare. 

Al doilea master plan de transport urban 

pentru București (nedisponibil online, primit în 
formă electronică de la PMB), cu o importantă 

componentă de modelare, a reconsiderat și a 
extins în mod semnificativ ideile privind 

proiectele și politicile de transport prezentate 

în studiul din 2000. 

- 

11 Strategia de Parcare pe 
Teritoriul Municipiului 

București  

2008 2008 - 
2017 

PMB  
/  

INOCSA și 

Asesores 
des 

Aprobat - 
Nu a fost 

realizată 

nici o 
parcare 

subterană 

Strategia propune o creștere a capacității de 
parcare atât supraterană cât și subterană. 

Propune construcția a 15 facilități de parcare 

subterană și conversia unor benzi de circulație 
în spații de parcare. Recomandările studiului 

nu susțin o abordare sustenabilă și nu 
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propuse/direcțiile de dezvoltare 

Legatura 

strategie 

Infraestruct

uras 

propusă 

de acest 
studiu 

recunosc politica de parcare ca un instrument 

pentru managenentul cererii de deplasare. 

12 Studiu privind sensurile 

unice de circulație, 
benzile de rulare 

dedicate transportului 

public și parcaje 
supraetajate în zona 

centrală a municipiului 
București 

2010  PMB 

/ 
Search 

Corpora-

tion 

Aprobat  Studiul s-a concentrat pe zona centrală a 

Bucureștiului, interiorul Inelului Principal.  A 
propus transformarea anumitor străzi cu două 

sensuri în străzi cu sens unic, o serie de benzi 

dedicate transportului public în zona centrală 
și construirea unui număr mare de structuri de 

parcare de suprafață și subterane. 

  

13 București: reforma 

transportului public 

2005  BERD și 

PMB  
/ 

Padeco Co., 
Ltd., 

Seneca, 

Metroul S.A 

Aprobat  Studiul se concentrează pe activitatea și 

dezvoltarea RATB și conține unele concluzii 
relevante din perspectiva instituțională și 

legală, care sunt valabile și în prezent. 
Concluzia studiului este că, indiferent dacă 

municipalitatea va decide sau nu să mențină 

RATB ca operator public unic pentru 
transportul de suprafață, procesul de 

restructurare trebuie implementat, cu scopul 
de a reduce nivelul subvențiilor, care este o 

povară pentru bugetul local.  
Cele mai multe dintre obiectivele strategice 

stabilite de acest studiu pentru dezvoltarea 

RATB nu au fost atinse până în prezent.  
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14 

 

Al treilea raport privind 

procedurile 
operaționale, planul de 

personal și codul de 

conduită ale autorității 
metropolitane de 

transport 

2014 2015-

2016 

Ministerul 

Transportur
ilor / Banca 

Mondială  

Neaprobat 

oficial  

Acest raport se concentrează pe procedurile 

operaționale, planul de personal și codul de 
conduită, oferind doar principiile generale 

pentru acestea și o actualizare privind 

progresul inregistrat în vederea înființării 
autorității. 

 

- 

15 Analiza diagnostic a 

activităţii RATB şi 

măsuri de creştere a 
performanţei acesteia 

2014 Perioadă 

analizată  

2009 - 
2014 

Autoritatea 

Municipală 

de 
Reglementa

re a 
Serviciilor 

Publice 

București / 
RATB 

Neaprobat 

oficial 

Raportul oferă recomandări pentru 

următoarele categorii analizate: tarife, 

cheltuieli și costuri; modul de derulare al 
achizițiilor publice la nivelul RATB; creanțe și 

datorii; managementul resurselor umane; 
utilizarea Tehnologiilor Informatice și de 

Comunicație; sănătatea și securitatea în 

muncă la nivelul RATB și dosarele aflate în 
instanță. 

http://spm-

ratb.ro/wp-

content/uploads/
2015/01/Raport-

RATB-
30.12.2014.pdf  

16 Strategia RATB de 
dezvoltare a serviciului 

de transport public de 

suprafață pentru 
perioada 2011 – 2020  

2010 2011 - 
2020 

RATB / 
RATB 

Neaprobat 
oficial 

Strategia propune o serie de proiecte și 
măsuri pentru această perioadă de zece ani, 

dintre care cele mai importante sunt pentru 

rețeaua de tramvai: achiziționarea și 
producția de material rulant nou; 

modernizarea și extinderea rețelei de tramvai; 
modernizarea și extinderea a cinci depouri 

existente. Punerea în aplicare a diferitelor 

strategii RATB a fost inconsistentă.  

  

http://spm-ratb.ro/wp-content/uploads/2015/01/Raport-RATB-30.12.2014.pdf
http://spm-ratb.ro/wp-content/uploads/2015/01/Raport-RATB-30.12.2014.pdf
http://spm-ratb.ro/wp-content/uploads/2015/01/Raport-RATB-30.12.2014.pdf
http://spm-ratb.ro/wp-content/uploads/2015/01/Raport-RATB-30.12.2014.pdf
http://spm-ratb.ro/wp-content/uploads/2015/01/Raport-RATB-30.12.2014.pdf
http://spm-ratb.ro/wp-content/uploads/2015/01/Raport-RATB-30.12.2014.pdf
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17 Model de mediu RACE 

(Rapid Assessment of 
City Emissions) pentru 

Municipiul București  

2015 2015 - 

2050 

 

Ministerul 
Mediului, 

Apelor și 

Pădurilor  
/ 

Banca 
Mondială 

În faza de 

elaborare 

Pornind de la contextul care generează nevoia 

unei astfel de analize (creșterea ratei de 
motorizare cu 46% în ultimii 6 ani, existența 

unui sistem de transport public extins și 

standardele Comisiei Europene de eficiență a 
combustibililor), s-a construit un model care, 

bazat pe numărul de călătorii anuale în 
regiune, estimează nivelul de calitate al 

aerului și al emisiilor de gaze cu efect de seră.  

  

18 Planul de calitate al 
aerului în Municipiul 

București 

2015  PMB /  
PMB în 

parteneriat 
cu toți 

factorii 

responsa-
bili 

Neaprobat 
oficial  

Planul identifică sursele de emisii de poluanți 
în aer la nivel urban și propune măsuri de 

diminuare a acestora pentru atingerea 
obiectivelor locale de calitate a aerului. 

http://www.pmb
.ro/institutii/prim

aria/directii/direc
tia_mediu/docs/

planul_de_calitat

e_a_aerului_201
5.pdf  

19 Planul pentru 

reducerea nivelului de 
zgomot ambiental în 

Municipiul București 

2008 2008 - 

2012 

PMB /  

PMB - 
Direcția 

Protecția 
Mediului și 

Educație 
Ecologică 

Neaprobat 

oficial  

Raportul realizează analiza principalilor poluați 

fonici în cazul Municipiului București și 
propune o serie de măsuri în vederea atingerii 

unui nivel înalt de protecție a sănătății și a 
mediului, ce vizează modurile de transport din 

oraș: rutier, feroviar (tramvai și căi ferate) și 
aerian. 

http://www.pmb

.ro/harti/harta_z
gomot/docs/rezu

mat_plan_de_ac
tiune.pdf  

 

 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/docs/planul_de_calitate_a_aerului_2015.pdf
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/docs/planul_de_calitate_a_aerului_2015.pdf
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/docs/planul_de_calitate_a_aerului_2015.pdf
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/docs/planul_de_calitate_a_aerului_2015.pdf
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/docs/planul_de_calitate_a_aerului_2015.pdf
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/docs/planul_de_calitate_a_aerului_2015.pdf
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/docs/planul_de_calitate_a_aerului_2015.pdf
http://www.pmb.ro/harti/harta_zgomot/docs/rezumat_plan_de_actiune.pdf
http://www.pmb.ro/harti/harta_zgomot/docs/rezumat_plan_de_actiune.pdf
http://www.pmb.ro/harti/harta_zgomot/docs/rezumat_plan_de_actiune.pdf
http://www.pmb.ro/harti/harta_zgomot/docs/rezumat_plan_de_actiune.pdf
http://www.pmb.ro/harti/harta_zgomot/docs/rezumat_plan_de_actiune.pdf
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Situatia transportului in Regiunea Bucuresti – Ilfov  

Sistemul de transport este gestionat de mai multe agenții la nivel național și local, inclusiv Ministerul 

Transporturilor pentru calea ferată, drumuri naționale și metrou, diverse agenții și Primăria Municipiului 

București, iar anumite responsabilități de către administrațiile de sector și locale din Ilfov din cele 40 de 

localități. Nu există o comunicare coerentă între agenții și o delimitare clară a responsabilității, 

structurile de cooperare și capacitățile corespunzătoare fiind deseori inexistente. În plus, bugetele 

alocate în prezent pentru transport sunt insuficiente pentru a asigura întreținerea și operațiunile, 

aplicarea legislației (de exemplu, cea privind parcarea și circulația), lipsind transparența și o definire 

clară a responsabilităților. 

Sistemul de transport public urban, suburban și regional din București este alcătuit din mai multe 

moduri.  Tabelul următor indică nivelul de servicii oferite de fiecare dintre modurile regionale/urbane. 

Autobuzele acoperă 80% din kilometrii de serviciu dar numai 27% din capacitatea de serviciu. Propulsia 

electrică este folosită pentru 70% din capacitatea de serviciu a sistemului de transport și astfel 

reprezintă un factor ce poate contribui la obținerea unui nivel redus de emisii CO2 în oraș.   

Tabel 1-3 : Serviciile oferite pe moduri de transport public 

 

  Metrou Tramvai Autobuz Troleibuz TC Ilfov 

Nr. de linii 4 25 80 15 50 

Capacitate vehicul  00211 200 50 50 16 

Nr. mediu plecări zilnice  452 3,447 10,813 3,255 3,578 

Capacitate medie zilnică  27% 35% 27% 8% 3% 

Lungime rută (km) 146 479 1,627 259 2,021 

Nr. mediu km/zi/vehicul 9,948 33,527 103,340 22,897 54,672 

Nr. mediu ore/ zi/vehicul 1,885 2,547 8,054 2,068 1,366 

Ora AM la care începe 
programul  05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 

Ora PM la care se termină 
programul 23:00 23:00 23:00 23:00 22:00 

Tarif mediu Lei (o călătorie) 2.5 1.3 1.3 1.3 3 

Număr mediu pasageri pe zi 624,191 489,706 885,428 198,028 40,000 

Sursa: Metrorex, RATB, sondaje efectuate de consultant 

Transport feroviar 

MPTG prezintă în detaliu necesitatea de a actualiza serviciul feroviar național. Raportul identifică oraşul 

București ca destinație cheie pentru rețeaua națională de căi ferate. În același timp, raportul evidențiază 

starea proastă a căii ferate naționale: 

1. Viteze de operare foarte lente, cu timpul de călătorie de două ori mai mare față de călătoria 

auto 

2. Frecvențe neregulate cu decalaje mari între servicii 

3. Opriri de durate excesive în staţii. 

4. Starea proastă a materialului rulant, cu o mare parte a materialului rulant scos din serviciu.   

 

Una dintre caracteristicile unice este inelul feroviar din jurul oraşului, care a fost construit în principal 

pentru traficul de marfă şi este doar parţial electrificat şi cu şină dublă. Vitezele actuale facilitează 

traficul pentru transportul de mărfuri (care este mai puţin sensibil în ceea ce priveşte timpul) iar în 

unele cazuri sunt limitate și mai mult de starea degradată a căii ferate.  
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Principalele constringeri identificate pentru a realiza o mobilitate la standarde europene 

sunt: 

1. Neaplicarea prevederilor Reglementării CE Nr. 1370/2007 privind serviciile de transport 
feroviar si rutier referitoare la utilizarea Contractului de Servicii Publice în baza unei definiri 

clare a rolurilor, drepturilor și obligațiilor tuturor părților în baza performanțelor prestării 
serviciilor, atit pentru operatorii publici – RATB si METROREX cit si la nivelul operatorilor 

de transport public privati;  

 
2. Neaplicarea  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30/1997, care prevede reorganizarea 

regiilor în societăți comerciale in cazul RATB  și astfel nu se poate încheia un Contract 
de Servicii Publice, potrivit Art. 30, alin 2 şi 3 din Legea nr. 92/2007 coroborat cu Art. 29 Alin 

4 din Legea nr. 51/2006;  
 

3. Autoritățile publice locale din Ilfov nu execută activitatea de organizare a 

transportului public asa cum se organizeaza in celelalte judete, conform atributiilor 
constitutionale. Autoritatea de transport din Bucuresti nu executa decât parțial 

atribuțiile pe care le are  privind planificarea, organizarea, reglementarea, autorizarea, 
monitorizarea și controlul serviciului public de transport călători;  

 

4. Operatorii de transport public privati functioneaza pe teritoriul Judetului Ilfov fara 
baza legala si contracte de servicii publice;  Structura AMTB –din cadrul Ministerului 

Transporturilor care coordoneaza activitatea operatorilor privati din Ilfov ar trebui 
redefinita conform raportului Bancii Mondiale din 2014.  

 

5. Lipsa unei abordări integrate a transportului local; existența suprapunerilor de trasee 

între operatori publici și privați, existența unor zone mari fără facilități de transport public; lipsa 

unui sistem de management al traficului si de e-ticketing integrat si performant; Performante 

neadecvate ale sectorului de transport public din lipsa unor programe de investitii 

corespunzatoare; Viabilitatea economică și financiară limitata pe întreaga durată de 

exploatare a rețelei, de la investiții, operațiuni, management la întreținere.   

 
 

6. Lipsa personalului specializat la nivelul unor autorități publice în ceea ce privește 
proiectarea și derularea proiectelor de investiții finanțate din  fonduri europene sau de pe piața 

financiară; personalul responsabil cu planificarea, proiectarea și managementul la toate 

nivelurile nu este suficient pregătit pentru garantarea unui nivel corespunzător al performanței 
sectorului de transport public. 

 
 

7. Necorelarea planificarii strategice in domeniul transportului public cu prevederile 
planurilor de urbanism general – nevoia abordarii mobilitatii urbane in conformitate cu 

principiul Land Use & Transport. 

 

8. Lipsa unei clasificări funcționale clare în rețeaua rutieră alături de lipsa unor politici 

complementare de gestionare a traficului, reprezintă un factor major care 
contribuie la înregistrarea unei slabe performanțe privind siguranța în regiune. 

Călătoriile pe distanțe lungi, căutând viteze mai mari pentru a ajunge la locațiile mai 

îndepărtate, sunt în conflict direct cu călătoriile pe distanțe scurte cu facilități neadecvate pentru 
pietoni pe care îi pun în pericol.  

 

9. Lipsa unei politici si sistem coerent integrat de parcare pe spatiul public, parcari 

subterane si park&ride pentru promovarea transportului public structurat si nepoluant  
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10. Necesitatea imbunătățirea nivelului serviciilor pentru pietoni de și promovarea ciclismului 

pentru a îmbunătăți sănătatea și mediul; 

Strategia Planului de mobilitate durabilă  

Regiunea Bucuresti – Ilfov ar trebui sa se concentreze pe aplicarea unitară și coerentă a legislației și 

normelor europene și naționale și pe gestionarea propriile planuri de investiții în scopul reducerii 
poluării, creșterii capacității și calității serviciului de transport public si realizarea unui transport public 

integrat concomitent cu o politica integrata de parcare. In plus este necesar sa se extinda zonele 

pietonale, zonele verzi, sa se asigura accesul corespunzator al biciclistilor in spatiul public si al 
persoanelor cu probleme de mobilitate.  

Principalele acțiuni identificate sunt prezentate mai jos, iar detalierea lor pe obiective operaționale este 

prezentată în Tabelul 1- 4: 

Figura 1-1: Principalele acțiuni  

Politica tarifară Politica de parcare Rezolvarea lipsei de 
întreținere 

corespunzătoare

Restructurarea 
instituțională

Transportul 
nemotorizat - pietonal 

și cu bicicleta

Siguranța circulației
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Tabel 1-4 : Obiective Operaționale Cheie 

Rețea de drumuri 

Ilfov  

Definirea unei rețele ierarhizate, inclusiv conexiuni intra-regionale mai bune cu dotări adecvate pentru pietoni, bicicliști 

și utilizatorii de transport public, inclusiv trotuare sigure, treceri pentru pietoni frecvente și piste pentru cicliști sigure, 

care fac legătura cu zone de noi locuri de muncă în județul Ilfov, in special între comunele din est și vest către zonele 

de afaceri în curs de dezvoltare din nord.   

Evaluarea funcționalității actualei șosele de centură, având în vedere utilizarea terenurilor pentru dezvoltarea afacerilor, 

magazinelor și locuințelor și în conformitate cu dezvoltarea autostrăzii de centură.  

O mai bună integrare a A3 în rețeaua regională pentru a reduce problema siguranței traficului structural pe DN 1 

Rețea de drumuri 

București  

Definirea clară a principalelor drumuri de mare capacitate. 

Gestionarea accesului auto în centrul orașului, cu un sistem de management al traficului, impunând restricții severe 

pentru circulația în zonă și redirecționarea traficului de tranzit către rețeaua de drumuri de mare capacitate. 

O dezvoltare mai armonioasă a carosabilului și dotări mai bune pentru pietoni, bicicliști, în centrul orașului.   

Atenție specială pentru trecerile de pietoni pe arterele principale cu trafic intens pentru a reduce riscurile privind 

siguranța. 

Transport Public 

Regional ierarhizat 

și integrat 

Evaluarea rolului regiunii pentru modernizarea coridoarelor naționale de transport pentru conectivitate inter-regională și 

intra-regională și pentru serviciile selectate pe baza proiecțiilor cererii de călătorii.  

Stabilirea coridoarelor prioritare pentru serviciile de transport cu autobuzul și tramvaiul, și asigurarea conectivității cu 

centrul orașului, în conformitate cu volumele de călători previzionate, inclusiv prioritatea în intersecții și banda specială 

de transport public.   

Rețeaua de drumuri include facilități pentru accesul, ieșirea și staționarea autobuzelor locale.  
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Rețea de drumuri 

Ilfov  

Definirea unei rețele ierarhizate, inclusiv conexiuni intra-regionale mai bune cu dotări adecvate pentru pietoni, bicicliști 

și utilizatorii de transport public, inclusiv trotuare sigure, treceri pentru pietoni frecvente și piste pentru cicliști sigure, 

care fac legătura cu zone de noi locuri de muncă în județul Ilfov, in special între comunele din est și vest către zonele 

de afaceri în curs de dezvoltare din nord.   

Evaluarea funcționalității actualei șosele de centură, având în vedere utilizarea terenurilor pentru dezvoltarea afacerilor, 

magazinelor și locuințelor și în conformitate cu dezvoltarea autostrăzii de centură.  

O mai bună integrare a A3 în rețeaua regională pentru a reduce problema siguranței traficului structural pe DN 1 

Selectare de investiții pentru extinderea liniilor de metrou care se concentrează pe coridoarele cu trafic intens, cu distanțe 

parcurse între stații de 0,8 – 1,5 kilometri.   

Infrastructură și 

servicii noi de 

transport 

Extinderea conectivității rețelei de transport public cu generatoarele de creștere economică regională Măguerele și 

Otopeni-aeroport.   

Recuperarea 

decalajului de 

întreținere 

Identificarea pașilor pentru îmbunătățirea eficienței operațiunilor și întreținerii, creionarea de bugete suficiente pentru 

operațiuni și definirea un plan etapizat pentru soluționarea aspectelor nerezolvate legate de întreținere, în special pentru 

autobuzele și tramvaiele RATB.  

Extindere și 

modernizare căi 

ferate și linii de 

metrou  

Evaluarea propunerilor actuale de extindere și modernizare a căilor ferate și metroului pe baza proiecției cererii de 

călătorii așteptată, pentru a optimiza investiția și pentru a asigura sustenabilitatea operațiunilor, inclusiv selecția, 

prioritizarea și optimizarea traseului. 

Îmbunătățirea conectivității nodurilor de transport public, inclusiv o mai bună dispersie geografică în întreaga regiune, 

precum și îmbunătățirea accesului și distribuție prin rute de autobuz colectoare/distributoare și conexiuni intermodale.   

Maximizarea fluxului de călători pe coridoarele feroviare principale din MPGT (in special spre Pitești), și luarea în 

considerare a serviciilor de la stațiile de-a lungul coridoarelor radiale cheie de pe căile ferate magistrale dinspre Ploiești, 

Pitești și Craiova pentru conectivitate suburbană.  
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Rețea de drumuri 

Ilfov  

Definirea unei rețele ierarhizate, inclusiv conexiuni intra-regionale mai bune cu dotări adecvate pentru pietoni, bicicliști 

și utilizatorii de transport public, inclusiv trotuare sigure, treceri pentru pietoni frecvente și piste pentru cicliști sigure, 

care fac legătura cu zone de noi locuri de muncă în județul Ilfov, in special între comunele din est și vest către zonele 

de afaceri în curs de dezvoltare din nord.   

Evaluarea funcționalității actualei șosele de centură, având în vedere utilizarea terenurilor pentru dezvoltarea afacerilor, 

magazinelor și locuințelor și în conformitate cu dezvoltarea autostrăzii de centură.  

O mai bună integrare a A3 în rețeaua regională pentru a reduce problema siguranței traficului structural pe DN 1 

Rețea de transport 

public modernizată, 

viabilă și integrată  

Raționalizarea rețelei de transport public, stabilirea unei ierarhii a serviciilor, capacități corespunzătoare ale vehiculelor, 

conectivitate între servicii, susținută de un sistem de tarifare integrat și informarea pasagerilor.  

Evaluarea proiectării sistemului pentru a lua în considerare eficacitatea beneficiilor rețelei pentru reducerea estimată a 

timpilor de călătorie pentru pasageri, disponibilitatea serviciilor și accesul la locurile de muncă.   

Definirea rețelei de servicii de transport cu autobuzul pe termen scurt pentru județul Ilfov, oferind un nivel de servicii 

acceptabil, atât pentru accesul radial la generatoarele cheie de călătorie din București cât și pentru accesul la locuri de 

muncă și dezvoltările comerciale din județul Ilfov, inclusiv rutele traseelor, conectivitate la rețea și punctele de transfer, 

listă tarife, frecvențe orare, capacitățile vehiculelor.   

Reexaminarea existenței tramvaielor și troleibuzelor pe străzile fără prioritate pentru transportul public, datorită 

flexibilității limitate în trafic.   

Bulevardele mari din București, în special artera principală nord-sud, precum și coridorul est-vest trebuie luate în 

considerare privind prioritatea în trafic a transportului public de suprafață, inclusiv a serviciilor complementare la sistemul 

de metrou. 

Luarea în considerare a serviciilor eficiente din punct de vedere al costurilor pentru noile dezvoltări din  județul Ilfov, în 

special pentru generatoarele importante de dezvoltare regională: aeroport și Măgurele.   
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Rețea de drumuri 

Ilfov  

Definirea unei rețele ierarhizate, inclusiv conexiuni intra-regionale mai bune cu dotări adecvate pentru pietoni, bicicliști 

și utilizatorii de transport public, inclusiv trotuare sigure, treceri pentru pietoni frecvente și piste pentru cicliști sigure, 

care fac legătura cu zone de noi locuri de muncă în județul Ilfov, in special între comunele din est și vest către zonele 

de afaceri în curs de dezvoltare din nord.   

Evaluarea funcționalității actualei șosele de centură, având în vedere utilizarea terenurilor pentru dezvoltarea afacerilor, 

magazinelor și locuințelor și în conformitate cu dezvoltarea autostrăzii de centură.  

O mai bună integrare a A3 în rețeaua regională pentru a reduce problema siguranței traficului structural pe DN 1 

Evaluarea restabilirii conexiunilor de tramvai din centrul orașului, inclusiv în Piața Unirii, dar și conexiunea dintre nord-

vest și sud-est.   

Asigurarea faptului că planul de transport public sprijină operațiunile care îmbunătățesc încasările directe, prin 

raționalizarea serviciilor, îmbunătățirea eficienței și niveluri de tarifare corespunzătoare. Obiectiv: 50% venituri să fie din 

vânzarea biletelor și alte venituri independente.  

Stabilirea politicii tarifare pentru sistemul integrat de tarifare cu niveluri tarifare mai echitabile, testarea impactului 

creșterii tarifelor de bază din București, în conformitate cu standardele europene și paritatea puterii de cumpărare.   

Îmbunătățirea oportunităților de acces pietonal până la mijloace de transport public frecvente și de înaltă calitate, în 

inelul median rezidențial din București și în toate zonele populate din Ilfov. 

Re-evaluarea 

tehnologiilor 

implicate 

Analiza oportunității modernizării vs. înlocuirii sistemului actual de gestionare a traficului, punând accent pe 

implementarea priorității transportului public în intersecții. 

Luarea în considerare a rolului troleibuzelor în viitoarea rețea de transport public.  

Managementul 

circulației 

Definirea unui plan de circulație care limitează traficului de trecere în centrul orașului, controlează viraje de stânga ce 

traversează calea mediană dedicată transportului în comun.   
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Rețea de drumuri 

Ilfov  

Definirea unei rețele ierarhizate, inclusiv conexiuni intra-regionale mai bune cu dotări adecvate pentru pietoni, bicicliști 

și utilizatorii de transport public, inclusiv trotuare sigure, treceri pentru pietoni frecvente și piste pentru cicliști sigure, 

care fac legătura cu zone de noi locuri de muncă în județul Ilfov, in special între comunele din est și vest către zonele 

de afaceri în curs de dezvoltare din nord.   

Evaluarea funcționalității actualei șosele de centură, având în vedere utilizarea terenurilor pentru dezvoltarea afacerilor, 

magazinelor și locuințelor și în conformitate cu dezvoltarea autostrăzii de centură.  

O mai bună integrare a A3 în rețeaua regională pentru a reduce problema siguranței traficului structural pe DN 1 

Susținerea politicilor de gestionare a traficului cu un sistem de control al traficului, inclusiv semnalizare optimizată și 

control al transportului public, prioritizarea intersecțiilor și informarea călătorilor. 

Parcările Stabilirea unei zone-pilot în centrul orașului pentru managementul parcării, inclusiv facilități corespunzătoare de parcare 

și mecanismul de stabilire a prețurilor pentru a încuraja accesul armonios în centrul orașului, precum și eliminarea tuturor 

parcărilor de pe trotuare.   

Luarea în considerare a tarifelor și capacitatea de parcare pentru a echilibra fluxul mare zilnic, comparativ cu parcarea 

pe termen lung pentru navetiști.   

Nivelul serviciilor 

pentru pietoni  

Cartografierea zonelor intravilane cu prioritate pentru pietoni.   

Abordarea nevoilor de traversare ale pietonilor prin tipuri de facilități oferite, standarde privind nivelul serviciilor, inclusiv 

densitate și condiții.   

Rețea piste bicicliști  Definirea unei rețele de piste pentru bicicliști incluzând tronsoane separate sau ne-separate.   

Abordarea nevoilor de parcare pentru bicicliști.  
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Rețea de drumuri 

Ilfov  

Definirea unei rețele ierarhizate, inclusiv conexiuni intra-regionale mai bune cu dotări adecvate pentru pietoni, bicicliști 

și utilizatorii de transport public, inclusiv trotuare sigure, treceri pentru pietoni frecvente și piste pentru cicliști sigure, 

care fac legătura cu zone de noi locuri de muncă în județul Ilfov, in special între comunele din est și vest către zonele 

de afaceri în curs de dezvoltare din nord.   

Evaluarea funcționalității actualei șosele de centură, având în vedere utilizarea terenurilor pentru dezvoltarea afacerilor, 

magazinelor și locuințelor și în conformitate cu dezvoltarea autostrăzii de centură.  

O mai bună integrare a A3 în rețeaua regională pentru a reduce problema siguranței traficului structural pe DN 1 

Să definească principiile facilităților pentru bicicliști în județul Ilfov, inclusiv accesul local, ex. școli și zone de acces la 

servicii de transport public. 

Facilități pentru 

utilizatorii 

transportului public 

Amenajări minime în stații și gări, afișaj informații, informații despre trasee, ghid de orientare. Asigurarea accesului la 

intrări și ieșirii din stații și gări.   

Siguranța în trafic Includerea standardelor de siguranță rutieră în recomandările pentru infrastructură și operațiuni din PMUD, în special 

cele pentru reducerea numărului de decese ale pietonilor.   

Vizarea zonelor locale cu școli pentru acces pietonal mai sigur.   

Noduri de transport  Promovarea unei mai bune distribuții spațiale a nodurilor de transport din regiune, sprijinind opțiunile de călătorie 

multimodale, și stimulând îmbunătățirea calității urbane în zone.  

Transportul public Definirea structurii organizatorice a autorității de transport metropolitan care va sprijini planificarea, finanțarea, 

ofertarea, contractarea și acordarea licențelor, supravegherea și punerea în aplicare. Asigurarea de finanțare, personal 

și resurse instituționale. 
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Rețea de drumuri 

Ilfov  

Definirea unei rețele ierarhizate, inclusiv conexiuni intra-regionale mai bune cu dotări adecvate pentru pietoni, bicicliști 

și utilizatorii de transport public, inclusiv trotuare sigure, treceri pentru pietoni frecvente și piste pentru cicliști sigure, 

care fac legătura cu zone de noi locuri de muncă în județul Ilfov, in special între comunele din est și vest către zonele 

de afaceri în curs de dezvoltare din nord.   

Evaluarea funcționalității actualei șosele de centură, având în vedere utilizarea terenurilor pentru dezvoltarea afacerilor, 

magazinelor și locuințelor și în conformitate cu dezvoltarea autostrăzii de centură.  

O mai bună integrare a A3 în rețeaua regională pentru a reduce problema siguranței traficului structural pe DN 1 

Promovarea trecerii spre contractarea operațiunilor de transport public.  

Recomandarea cadrului adecvat de implementare a îmbunătățirilor pe termen scurt ale transportului cu autobuzul în 

județul Ilfov, incluzând trasee, tarife și subvenții, dacă este cazul.   

Identificarea măsurilor pentru eliminarea barierelor care limitează operațiunile de transport public între Ilfov și București.  

Definirea mecanismului și scopul finanțării actuale a operațiunilor de transport public și a întreținerii.  

Parcarea Recomandarea de măsuri pentru o mai bună aplicare a legislației privind parcarea, inclusiv cooperarea între sectoare și 

Primăria Generală.   

Definirea de măsuri pentru restabilirea funcționalității centrului de control în raport cu obiectivele de politică de parcare.  

Siguranța  Măsuri pentru o mai bună aplicare a legilor de circulație, creșterea resurselor în acest scop. 

Definirea măsurilor pentru creșterea conștientizării publice privind siguranța circulației. 

Implicarea 

factorilor de decizie  

Extinderea discuțiilor și a conștientizării publice privind PMUD.  
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2 Date generale privind regiunea București –Ilfov  

2.1 Contextul și etapele de pregătire PMUD 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București–Ilfov este un instrument 

esențial de promovare a dezvoltării durabile a regiunii. Planul va evidenția politicile și proiectele 

de transport ca pachet de măsuri care, împreună, promovează o mobilitae durabilă pentru a 

îmbunătăți calitatea vieții, în paralel cu alinierea la obiectivele europene privind siguranța, 

eficiența, climatul și energia. Dezvoltarea și implementarea planului de Mobilitate Urbană 

Durabilă are la bază o abordare integrată, după cum urmează: 

(1) Folosirea celor mai moderne instrumente de planificare, inclusiv, dar fără a se limita la, 

modelul cererii de transport și 

(2) Comunicări ample cu autoritățile și factorii de decizie pentru a asigura conformitatea 

planului cu nevoile locale, eficiența implementării recomandărilor și angajamentul 

necesar în vederea aplicării recomandărilor din plan.  

Procesul planificării include 6 etape1 structurate pe diferite repere, așa cum sunt definite de 

către diferitele documente predate. 

 Raport Intermediar 1 – prezentul document – prezintă majoritatea instrumentelor de 

analiză și evaluare a situației existente, inclusiv rezultatele analizei datelor colectate, 

trecerea în revistă a planurilor și strategiilor existente și o primă definire a problemelor 

și obiectivelor de planificare. În plus, include și o bază de prognoză prin analiza 

evaluărilor privind populația și a locurilor de muncă pentru orizontul de planificare 2020 

și 2030. Raportul prezintă o evaluare inițială a problemelor și obiectivelor. 

 Raport Intermediar 2, pregătit în paralel cu acest raport, documentează un set complet 

de instrumente de analiză și planificare, care include instrumentele finale de analiză și 

evaluare generate de modelul de transport. Acest document va include și o analiză mai 

amplă a performanțelor rețelei de transport pentru perioada curentă și viitoare.  De 

asemenea, evidențiază Analiza Cost-Beneficiu și Analiza Multi-Criterială, care vor fi 

folosite în estimarea impactului planului.  

Raportul Intermediar 1 și Raportul Intermediar 2 prezintă instrumentele de analiză, 

problemele și obiectivele planului.  

Etapele de proiect următoare constau în elaborarea unor opțiuni complexe de dezvoltare a 

sistemului de transport. Procesul susține modelul rațional-comprehensiv de luare a deciziilor 

prin cercetarea mai multor opțiuni și alegerea celei mai performante. Fiecare opțiune 

reprezintă abordări alternative ale dezvoltării sistemului de transport; fiecare reunește 

diferite măsuri care pot satisface viitoarele nevoi de mobilitate. Aceste opțiuni vor fi 

analizate cu ajutorul modelului de transport și a setului de metodologii de evaluare 

prezentat în Raportul Intermediar 2, în vederea selectării opțiunii preferate. Opțiunea 

preferată va servi ca bază de plecare în dezvoltarea SUMP, atât a planului strategic pe 

termen lung precum și a planului de acțiune pe termen scurt și mediu.   

                                                
 

1 Ghid de Evaluare JASPERS (Transport).  Februarie 2015.  Elaborarea Planurilor de Mobilitate 
Urbană Durabile în România:  Ghidul Autorităților Contractante.   
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2.2 Zona geografică de studiu 

Regiunea București – Ilfov include Municipiul București și județul Ilfov. Are o suprafață totală de 

1.821 km2, d in  care 13,1% reprezintă teritoriul administrativ al Municipiului București iar 

86,9% Județul Ilfov. Împreună cu factorii de decizie s-a stabilit această zonă ca zonă de studiu 

pentru PMUD.  

Municipiul București este capitala țării și cel mai mare oraș din România, cu o populație oficială 
de 1.883.425 locuitori în 2011. Este împărțit în 6 sectoare (vezi Harta 2-1) și 70 de cartiere. 

Județul Ilfov include 40 unități teritorial-administrative (vezi Harta 2-1):  

 8 orașe (Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popești-Leordeni și 

Voluntari) 

 32 comune (1 Decembrie, Afumaţi, Baloteşti, Berceni, Brăneşti, Cernica, Chiajna, Ciolpani, 

Ciorogârla, Clinceni, Copăceni, Corbeanca, Cornetu, Dărăşti-Ilfov, Dascălu, Dobroeşti, 

Domneşti, Dragomireşti-Vale, Găneasa, Glina, Grădiştea, Gruiu, Jilava, Moara Vlăsiei, 

Mogoşoaia, Nuci, Periş, Petrăchioaia, Snagov, Ştefăneştii de Jos, Tunari, Vidra).  
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Harta 2-1: Subdiviziuni Administrative ale Regiunii București – Ilfov 
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2.3 Analiza planurilor și strategiilor existente 

Secțiunea următoare prezintă cele mai importante și recente cinci strategii privind dezvoltarea 

serviciilor și infrastructurii de transport în București-Ilfov. 

2.3.1 Documente Strategice privind Transportul Urban  

1. Studiu General privind Transportul Urban în Orașul București și Zona 

Metropolitană 20002 

În perioada 1998 – 2000, Guvernul Japoniei, prin intermediul Agenției Japoneze pentru 

Cooperare Internațională, a realizat un Studiu General privind Transportul Urban în Orașul 

București și Zona sa Metropolitană (menționat ulterior ca studiul JICA 2000). Obiectivele sale 

majore au fost: 

- Elaborarea unui Master Plan General privind Transportul Urban în Orașul București și Zona sa 

Metropolitană pentru o perioadă până în anul 2015; 

- Realizarea unui studiu ulterior privind proiectele și programele prioritare de implementat în 

decurs de 2 sau 3 ani de la finalizarea studiului. 

Studiul a formulat două alternative detaliate pentru transportul rutier: 

- Model concentric și radial, prin care “rețeaua de drumuri și parcările vor fi 

dezvoltate nu doar pentru a rezolva problemele existente ci și pentru a satisface 

creșterea cererii de trafic”; 

- Model de consolidare a inelelor de circulație, prin care investițiile în drumuri se 

restrâng la anumite conexiuni lipsă din inelele de circulație și îmbunătățirea 

intersecțiilor aglomerate. 

Pentru transportul public au fost definite două alternative complexe: 

- Modelul axelor pentru transport public rapid, în care metroul este modul de 

transport public principal, iar tramvaiul mod adițional important (cu condiția 

desființării liniilor de tramvai de-a lungul celor de metrou „pentru a-l face [metroul] 

mai profitabil”); 

- Modelul axelor multi-modale, în care metroul și tramvaiul sunt considerate 

împreună ca mod principal de transport public. 

Alternativa selectată a fost combinația dintre modelul de consolidare a inelelor de circulație și 

tiparul axelor multi-modale. Figura 2-1  prezintă proiectele majore de investiții propuse.  

 

 

 

 

                                                

 

2 Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA), 2000, The Comprehensive Urban 

Transport Study of Bucharest and Its Metropolitan Area in the Republic of Romaina.  Padeco 
Co., Ltd. 
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Figura 2-1: Proiecte propuse în studiul JICA 2000 pentru implementare până în 

anul 2015  

 

Majoritatea proiectelor propuse pentru orizontul de timp 2015 nu au fost finalizate sau începute. 

a). Rețea rutieră. Doar o treime din șoseaua de centură a fost extinsă la patru benzi, 1/6 (A1 

– DN 7 și DN2 – A2) fiind în prezent în lucru. Inelul median dintre DN 2 (Colentina) și DN 3 

(Pantelimon) a fost finalizat iar conexiunea dintre Bd. Camil Ressu și Șos. Olteniței este în 

construcție. Numai unul dintre cele șapte proiecte de trecere denivelată propuse a fost finalizat 

(podul rutier Basarab, totuși acesta s-a realizat ca un proiect mai mare decât cel planificat 

inițial, făcând trecerea și peste axele Giulești / Plevnei și Splaiul Independenței). 

Pe de altă parte, au fost finalizate alte trei proiecte de trecere denivelată  care nu au fost 

propuse în studiul JICA 2000 (podurile rutiere Mihai Bravu și Pipera și pasajul subteran 

Băneasa). 

Doar o mică parte a planului de management al traficului a fost implementată. 

b). Rețeaua de metrou. Extensiile M3 (integral) și M4 (parțial) au fost finalizate, în prezent fiind 

în lucru restul liniei M4 spre nord și M5 între Drumul Taberei și Eroilor. Încă nu au fost demarate 

lucrările pentru partea centrală a liniei M5. 

c). Rețeaua de transport public de suprafață. Cu excepția finalizării liniei de tramvai a Inelului 

Principal de pe podul Basarab, nu au mai fost construite alte rute. Totuși, nu au fost scoase 
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șine din rețea (cu excepția unor mici secțiuni de pe Griviței și Alexandru Ioan Cuza între 

Titulescu și Gh. Duca, în conjuncție cu deschiderea primului segment al M4), iar mare parte din 

șine au fost reabilitate sau modernizate între timp. 

Deși studiul JICA 2000 a propus multe facilități multi-modale, acestea nu au fost implementate. 

În ansamblu, propunerile acestui studiu complex rămân valabile, la fel ca principiul de 

dezvoltare a consolidării inelelor de circulație și a transportului în comun multi-modal. În fapt, 

PMUD va revizui aceste rezultate axându-se pe adaptarea structurii transportului public pentru 

a răspunde schimbărilor de utilizare a terenurilor apărute în ultimii 15 ani.   

2. Master Plan de Transport Urban pentru București 20083 

Acesta a fost a doua abordare majoră din perioada postdecembristă menită să genereze o 

strategie de transport pentru capitală. Obiectivul principal al proiectului a fost actualizarea 

studiului JICA 2000 și stabilirea strategiei de dezvoltare atât a sistemului de transport public 

cât și privat și a infrastructurii de transport în București pentru două orizonturi de timp, 2013 

și 2027. 

Studiul prezintă trei scenarii (“Do minimum”, “Do something”, “Do something with policy 

[pentru reducerea traficului auto]”) analizate pentru fiecare orizont de timp, fără a indica în 

mod clar alegerea unui scenariu, sau a unei liste concrete de proiecte. Recomandările finale ale 

studiului sunt relativ ambigue. 

Tabelul 2-1 prezintă principalele proiecte de infrastructură rutieră care implică o creștere a 

capacității sau construcții noi, propuse pentru orizontul de timp 2013, în ambele variante și 

situația lor curentă. 

Tabelul 2-1 Proiecte de infrastructură rutieră propuse în Master planul 2008 pentru alternativele 

2013 (DM = Do minimum, DS = Do something) și stadiul lor curent 

Tabel 2-1: Proiecte de infrastructură rutieră propuse în Master planul 2008 pentru 

2013 

Proiect 
Planificat 

pentru  
Stadiu curent (Ian. 2015) 

Proiecte pentru Inelul Principal      

Pod rutier Basarab  2013 DM Finalizat  

Pasaj subteran Grozăvești - Răzoare - Calea 

Rahovei 
2013 DS Nici un progres 

Pasaj subteran Piața Sudului  2013 DS În construcție  

Pod rutier Splaiul Unirii - Bd. Mihai Bravu 2013 DS Finalizat 

Proiecte pentru Inelul Median      

Legătura între Splaiul Unirii - Șos. Olteniței 2013 DM Parțial în construcție 

Lărgire str. Luica și str. Turnu Măgurele 2013 DM Nici un progres 

Legătură nouă între str. Brașov și șos. 

Alexandriei 
2013 DM Nici un progres 

Lărgire șos. Fabrica de Glucoză 2013 DS 
Licitație pentru lucrări - în 

desfășurare 

Alte proiecte     

Lărgire coridor str. Buzești – str. Berzei  2013 DM Finalizat  

                                                

 

3 WSP, 2008.  Master Plan Transport Urban – București, Sibiu, și Ploiesti:  Raport Final București.  

EuropeAid/123579/D/SER/RO CFCU Unitatea Centrală de Finanțare și Contractare. În 
parteneriat cu NEA și Universtat Karlsruhe.   
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Lărgire Calea Griviței între Piața Chibrit și 

intersecția Șos. Chitilei / Bucureștii Noi  
2013 DS Nici un progres 

Extindere str. 1 Mai între str. Sibiu și Drumul Sării 2013 DS Finalizat  

Lărgire centură București la 4 benzi 2013 DM 1/3 Finalizat, 1/6 lucrări în curs 

Lărgire șos. Pipera și pasaj peste calea ferată 

București - Constanța  
2013 DS Finalizat 

Legătură nouă între str. d-na Ghica și bd. 

Chișinău 
2013 DM Finalizat 

Legătură bd. Nicolae Grigorescu - Splaiul Unirii 2013 DS În construcție 

Pasaj denivelat str.Doamna Ghica 2013 DM Nici un progres 

Legături cu autostrăzi și drumuri 

interurbane 
    

Legătură între Splaiul Independenței și 

Autostrada A1 
2013 DM 

Intersecția denivelată Ciurel - în 

construcție 

Legătură Prelungirea Ghencea - Domnești 2013 DM 
Nici un progres; licitație doar pentru 

intersecția cu șoseaua de centură 

Extindere bd. Timișoara spre varianta de ocolire  2013 DM Nici un progres 

Lărgire șos. Berceni și pasaj peste calea ferată  2013 DM Nici un progres 

Cu privire la noua infrastructură pentru tramvaie, studiul a propus o conexiune prin Piața Unirii 

(2013 DM) și linii noi între Calea Plevnei și Piața Unirii (2013 DS) și Bd. O. Goga și Piața Traian 

(2013 DS). Nici unul dintre aceste proiecte nu a fost demarat.   

Deși s-a realizat conexiunea liniei de troleibuz dintre Piața Sudului și Piața Unirii (2013 DM) 

(care însă actualmente nu este folosită), pe restul axei nord – sud (tot DM 2013) nu s-a realizat 

niciun progres. 

Liniile de metrou din Drumul Taberei spre Pantelimon și între Aviatorilor și Otopeni apar în 

scenariul DM 2013, dar numai secțiunea dintre Drumul Taberei și Eroilor este în construcție. 

Totuși, segmentul M3 Nicolae Grigorescu – Linia de Centură a fost finalizat, prevăzut în scenariul 

DS 2027. Același lucru se aplică și pentru secțiunea de nord M4 (parțial finalizat, parțial în 

construcție). 

Acest studiu a inclus o anchetă amplă privind deplasările în interes personal care a servit ca 

punct de plecare pentru studiul actual. Totuși, studiul are la bază abordarea “previziune și 

ofertă” dar îi lipsește un concept de politici care ar ajuta la dezvoltarea SUMP.   

3. Strategia de Parcare pe Teritoriul Municipiului București 2008 4 

Deși studiul admite, în baza cercetărilor realizate, faptul că principalul motiv pentru care nu 

sunt folosite autoturismele personale pentru a accesa centrul orașului este traficul 

(disponibilitatea locurilor de parcare survenind ca a al doilea motiv), a propus totuși o creștere 

semnificativă a capacității de parcare în oraș, care ar fi mărit, de exemplu, numărul total al 

parcărilor subterane la 69. 

În termeni de locuri noi de parcare construite, strategia a recomandat începerea amenajării a 

7000 locuri noi pe an în 2009, ajungând până la 13000 locuri noi pe an în 2017. Scopul a fost 

de a reduce deficitul locurilor de parcare de la 35.000 în 2009 la 0 în 2017. 

Strategia propune un set de 15 parcări subterane prioritare, cu o capacitate totală de 8827 

spații. Capacitatea individuală varia între 100 locuri (Esplanada Gara Băneasa) și 2190 locuri 

                                                
 

4 INOCSA și Asesores des Infraestructuras, 2008.  Strategia de Parcare pe Teritoriul Municipiului 
București.  Primăria Municipiului București.   
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(Piața Alba Iulia). Costul total al acestor 15 parcări subterane era estimat la 311,6 milioane 

Euro. În prezent, niciuna nu a fost finalizată. 

Strategia a propus și o creștere a capacității parcărilor de suprafață, prin transformarea benzilor 

de trafic în spații de parcare acolo unde era posibil, sau prin transformarea zonelor cu parcare 

paralelă la bordură, în spații cu parcare în spic. 

Recomandările studiului nu susțin o abordare durabilă și nu recunosc politica parcărilor ca 

instrument pentru managementul cererii de deplasare. Totuși, unele parcări subterane pot fi 

opțiuni fezabile pentru înlocuirea parcărilor de pe carosabil care împiedică transportul 

nemotorizat.  Până în prezent, Primăria Municipiului nu a promovat această politică și nu au 

fost întreprinse acțiuni în vederea realizării recomandărilor acestui raport.   

4. 2013 Studiu privind sensurile unice de circulație, benzile de rulare dedicate 

transportului public și parcaje supraetajate în zona centrală a municipiului 

București5 

Zona de studiu vizată de strategie a fost în principal interiorul Inelului Principal, dar și o mare 

parte exterioară în nordul acestuia. Studiul a propus transformarea străzilor cu două sensuri în 

străzi cu sens unic, majoritatea de importanță minoră, dar și anumite perechi de artere 

principale, dintre care amintim pe cele mai importante: 

a). Barbu Văcărescu / Floreasca – Mircea Eliade – Av. Beller, pentru o mai bună deservire a 

traficului spre/dinspre viitoarea autostradă A3 din nord; 

b). Ramuri Tei - Grigore Moisil / Lacul Tei, pentru a funcționa ca o conexiune vest – est la nord 

de Inelul Principal; 

c). Dorobanți / Polonă, pentru a continua axa de la punctul a) spre centrul orașului; 

d). (C.A. Rosetti – Maria Rosetti) și (Popa Rusu) – Toamnei – Despot Vodă / Ghiocei – Domnița 

Ruxandra – Icoanei – Arthur Verona, pentru a îmbunătăți legătura dintre zona centrală și inelul 

principal în cadranul de nord-est; 

e). Calea Griviței / Gh. Manu – Occidentului – Polizu, pentru a îmbunătăți legătura dintre Gara 

de Nord și zona centrală. 

Dintre acestea, (c) a fost pusă în aplicare, (e) a fost implementată parțial, și (b) este aproape 

finalizată. 

Studiul a propus, de asemenea, o serie de benzi dedicate transportului public în zona centrală. 

Segmentul Calea Dorobanți a fost deja implementat. Cu toate acestea, deoarece nu există o  

delimitare fizică de traficul general și în lipsa aplicării legislației, parcarea pe benzile destinate 

transportului public este frecventă.  

În cele din urmă, strategia propune construirea unui număr mare de structuri de parcare 

subterane si de suprafață, atât în zonele rezidențiale și non-rezidențiale, grupate în funcție de 

priorități (pe termen scurt, pe termen mediu, precum și pe termen lung). Nu există însă estimări 

privind costurile sau structura finanțării. 

                                                
 

5 Search Corporation, 2010. Studiu privind identificarea și analiza posibilităților de introducere 

a sensurilor unice de circulație, a benzilor de rulare dedicate transportului public și de 

realizare de parcaje supraetajate în apropierea arterelor majore, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de deplasare în zona centrală a municipiului București.  
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5. Al treilea raport privind procedurile operaționale, planul de personal și codul de 

conduită ale autorității metropolitane de transport - Decembrie 2014  

Raportul a fost elaborat de Banca Mondială în cadrul ”Componentei 4: Transportul Urban” din 

Acordul de servicii de consultanță încheiat între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și 

Banca Mondială. Acest raport se concentrează pe procedurile operaționale, planul de personal 

și codul de conduită, oferind doar principiile generale pentru acestea și o actualizare privind 

progresul inregistrat în vederea înființării autorității. 

În concluziile raportului se propun acțiuni prioritare pentru o perioadă de 15 luni, se definesc 

factorii responsabili cu implementarea acțiunilor și rezultatele dorite: 

- Dezvoltarea sccenariilor alternative pentru asigurarea transportului suburban începând 

cu Iulie 2015 și selectarea scenariului optim; 

- Implementarea Regulamentului EC 1370/2007 în ceea ce privește Contractul de servicii 

Publice; 

- Dezvoltarea și aprobarea unei structuri noi pentru AMTB; 

- Dezvoltarea strategiei pentru transportul public și a cadrului legal pentru 

implementarea acesteia; 

- Evaluarea activităților și structurii AMTB la sfârșitul perioadei de 15 luni. 

 

6. Analiza diagnostic a activităţii RATB şi măsuri de creştere a performanţei acesteia 

(2014) 

Studiul a fost contractat de Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

București şi va fi utilizat ca instrument de eficientizare a activităţiioperaţionale la RATB sau în 

alte scopuri legale. 

Obiectivele majore ale analizei economico-financiare au fost:  

 Diagnosticul general al performanțelor economice ale RATB pentru perioada ianuarie 

2009-iunie 2014.  

 Analiza eficienței costurilor elementelor cu ponderea cea mai mare în structura 

cheltuielilor de exploatare.  

 Stabilirea modelului de fundamentare a tarifului pentru transportul public de călători, 

în conformitate cu reglementările în vigoare.  

 Identificarea unor soluţii de reducere a volumului subvenţiei de exploatare. 

Raportul oferă recomandări pentru următoarele categorii analizate: 

 Tarife, cheltuieli și costuri 

 Modul de derulare al achizițiilor publice la nivelul RATB 

 Creanțe și datorii 

 Managementul resurselor umane 

 Utilizarea Tehnologiilor Informatice și de Comunicație 

 Sănătatea și securitatea în muncă la nivelul RATB 

 Dosarele aflate în instanță 
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7. Strategia RATB de dezvoltare a serviciului de transport public de suprafață pentru 

perioada 2011 – 2020 6 

Strategia propune o serie de proiecte și măsuri cu o valoare totală estimată de 1009,3 milioane 

Euro (dacă materialul rulant pentru tramvaie este fabricat de URAC, dar include și achiziția de 

tramvaie moderne cu podea joasă) sau 759,3 milioane euro (în cazul în care materialul de 

rulare este furnizat exclusiv de producătorul intern URAC) pentru această perioadă de zece ani, 

dintre care cele mai importante cheltuieli ar fi pentru: 

- Achiziționarea și producția de material rulant nou: tramvaie (554,1 milioane euro în 

prima alternativă, 304,1 milioane euro în a doua alternativă), autobuze (200 de 

milioane de euro) si troleibuze (75 de milioane de Euro); 

- Modernizarea și extinderea rețelei de tramvai (80 milioane Euro); 

- Modernizarea a cinci depouri existente și construcția unui depou nou (15 milioane 

Euro). 

În timp ce lucrările de modernizare a infrastructurii de tramvai au progresat ca parte a 

proiectelor mixte de infrastructură rutieră-tramvai finanțate de Primăria Municipiului București, 

lipsa resurselor financiare și netransformarea în societate comercială a împiedicat RATB să 

implementeze celelalte proiecte și măsuri. 

8. București: reforma transportului public, 20057 

Raportul final, elaborat în 2005 de PADECO CO.LTD, SENECA INTERNATIONAL și METROUL 

SA, în cadrul unui acord între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Primăria 

Generală București, se concentrează pe activitatea și dezvoltarea RATB și conține unele 

concluzii relevante din perspectiva instituțională și legală, care sunt valabile și în prezent: 

- Conceptul de planificare integrată a transportului nu este implementat integral la nivel 
local. Comisia Tehnică pentru Trafic este responsabilă cu aceste sarcini, dar se 

concentrează mai mult pe aspecte generale de trafic și nu pe nevoile specifice ale 
sistemului de transport public; 

- RATB are propriul Departament Tehnic cu competențe de planificare, cum ar fi 
definirea, analiza și modificarea graficelor și programelor de transport. Cu toate 

acestea, acest Departament tehnic are o capacitate administrativă limitată în raport cu 

varietatea sarcinilor și competențelor existente (mai puțin de 15 angajați); 
- RATB are cei mai mulți angajați între operatorii de transport public din CEE (Berlin, 

Praga, Viena, Budapesta, Varșovia), în special în ceea ce privește personalul de 
întreținere și administrativ; 

- Activitatea economică a RATB este implementată pe baza bugetului anual de venituri 

și cheltuieli, aprobat de Consiliul General al Municipiului, care include nivelul preconizat 
de venituri din activități comerciale, cheltuieli și subvenții pentru a acoperi diferitele 

forme de instrumente sociale (cum ar fi gratuități pentru elevi, studenți și pensionari), 
dar și investițiile planificate. În general, acest buget este actualizat trimestrial prin 

decizia Consiliului.  
- solicitările de subvenții suplimentare pentru funcționare și investiții din partea Consiliul 

General al Municipiului nu sunt, în general, însoțite de analize detaliate care să reflecte 

efectele lor asupra calității serviciilor, economiile de costuri sau nevoile viitoare de 
subvenții; 

                                                
 

6 RATB, 2010.  Strategia de Dezvoltare A Serviciului de Transport Public de Suprafata Pentru 

Perioada 2011-2020.   
7 European Bank for Reconstruction and Development și Primăria Municipiului Bucuresti, 2005.  
Bucuresti:  Reforma Transportului Public.  Padeco Co., Ltd., Seneca, Metroul S.A. 
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- Deși Hotărârea Guvernului nr. 30/1997 prevede transformarea regiilor autonome în 

societăți pe acțiuni, RATB nu a inițiat un astfel de proces de reorganizare până în 
prezent; 

- Strategia anterioară pentru reforma sistemului de transport public local, care acoperă 
perioada 1997-2010, a fost doar parțial implementată și nu există rapoarte de 

monitorizare realizate de conducere care să analizeze îndeplinirea obiectivelor sale.  

- Faptul că diferite instituții coordonează RATB (Primăria Generală și Consiliul General) 
și Metrorex (Ministerul Transporturilor) împiedică o integrare adecvată a transportului 

în comun, în special în ceea ce privește planificarea, caracterul multi-modal și tarifarea 
integrată.  

 

RATB are o structură organizațională clasică specifică autorităților, cu activități de transport de 

bază, dar și un control puternic asupra tuturor infrastructurilor, a serviciilor de întreținere și 

service, care interferează cu practicile comerciale moderne. Procesul de restructurare ar implica 

externalizarea unora dintre aceste servicii, care ar putea părea scumpe, dar nu sunt necesare 

permanent, la furnizorii de specialitate, fără a afecta nivelul și calitatea serviciilor. 

Departamentele care ar putea fi restructurate prin externalizare și disponibilizări sunt: 

Electronică și Automatizări, Proiectare Infrastructură, Mediu Urban, Proiectare echipamente și 

piese auto, Linii electrice, Circuite și clădiri, Echipamente Generale, Marketing comercial, 

Întreținere auto și Service (Atelierele Centrale, Uzina Titulescu), Sport, Medical, Proiecte și 

Relații Internaționale, Instruire profesională. Alte departamente ar putea fuziona cu sub-

unitățile existente, prin transferul personalului existent, într-o abordare de descentralizare 

(Control Trafic și Dispecerat, Centru Operațiuni, Electro-mecanică, Laborator și Controlul 

Calității, Aprovizionare și Logistică, Administrare Active, Protecția Muncii). În alte cazuri se pot 

realiza disponibilizări parțiale, fie prin blocarea procesului de angajare sau prin disponibilizarea 

angajaților care au împlinit vârsta de pensionare și îndeplinesc condițiile necesare.  

De asemenea, RATB trebuie să dezvolte și să implementeze un sistem informatic de 

management eficient, care permite colectarea sigură și rapidă a datelor detaliate privind 

serviciile de transport, a siguranței și a condițiilor tehnice, activitatea de marketing, consumul 

de combustibil și materiale, volumul de muncă al personalului, investițiile necesare. Activitățile 

care nu au legătură cu transportul, cum ar fi spitalul si clubul sportiv ar trebui transferate către 

municipalitate.  

Etapele vizate în studiu pentru restructurarea RATB sunt: 

1. Transformarea RATB într-o societate pe acțiuni cu 4 departamente principale (Operațiuni 

autobuze, Operațiuni troleibuze și tramvaie, Comercial, Financiar și Administrativ). Acest pas 

presupune, de asemenea, un inventar al activelor și proprietăților acestora, stabilirea valorii 

capitalului social autorizat, redefinirea organigramei, stabilirea numărului de disponibilizări.  

2.  Cinci subdivizii ale RATB ar trebui împărțite și transformate în societăți pe acțiuni de sine 

stătătoare, sub autoritatea Consiliului General al Municipiului (URAC, EIELCC, SUTATI, IT și TIT 

- de fapt reorganizat, cuprinzând întreținere și service pentru vehiculele, linii electrice, clădiri și 

șine, echipamente, servicii IT). Aceste 5 companii vor putea concura cu alți furnizori la 

procedurile de licitație organizate de RATB, după divizare. Centrul de sănătate și asociația 

sportivă ar trebui transferate către municipalitate.  

3. Disponibilizarea a aproximativ 20-25% din totalul personalului RATB, în urma procesului de 

restructurare. Cele mai multe dintre aceste reduceri vor avea loc în rândul personalului tehnic 

și administrativ, care este supradimensionat în raport cu de numărul de șoferi.  

4. Semnarea de CSP între municipalitate / Autoritatea Metropolitană de Transport și RATB, cu 

clauze privind obligațiile operaționale și comerciale și compensațiile.  
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5. RATB va achiziționa, prin procedură de licitație publică, servicii precum întreținerea 

motoarelor electrice, a infrastructurii și șinelor de tramvai, echipamente de informare, de 

radiocomunicații, de protecție a mediului, mașini și echipamente, proiectarea de echipamente 

și piese, de testare tehnică, monitorizare și măsurare, dezvoltare de proiect, întreținerea 

generală și service, consultanță de marketing și vânzare de bilete, service auto, formare, 

asistență medicală, de prelucrare a datelor și servicii IT. Serviciile de planificare și proiectare a 

infrastructurii, precum și colaborarea cu organismele și consultanți internaționali, vor fi 

transferate municipalității.  

Concluzia studiului este că, indiferent dacă municipalitatea va decide sau nu să mențină RATB 

ca operator public unic pentru transportul de suprafață, procesul de restructurare trebuie 

implementat, cu scopul de a reduce nivelul subvențiilor, care este o povară pentru bugetul 

local.  

După 10 ani, putem observa că cele mai multe dintre obiectivele strategice stabilite de acest 

studiu pentru dezvoltarea RATB nu au fost atinse până în prezent. Problemele legate de lipsa 

unei autorități de transport metropolitan funcționale, a integrării cu METROREX și a societăților 

private care operează în Ilfov sunt încă nerezolvate. În plus, RATB nu este durabilă din punct 

de vedere financiar și încă depinde de subvențiile generoase alocate de municipalitate și nu s-

a transformat într-o societate pe acțiuni, ceea ce face imposibil pentru ca aceasta să semneze 

un CSP cu municipalitatea. 

2.3.2 Documente Strategice privind Dezvoltarea Regională 

1. Orașe Competitive – Remodelarea geografiei economice a României (2013) 

Raportul elaborat de Banca Mondială este parte a unui proiect co-finanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațioal Asistență Tehnică (POAT). Au fost formulate 

constatări, interpretări și concluzii referitoare la geografia economică a României în plan 
internațional, regional și local.  

 

Se remarcă aspectul potrivit căruia, la nivel național, soluția de bază pentru ”zonele mai slab 
dezvoltate” este conectarea oamenilor care locuiesc acolo la oportunități din orașe aflate în 

expansiune, precum și asigurarea accesului acestora la infrastructura de bază, toate acestea 
pentru a încuraja mobilitatea ocupațională temporară și a descuraja depopularea/migrația 

definitivă în favoarea zilnice intra și interjudețene.  

Cele trei dimensiuni cheie ale dezvoltării economice identificate sunt: 
1. Densitatea sub forma concentrării resurselor economice 

2. Distanța sub forma conectării zonelor din interiorul țării la centrele de creștere 
economică 

3. Divizarea ca ușurință a schimburilor transfrontaliere cu piețele internaționale 

În practică, aceste elemente se manifestă prin intermediul forțelor de pe piață care modelează 
în mod activ tendințele și tiparele de urbanizare, și anume:  

 economiile de scară și aglomerarea 

 mobilitatea factorilor și migrația 

 costurile de transport și specializarea 

Astfel, cele patru priorități pentru România, pe termen scurt și medius sunt: 
1. o bună infrastructură conectivă, atât în interiorul țării cât și spre centrele economice 

europene și globale 
2. instituții mai performante în zonele mai puțin dezvoltate 

3. măsuri îndreptate către comunitățile marginalizate  

4. investiții în calitatea vieții, în cele mai dinamice și competitive orașe 
 

În ceea ce privește recomandările formulate, pe lângă cele la nivel național, ce fac referire la 
finalizarea autostrăzilor A1 și A3, cele la nivel regional, relevante pentru regiunea București-

Ilfov sunt: 

1. Finalizarea șoselei de centură a Bucureștiului 
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2. Extinderea sistemului public de transport al Bucureștiului către zona metropolitană 

extinsă (extinderea rețelei de metrou, autobuz, tramvai și troleibux din București spre 
zona metropolitană, precum și investiții în pistele pentru biciclete și aleile pietonale) 

2. Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii București – Ilfov 2014 -2020 

Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii București – Ilfov pentru perioada 2014 – 2020 a fost 

elaborat de Agenția de Dezvoltare Regională București – Ilfov și în prezent se află în faza de 

consultare publică. Acest plan este documentul strategic principal, asumat de toți factorii de 

decizie la nivelul regiunii, care are rolul de a prezenta prioritățile de dezvoltare ale regiunii 

pentru următoare perioadă de finanțare, reprezentând un instrument pentru implementarea 

politicii de dezvoltare regională. 

Planificarea dezvoltării regionale a fost un proces participativ, toți actorii relevanți au fost incluși 

în acest proces. La nivel regional au fost constituite 9 grupuri de lucru, pornind de la prioritățile 

tematice, unul dintre aceste grupuri ocupându-se de subiectul transporturilor. Documentul final 

conține o prezentare a situației actuale, cu o descriere amplă a infrastructurii de transport și 

comunicații, în special conectivitatea la rețeaua TEN-T a tuturor modurilor de transport din 

regiune, dar prezintă și căi de comunicații alternative, precum traseele pentru bicicliști.  

Strategia pentru perioada 2014 – 2020 are în vedere un număr de 6 obiective specifice, dintre 

acestea ”OS4. Promovarea sistemelor de transport durabile și reducerea blocajelor din cadrul 

rețelelor de transport” este în concordanță cu propunerile și caracterul PMUD. În cadrul acestui 

obiectiv sunt detaliate următoarele teme prioritare și acțiunile cheie care le susțin: 

- Promovarea transportului prietenos cu mediul: 

 Dezvoltarea sistemelor de transport public; 

 Promovarea unor forme de transport alternativ; 

 Modernizarea rețelei de cale ferată; 

 Măsuri de implementare a planurilor de transport durabile. 

- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport în special în zonele urbane: 

 Îmbunătățirea infrastructurii de transport rutier; 

 Dezvoltarea de sisteme de transport intermodale regionale. 

- Sprijinirea transportului naval: 

 Amenajarea infrastructurii de navigație. 

Strategia enumeră o serie de intervenții posibile care susțin îndeplinirea Obiectivului Specific 4 

pentru sectorul de transport. Pentru transportul public se propun următoarele: dezvoltarea 

sistemului de transport electric urban, creșterea gradului de integrare al sistemelor de transport 

cu tracțiune electrică, dezvoltarea serviciului de transport public în județul Ilfov, dezvoltarea 

benzilor proprii pentru mijloacele de transport public și de urgență. Pentru susținerea 

transportului alternativ se propun dezvoltarea Centurii Cicloturistice a Bucureștiului și 

extinderea rețelei ”Drumuri verzi”. Propunerile pentru transportul feroviar se concentrează pe 

refacerea podului Vidra-Grădiștea și deschiderea circulației feroviare spre Giurgiu, pe 

reabilitarea și modernizarea Complexului feroviar București Nord și pe modernizarea liniei de 

cale ferată București Nord – Aeroportul Henri Coandă. Pentru a susține planurile de transport 

durabile se propune: utilizarea soluțiilor integrate ITS pentru sistemul de transport urban, 

realizarea unui sistem integrat pentru plata tarifului de călătorie și dezvoltarea unui sistem de 

informare eficientă a călătorilor integrat cu facilități de creștere a accesibilității. 

Toate aceste propuneri sunt avute în vedere în procesul de elaborare al PMUD, vor fi testate 

utilizând modelul de transport și supuse Analizei Multi-Criteriu.   

3. Conceptul Strategic Bucuresti 2035 (2013) 

Conceptul Strategic Bucureşti 2035 este un proiect lansat la iniţiativa Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi îşi propune conturarea unui model de dezvoltare pentru Bucureşti care 
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să ia în considerare şi aria sa de influenţă. Scopul este stabilirea unor principii de comune de 

dezvoltare care să conducă la conturarea unei zone armonioase şi competitive cu şanse mari 

să antreneze atât dezvoltarea de ansamblu cât şi comunităţile locale.  

Documentul îşi propune formularea unei viziuni a oraşului, o federare şi armonizare a 

principalilor factori care îi conduc dezvoltarea, fondate pe echilibrul între creşterea economică, 

conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului natural şi cultural, pe respectul faţă de mediu 

şi calitatea vieţii. Termenul lung la care se va referi proiectul, de 25 de ani, este justificat de 

faptul că Bucureştiul trebuie în primii ani să recupereze o serie de paşi pentru a putea intra 

ulterior pe un făgaş armonios de dezvoltare. 

 Cu scopul de a atinge viziunea propusă, a fost definite un set de obiective, politici si 

programe menite să asigure dezvoltarea coerentă a orașului și ariei sale de influență. Dintre 

proiectele propuse, relevante pentru sectorul mobilitate sunt următoarele: 

 Proiect Complex – Realizarea unei platforme logistice în comuna 1 Decembrie 

 Realizarea unei centrui exterioare a Bucureștiului, conectată cu autostrăzile nord-sud 

și est-vest 

 Proiect reînnoire urbană Piața Revoluției 

 Proiect integrat complex Calea Victoriei (diferențiat pe tronsoane) – redefinirea 

spațiului public și creșterea rolului identitar 

 Proiect multifuncțional ”Esplanada” (Dâmbovița) 

 Proiect pe viitorul ax Berzei-Buzești-Uranus – pentru realizarea liniei de tramvai în sit 

propriu, posibil cu traseu inierbat sau în culoar vegetal complex 

 Proiect de reabilitare și remodelae a mobilității pentru zona centrală – în conformitate 

cu PIDU 

 Proiect de reabilitare și transformare în zonă cu automobilitate limitatp a zonei B-dul 

Regina Maria, Antim, Mitropolie, 11 Iunie, Bd. Mărășești, Filaret, în relație cu posibil 

pietonal pe ”Calea Victoriei-11 iunie” până la Parcul Carol 

 Realizarea extinderilor și traseelor noi de metrou deja stabilite în strategiile de 

dezvoltare ale Master planului General de Transport Urban București 2008 (în 

cartierul Drumul Taberei – mare generator de trafic- și pe direcția est-vest, relația cu 

Aeroportul Otopeni și cu viitorul aeroport din sudul orașului etc.) 

 Dezvoltarea și diversificarea transportului public pe direcția N-S: Pe Bd. Lascăr 

Catargiu – Bd. Magheru – Bd. Nicolae Bălcesc (este de studiat reintroducerea 

tramvaiului, în sit propriu cu traseu inierbat/în culoar vegetal, până la Piața 

Victoriei/Casa Presei Libere) 

 Ameliorarea/dezvoltarea/crearea unor poli intermodali, avandu-se în vedere realizarea 

polilor intermodali propuși în Master Planul de Transport (Gara de Nord, Piața Obor, 

Piața Sudului – ameliorarea condițiilor de transfer acutale și crearea unui park&ride, 

Piața Unirii, Eroilor) 

 Se recomandă studierea următoarelor aspecte privind intermodalitatea: 

o Pol intermodal Tineretului, la intersecția Bd. Dimitrie Cantemir cu Bd. Gheorghe 

Șincai (punct nodal de transport, în apropierea unui cartier de locuințe colective 

dens, generator de trafic, aflat pe o posibilă limită a zonei centrale Bd. Gh. Șincai 

– Calea Șerban Vodă) 

o Forme de intermodalitate (simple sau mai complexe) pe noul ax Buzești-Berzei-

Uranus, la intersecția cu Bd. Kogălniceanu, Calea Șerban Vodă, Str. Mircea 

Vulcănescu – ca ”porți” de intrare în zona centrală în care se va acorda prioritate 

TP) și la interseția cu Calea Rahovei-Bd. George Coșbuc 

 Puncte de tranzit intermodale: Depou IMGB (Berceni), Jilava, Băneasa, Preciziei, 

Republica 

 Informatizarea integrală a sistemului de transport (funcționare, monitorizare, 

informare, plată) 
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4. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru zona centrală a orașului București 

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) pentru zona centrală a Bucureștiului își propune 

să “(re)creeze o identitate urbană pentru centrul orașului București”, definit aproximativ între 

Piața Victoriei și Parcul Carol pe axa N-S și Calea 13 Septembrie și Bld. Mircea Vodă pe axa V-

E. 

În ceea ce privește transportul, studiul propune prioritizarea modurilor active de transport, cu 

infrastructură amplă pentru pietoni și bicicliști. PIDU propune următoarele proiecte și 

intervenții: 

 Studierea conectării infrastructurii de tramvai prin Piața Unirii, precum și construcția de 

infrastructură nouă de tramvai pe traseu Eroii Revoluției – Uranus – Gara de Nord. 

 Construcția/imbunătățirea nodurilor intermodale de transport din Piața Romană, Piața 

Rosetti și Sf. Gherghe. 

 Extinderea sistemului de benzi destinate transportului public în zona centrală. 

 O rețea de trasee pentru pietoni și piste pentru biciliști care vor realiza legătura între 

”Camerele Funcționale Urbane” propuse de studiu.    

 Construcția a șase parcări subterane și supraterane, de capacitate medie, cu rolul principal 

de a înlocui parcarea de pe partea carosabilă. 

 Îmbunătățirea sistemului de management al traficului prin extinderea SMTB în 50 de 

intersecții noi, sistem pentru restricția și controlul accesului automobilelor, introducerea 

sistemului de management al parcărilor și  construcția indicatoarelor VMS (semnalizare cu 

mesaj variabil). 

 Construcția a două poduri noi peste Dâmbovița (Mihai Vodă și Șelari – Palatul de Justiție). 

Figura 2-2 prezintă majoritatea intervențiilor propuse: 

 

 

 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București-Ilfov: Raport Interimar 1       Iunie 2015 

 

43 

ROM Transportation Engineering LTD. & AVENSA consulting LTD. 

Figura 2-2: Proiecte de mobilitate și intervenții propuse de PIDU Central București 

 

2.3.3 Documente Strategice privind Protecția Mediului 

1. Modelul de mediu RACE (Rapid Asessment of City Emisions) pentru Municipiul 

București Banca Mondială (2015) 

Proiect relizat pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor de către unul din grupurile de lucru 

ale Băncii Mondiale. Pornind de la contextul care generează nevoia unei astfel de analize 

(creșterea ratei de motorizare cu 46% în ultimii 6 ani, existența unui sistem de transport public 

extins și standardele Comisiei Europene de eficiență a combustibililor), s-a construit un model 

care, bazat pe numărul de călătorii anuale în regiune, estimează nivelul de calitate al aerului și 

al emisiilor de gaze cu efect de seră.  

Modelul este dezvoltat în 5 pași:  

1. Estimarea numărului anual de călătorii efectuate în regiune 

2. Estimarea distanțelor medii de călătorie 

3. Alocarea călătoriilor pe moduri de transport 

4. Conversia datelor de intrare în valori aproximative ale consumului de energie 

5. Conversia datelor privind consumul de enrgie în estimări ale nivelului de calitate al 

aerului și al emisiilor de gaze cu efect de seră 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București-Ilfov: Raport Interimar 1       Iunie 2015 

 

44 

ROM Transportation Engineering LTD. & AVENSA consulting LTD. 

Rularea modelului și analizarea rezultatelor a condus la dezvoltarea unor direcții de acțiune 

(politici) a căror implementare ar putea avea impact asupra politicilor în vigoare:  

1. Distribuția pe tipuri de combustibili și eficiența acestora 

2. Utilizarea terenurilor 

3. Distribuția pe moduri de transport 

4. Alte politici (strategie parcare, taxă de congestie, etc.) 

Aplicarea politicilor de reducere a emisiilor de CO2, individual, ar avea următoarele efecte, 

cuantificate procentual: 

1. Modificări în utilizarea terenurilor – scurtarea distanțelor de călătorie și reducerea 

numărului de călătorii mixte – 2% 

2. Distribuția pe modurilor de transport – îmbunătățirea condițiilor de transport în 

comun și a transportului nemotorizat – 5% 

3. Autobuze electrice – 4% 

4. Strategie parcare, taxă de congestie – 8% 

În schimb, aplicarea tuturor acestor politici simultan poate genera o scădere a emisiilor în 

sectorul de transorturi cu 23%, iar la nivel regional cu 4%.  

2. Planul de calitate a aerului în municipiul București (2015) 

Monitorizarea indicatorilor de calitatea aerului începând cu anul 2007 a pus în evidenţă 

depăşirea valorilor limită pentru poluanţii atmosferici cu efecte negative asupra sănătăţii umane 

şi a mediului corelată cu  modificarea cadrului legislativ (în anul 2008 a fost elaborat şi aprobat 

prin H.C.G.M.B. 347/2008 Programul Integrat de Gestionare a calităţii aerului) a condus la 

necesitatea realizării acestui plan de către Primăria Municipiului București în colaborare cu toți 

factorii responsabili: Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, 

Administraţia Străzilor, Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti, Regia Autonomă de 

Transport Bucureşti, Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Bucureşti, Administraţia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Primăriilor sectoarelor 1- 6, Garda de Mediu, Registrul 

Auto Român, RADET, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finan țelor , Direcția de Sănătate 

Publică a Municipiului București, Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, Direcția Generală de 

Poliție – Brigada Rutieră, Metrorex SA, Apa Nova București, Distrigaz și operatori economici cu 

responsabilităţi în reducerea nivelului poluării aerului în capitală. 

Din estimarea emisiilor aferente traficului rutier în municipiul București aportul cel mai important 

la emisiile totale de oxizi de azot (NOx) este al autoturismelor (47,2%) și al vehiculelor utilitare 

grele (18,7%), urmate de autobuze (16,9%) și de vehiculele utilitare ușoare (16,5%). 

Pentru emisiile totale de particule în suspensie (PM10) aportul cel mai mare este al 

autoturismelor (48,7%) și vehiculelor utilitare ușoare (26,5%), urmate de vehiculele utilitare 

grele (12,3%) și autobuze (12,1%). 

Măsurile de reducere a emisiilor de poluanți generate de categoriile de activităţi identificate ca 

având impactnegativ major asupra calităţii aerului în municipiul Bucureşti, se referă la : 

 reducerea emisiilor din traficul rutier; 

 reducerea emisiilor din sectorul rezidenţial; 

 reducerea emisiilor din activităţile de construire/ demolare; 

 reducerea emisiilor din procesul de eroziune eoliană; 

 informarea și conștientizarea populației pentru participarea la implementarea 

măsurilor de reducere a poluării. 

Exemple de măsuri ce vizează mobilitatea regiunii București-Ilfov (măsuri privind transportul 

urban): 

1. Imbunatatirea calitatii transportului public. Promovarea utilizării transportului public. 
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2. Realizarea de benzi unice dedicate transportului public si vehiculelor de interventie  

pentru arterele pe care exista trasee de transport in comun 

3. Extinderea utilizarii transportului electric de mare capacitate 

4. Facilităţi firme pentru stimularea transportului în comun al angajaților 

5. Continuarea implementarii proiectelor de gestionare a traficului si mobilitatii urbane 

(Master Plan General pentru Transport Urban si Master Plan de Mobilitate Urbana) 

6. Introducerea regimului obligatoriu de plată a parcărilor pe tot teritoriul municipiului, 

coroborat cu aplicarea unor sancţiuni complementare pentru staţionarea 

neregulamentară 

7. Extinderea şi integrarea superioară a traseelor de transport public de suprafaţă şi 

subteran, urban şi regional, inclusiv cu sistemul feroviar 

8. Zonarea oraşului şi limitarea accesului 

9. Închiderea unor artere de circulaţie din jurul parcurilor ( zone de recreere)  şi din 

zona centrală in week-end 

10. Modernizarea şi extinderea (acolo unde este posibil) arterelor de circulație (asfaltari 

de străzi, reparații ale zonelor deteriorate, utilizarea de materiale rezistente pentru 

acoperiri, etc) 

11. Dezvoltarea zonelor  pietonale (continuarea instituirii  de zone pietonale, lărgirea 

trotuarelor (unde este fezabil), raționalizarea utilizării trotuarelor în alte scopuri 

(parcare, terase, chioșcuri, panouri)) 

12. Amenajarea de zone cu piste cu acces exclusiv pentru biciclişti, în special în zonele de 

agrement 

13. Introducerea unui sistem de transport public cu biciclete 

14. Incurajarea personalului din institutiile publice sa foloseasca transportul in 

comun/bicicleta 

15. Creşterea numărului de parcări de reşedinţă în special cele în sistem supraetajat 

(subterane şi supraterane) 

16. Realizarea de facilităţi park & ride şi de staţii de transport intermodale tren-autobuz, 

cât mai departe de zona oraşului (construirea de parcări in zone de la periferia 

orasului, corelate cu stațiile rețelei de transport în comun) 

17. Respectarea prevederilor privind obligativitatea  realizarii de parcari subterane cu 

numar suficient de locuri pentru noile cladiri rezidentiale sau de birouri 

18. Modernizare continua a structurii parcului auto utilizat pentru transportul public 

19. Modernizare parc auto persoane juridice si institutii 

20. Stimularea achizitionarii de masini noi/ descurajarea mentinerii in circulatie a 

masinilor care respecta norme inferioare de poluare. Mentinerea sub control a 

parcului auto 

21. Stimularea achizitionarii masinilor hibrid sau electrice 

22. Stimularea introducerii vehiculelor hibride şi electrice in activitatea de taximetrie 

3. Planul de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot ambiental în Municipiul 

București (2008) 

Raportul realizează analiza principalilor poluați fonici în cazul Municipiul București și 

propune o serie de măsuri în vederea atingerii unui nivel înalt de protecție a sănătății și a 

mediului, ce vizează modurile de transport din oraș: rutier, feroviar (tramvai și căi ferate) 

și aerian. 

În vederea reducerii expunerii populației la zgomot în zonele analizate, se propun 

următoarele scenarii:  

Trafic rutier: 
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 Reducerea la minim a traficului și zgomotului provenit de la vehiculele grele 

(utilizare de autobuze silențioase, soluții alternative, mașini de gunoi mici sau cu 

tracțiune electrică, reducere tonaj); Optimizarea vitezelor de deplasare;  

 

Trafic feroviar (tramvai): 

 izolarea fonică a vagoanelor de tramvai,  

 alegerea unor modele de vehicul silențios, care să compenseze valorile de 

zgomot mai ridicate datorate căii de rulare 

Trafic feroviar (CFR): 

 Montare de panouri fonoreflectante (beton) pe ambele părți ale căilor ferate din 

orașde înălțime variabilă (s-au simulat înălțimi ale panourilor de 1,5m și 1,75m) 

 Rectificarea șinei pentru a scădea nivelul de zgomot generat în cazul transportului 

de marfă și călători. Analiza acestor scenarii a condus la obținerea reducerii cu 

2,4dB după 3 ani/4,8dB după 6 ani/7,2db după 9 ani/9,6dB după 12 ani. Șina 

actuală NU este rectificată (CFR nu are mașini de rectificat șina odată montată). 

Trafic aerian: 

 În general, ofertele de izolatie fonica includ izolare acustică secundară, mai ales 

pentru dormitoarele și livingurile locuințelor aflate în apropierea aeroporturilor 

2.3.4 Documente Strategice privind Dezvoltarea Teritorială 

Planul Urbanistic General pentru București (PUG) - Revizuire PUG al Municipiului 

București  

Etapa I - Faza I.2 ”Stadiul actual al dezvoltării urbane” 

PMUD este un plan complementar Planului Urbanistic Generalîn promovarea dezvoltării urbane 

durabile. Cele două planuri trebuie să prezinte împreună un plan pentru utilizarea integrată a 

terenurilor și pentru dezvoltarea transportului, asigurând o creșterea durabilă în regiune.  

PUG-ul aflat în vigoare a fost aprobat în anul 2000 și reprezintă principalul document de 

reglementare a zonelor funcționale din Municipiul București.Planul are un caracterul constatativ, 

o viziune ambițioasă dar nesusținută de modalități bine definite pentru rezolvarea problemelor 

identificate8. Planul a propus rezervarea unor locații strategice pentru dezvoltările viitoare dar 

nu a fost susținut de administrația locală. Există diferențe între reglementările PUG 2000 și 

situația actuală de utilizare a terenului rezultate din aprobarea PUZ-urilor și PUD-urilor pentru 

dezvoltările ulterioare.  

În anul 2014, aproape simultan cu PMUD, a fost începută activitatea de revizuire a PUG 20009, 

aceasta va dura aproximativ trei ani. Acest lucru prezintă o oportunitate pentru PMUD de a 

construi baza pentru ghidarea dezvoltării modului de utilizare a terenurilor în termeni de 

accesibilitate, punând accentul pe principiile dezvoltării "orientate pe transport în comun". 

                                                

 

8Soluție tehnică privind Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului București – PUG 

DINAMIC 2015 Memoriu general 
9Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului București – Asociere Universitatea de 

Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”- Centrul de cercetare, proiectare, expertiză și consulting, 

Arnaiz Arquitectos SLP, SC Aecom Ingenieria SRL, SC Intergraph Computer Services SRL, SC 
Compania de consultanță și asistență tehnică SRL, SC Synergetics Corporation SRL.    
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Echipa PUG a predat, până în prezent, Soluția Tehnică1pentru revizuirea planului prin care 

propune conceptul de PUG DINAMIC și stabilește obiectivele, viziunea, posibilitățile de 

implementare a viziunii și puterea de lege a unui PUG Dinamic pentru perioada 2015 - 2025. 

În cadrul viziunii sunt definiți patru piloni principali de dezvoltare a orașului: 

- ”București – orașul în care doresc să trăiesc”8. Acest palier se concentrează pe 

creșterea calității vieții locuitorilor și pe crearea unei puternice identități urbane prin 

diversificarea ofertei de locuire, reconversia siturilor industriale și creșterea calității 

spațiilor pietonale. 

- ”București – oraș al oportunităților”8. Acest palier se referă la realizarea unei 

dezvoltări urbane planificată, condusă și evaluată, astfel încât să asigure o structură 

echilibrată și dinamică pentru activitățile economice. 

- ”București – oraș al sustenabilității”8. Acest palier se concentrează pe acțiuni pentru 

reducerea amprentei de CO2 a orașului prin creșterea suprafeței spațiilor verzi, 

încurajarea transportului public și a formelor alternative de transport și îmbunătățirea 

eficienței rețelelor edilitare. Pentru acest palier, echipa PUG, va ține cont de analizele, 

propunerile și concluziile PMUD.    

- ”București – motor regional”8. Acest palier se concentrează pe interacțiunea și 

influența orașului la nivelul zonei metropolitane și a regiunii București – Ilfov, 

posibilitatea acestuia de a juca un rol activ și stimulativ și racordarea la marile axe de 

transport, devenind un punct de inflexiune a marilor coridoare trans-continentale 

rutiere și feroviare. 

Există anumite diferențe între metodele de elaborare ale celor două planuri. În timp ce PUG-ul 

trebuie să includă în documentația realizată toate proiectele aprobate pe teritoriul Municipiului 

București, PMUD are în vedere, pentru scenariul de bază, doar proiectele aflate în faza de 

execuție sau cele cu surse de finanțare sigure. Includerea tuturor proiectelor aprobate, care nu 

pot fi finalizate în orizontul de planificare PMUD, ar conduce la diferențe între situația 

prognozată posibilă și cea descrisă de plan, ultima prezentând un scenariu mult mai favorabil. 

Datorită termenelor diferite pentru finalizarea celor două proiecte,PMUD trebuie să emită o 

serie de ipoteze cu privire la perspectivele de dezvoltare pentru regiune. Echipa PUG este astfel 

un grup de referință pentru analiză și comentarii pe baza activității realizată de PMUD. Echipa 

de experți implicată în prezent în elaborarea PUG a fost consultată în selectarea zonelor de 

analiză a traficului (TAZ) pentru modelarea cererii de transport. Echipa PUG a furnizat, de 

asemenea, feedback-ul în selectarea zonelor TAZ care să fie folosite în analiza deplasărilor în 

interes personal. Echipa PUG a oferit un sprijin valoros echipei PMUD București - Ilfov, prin 

prezentarea mai multor hărți privind utilizarea terenurilor și de activitate. 

În viitor, intenționăm să consultăm echipa PUG pentru a valida estimările noastre privind 

previziunile legate de populație și activitate pentru București. De asemenea, concluziile PMUD 

cu privire la oportunitățile de dezvoltare bazate pe accesibilitate vor fi aduse la cunoștința 

echipei PUG. 

Subfaza I.2.a ”Stadiul actual al dezvoltării urbane - context teritorial” Livrabil 

E1F2_4 ”Analiza integrării în schema de trafic a traseelor CF existente la nivelul MB 

și a AUB” (2014) 

Studiul oferă o imagine de ansamblu a infrastructurii existente a sistemului de transport 

feroviar, a capacităților actuale, dar și a necesităților prin analiza ofertei de transport pe cale 

ferată tiparul actual de călătorii de pasageri și evaluare a cererii potențiale de transport pe cale 

ferată. Documentul este elaborat în corelație cu soluția tehnică pentru revizuirea PUG al 

Municipiului București. 
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Documentul evidențiază unele informații cheie pentru calea ferată din România: 

 Din anul 1990 numărul de pasageri-km (distanța parcursă de pasageri) a scăzut 

cu 90% 

 Numărul de km parcurși de transportul de marfă a scăzut cu 70%, cu toate că 

poziția transportului feroviar de marfă s-a stabilizat 

 Vitezele medii pentru trenurile de pasageri au scăzut la 45km/h în 2012, de la 

60km/h în 1990 

 Viteza medie a trenurilor de marfă este de 23 km/h  

 Între 60-80% din activele legate de calea ferată au durata normal de viață 

expirată 

 Au existat 1800 de restricții temporare de viteză în anul 2012, pe ansamblul 

rețelei 

 Se estimează că vitezele actuale sunt cu 20-30% mai scăzute față de viteza 

proiectată a căii ferate 

 Calea ferată și alte active imobile sunt sub-utilizate. Aproximativ 90% din trafic 

(atât pentru pasageri cât și pentru mărfuri) este transportat pe 54% din km-rețea 

(63% din km-linie desfășurată), în timp cep e aproximativ 20% din km-rețea 

(14% din km-linie desfășurată) se operează doar 1% din trafic 

 Mai multe terminale de transport feroviar de marfă care desevesc orașul, sunt 

inactive sau au echipamente și instalații neutilizate și/sau învechite 

 1000 de stații CF generează mai puțin de 50 călătorii pe zi și 533 stații au mai 

puțin de 10 pasageri pe zi 

Pe baza analizei situației existente s-au propus următoarele: 

 Modificarea graficelor de circulație 

 Punerea în aplicare a unor strategii superioare de întreținere 

 Strategie de achiziție de matrial rulant nou 

 Electrificarea și reabilitarea facilităților din gări 

 Înființarea Agenției de Reformă a Căilor Ferate 

 Înființarea de zone de tip Park&Ride, în special deservind coridoarele din zona de 

nord a orașului 

 Crearea unei legăturii permanente cu Aeroportul Otopeni, dar trebuie ținut cont 

de faptul că serivciul va trebui să fie utilizat de cel puțin 10 milioane de pasageri 

anual 

 Aplicarea politicilor tarifare pentru parcare, ce ar putea conduce la creșterea 

cererii de transort pe calea ferată către/de la București, precum și consolidarea 

transortului public complementar 

 Reabilitarea și raționalizarea terenurilor din terminale și stațiile de triaj, oferind 

oportunitatea de creare a unor terminale mari de marfă, platforme logistice și de 

regenereare a terenurilor scoase din uz pentru alte tipuri de terenuri 

Planuri Urbanistice Generale pentru județul Ilfov  

Nu există o strategie coerentă de utilizare a terenului pentru județul Ilfov. Cu toate acestea, în 

cadrul procesului PMUD s-a realizat un sondaj în diferite localități, care au inclus colectarea 

datelor privind proiectele majore de dezvoltare în întreaga zonă și o estimare a noilor locuri de 

muncă pentru această zonă. Au răspuns 39 din cele 40 de localități. Strategiile de creștere s-

au axat pe patru domenii:   

 Măgurele care promovează un institut de cercetare în fizică care se presupune că va 

genera activități suplimentare într-un mare parc de afaceri;   

 Voluntari planifică o extindere a parcului de afaceri din Pipera 

 Mogoșoaia planifică extinderea zonei rezidențiale 
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 Otopeni dorește extinderea zonei de afaceri din apropierea aeroportului.   

2.3.5 Master Planul General de Transport 201510 

Acest plan, finalizat recent, este conceput pentru a promova infrastructura și serviciile de 

transport naționale pentru circulația persoanelor și a bunurilor ca un stimul pentru dezvoltarea 

economică și în conformitate cu principiile dezvoltării durabile. Prin definirea unui plan 

structurat de investiții în transportul rutier, feroviar si fluvial, planul ar trebui să definească 

planul de lucru pentru Ministerul Transporturilor și să sprijine finanțarea din surse locale și 

europene.   

Figura 2-3 prezintă volumele anuale de trafic de pasageri estimate, indicând în mod clar poziția 

centrală a Regiunii București-Ilfov, la scară națională. Trebuie remarcat faptul că repartiția 

modală presupune mai multe proiecte de investiții feroviare și pentru metrou care nu au fost 

încă asumate și care sunt încă supuse evaluării. Acest lucru trebuie analizat în PMUD, pentru a 

stabili fezabilitatea investițiilor feroviare la nivel metropolitan.   

Unul dintre riscurile majore pentru transportul durabil în regiunea București-Ilfov îl reprezintă 

performanțele extrem de reduse ale rețelei feroviare naționale. În același timp, o rețea 

națională feroviară realizată rațional oferă o oportunitate excelentă pentru zona București-Ilfov 

în susținerea unei rețele de transport public regional. Regiunea București stimulează cea mai 

mare cerere de servicii de transport feroviar și ar putea beneficia de 5 dintre cele 9 coridoare 

prioritare. Astfel se oferă beneficii directe prin îmbunătățirea accesului sustenabil la nivel 

național și inter-regional, dar oferă, de asemenea, și o platformă pentru îmbunătățirea 

serviciilor intra-regionale. Imposibilitatea de a realiza aceste propuneri va împiedica eforturile 

regionale de a împiedica accesul auto și va reduce viabilitatea serviciilor feroviare suburbane. 

MPGT subliniază în mod clar performanța slabă actuală a sistemului feroviar național, în special 

pentru transportul de pasageri, care indică o scădere a numărului de călători cu 28% pe an. 

Numărul redus de călători se datorează duratei extrem de lungi a călătoriei chiar și pe 

principalele rute între București și orașele mari din apropiere, din cauza condițiilor precare de 

infrastructură, agravată de frecvența redusă a serviciilor și timpii neregulați, însoțită deseori de 

deficiențe majore. Problema-cheie identificată de studiul o reprezintă politicile de întreținere 

precare, cu resurse limitate repartizate pe întreaga rețea. Raționalizarea și optimizarea pentru 

îmbunătățirea infrastructurii, modernizarea materialului rulant și a serviciilor ar trebui să 

permită revigorarea transportului feroviar, începând cu serviciile din București. 

Proiectele relevante propuse de GTMP au fost incluse în portofoliul de proiecte București-Ilfov. 

În plus, proiectele prioritare privind lărgirea șoselei de centură a Bucureștiului la patru benzi și 

construcția liniei de metrou M5 din Drumul Taberei până la Eroilor au fost incluse în scenariul 

de bază 2020. 

Consultantul a primit baza de date GIS GTMP în februarie și este în curs de analiză, în scopul 

integrării părților relevante în modelarea cererii de transport pentru București-Ilfov.  

Obiectivele SUMP de creștere economică trebuie să se bazeze foarte mult pe o mai mare 

accesibilitate la nivel regional, național și european pentru București-Ilfov. În acest scop, 

rețeaua de transport regional trebuie să se adapteze creșterii volumului de trafic pentru 

pasageri și mărfuri din regiune, asigurând o distribuție durabilă și eficientă d.p.d.v. economic 

și ecologic în întreaga regiune București-Ilfov. În plus, dezvoltarea infrastructurii naționale de 

                                                
 

10 AECOM, 2014.  Romania General Transport Mater Plan:  Revised Final Report on the Master 
Plan Short, Medium and Long Term.  Government of Romania, Ministry of Transport.  
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transport prezintă oportunitatea de a influența aceste evoluții pentru un acces intra-regional 

mai bun. 

În plus, câteva principii GTMP oferă specificații clare pentru PMUD:   

1. O comparație între volumele actuale, prezentate mai jos, și volumele prognozate indică 

o schimbare importantă în accesul spre București. Trecerea este de la călătoriile curente 

spre și dinspre partea de nord a orașului (in primul rând de la Ploiești) spre o creștere 

și dominanță sporită a coridorului de vest. Această evoluție poate fi așteptată având în 

vedere tendințele naționale de dezvoltare, cu o legătură puternică între București și 

Pitești și mai departe spre Craiova. Este important de reținut că volumul feroviar dinspre 

Pitești este destul de redus, în ciuda estimărilor pentru volume rutiere foarte mari. 

Acest lucru va trebui să fie re-evaluat la scară metropolitană în cadrul PMUD.   

2. Analiza descrie, de asemenea, volumul redus de trafic feroviar, din cauza frecvențelor 

joase și deficiențele mari ale serviciilor, precum și a vitezelor comerciale scăzute. În 

același timp, subliniază potențialul pe care coridoarelor radiale cheie îl au la scară 

națională, care ar putea, de asemenea, induce o creștere a traficului în regiune. 

3. Deși rețeaua rutieră este extinsă, nu există o ierarhie clară în structura rețelei, în special 

datorită lipsei autostrăzilor și a altor drumuri cu acces controlat. Aceasta este agravată 

de clasificarea necorespunzătoare a drumurilor de nivel inferior, deoarece majoritatea 

rețelei rutiere este definită ca drum național.   

4. Calitatea scăzută a rețelei rutiere contribuie la indicatori nefavorabili privind siguranța 

drumurilor, aceasta conduce la o rată foarte mare de accidente mortale.   

5. Necesitatea de a aborda potențialul de creștere a Aeroportului Henri Coandă atât 

pentru serviciile de transport marfă și călători, și o mai bună integrare cu rețeaua de 

transport regional.   

6. Lipsa unei clasificări funcționale clară a rețelei de drumuri, cu o ierarhie aplatizată 

contribuie la înregistrarea unor indicatori nefavorabili privind siguranța rutieră 

națională, în special în regiunea București Ilfov.   
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Figura 2-3: Volume anuale de trafic de călători în Romania pe mod 
(sursa:  GTMP, AECOM, 2014) 

2.3.6 Rezumat 

Studiile anterioare reflectă lipsa unei strategii clare, coordonată și cuprinzătoare pentru 

dezvoltarea regiunii. Aceasta începe cu absența unui PUG regional atât pentru București cât și 

pentru Ilfov. Riscul de suburbanizare nedorită și modelele de dezvoltare nesustenabile necesită 

un efort comun din partea autorităților celor două entități pentru a satisface atât cererea de 

piață pentru locuințe și locuri de muncă, cât și pentru a canaliza aceste cereri în zonele care 

pot fi deservite de transportul public și, în plus, pentru a se asigura că utilizarea terenurilor, 

densitățile și standardele de proiectare susțin introducerea modurilor durabile de transport. 

În mod similar, documentele de politici de transport conțin diverse recomandări, unele 

promovând politici nesustenabile (de exemplu, Strategia de Parcare 2008). Multe dintre 

recomandări sunt încă în discuție și se înregistrează puține progrese sau se realizează o 

implementare treptată a recomandărilor. Pentru a evita o soartă similară, PMUD trebuie să 

furnizeze o strategie cuprinzătoare, care este fezabilă și bazată pe consens, cu un plan clar de 

punere în aplicare. 

MPGT oferă un cadru național pentru PMUD, abordând deplasările inter-regionale. O sarcină 

cheie pentru PMUD este de a investiga în continuare fezabilitatea opțiunilor principale de 

dezvoltare a liniilor de metrou și feroviare suburbane cum a sugerat MPGT, stabilind priorități 

mult mai specifice pentru cele 5 coridoare feroviare și coridoarele de metrou, inclusiv 

oportunități financiare pentru aceste proiecte intra-regionale. Alte aspecte includ o mai bună 

integrare a aeroportului în rețeaua de transport, îmbunătățirea siguranței, și o mai bună 

ierarhizare a rețelei de drumuri. 
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Obiective operaționale: 

1. Implementarea unui proces transparent, sistematic și participativ, pentru a se asigura 

că PMUD este o strategie cuprinzătoare, fezabilă și consensuală pentru politicile de 

transport regionale. În plus, asigurarea că PMUD are un plan de implementare clar, 

inclusiv priorități și etape clare, precum și un plan financiar.   

2. Abordarea integrării rețelelor naționale și regionale de transport care să includă 

următoarele elemente: 

a. Prioritizarea transportului feroviar pe 5 coridoare cheie din București, inclusiv 

revizuirea fezabilității  

b. Prioritizarea construcție liniilor de metrou viitoare  

c. Asigurarea că rețeaua feroviară națională este mai bine conectată la rețeaua 

regională de transport public pentru îmbunătățirea accesului și ieșirii între 

rețeaua națională și zonele care generează/atrag călătorii. 

d. Integrare îmbunătățită a aeroportului în rețeaua regională de transport, cu 

acces și la rețeaua națională. 

e. O mai bună configurare a rețelei rutiere, cu o clasificare funcțională mai clară 

și o ierarhie cu delimitarea clară a drumurilor de capacitate mare și a drumurilor 

locale de acces 

f. Includerea dezvoltării rutiere naționale în rețeaua regională pentru a canaliza 

deplasările pe distanțe lungi pe aceste drumuri, inclusiv pe noua centură a 

orașului și pe noile coridoare de acces ale autostrăzilor radiale.   

g. Asigurarea că o configurație îmbunătățită a rețelei de drumuri promovează 

condiții de siguranță prin respectarea standardelor de proiectare, în special 

privind dotările stradale și îmbunătățirea alocărilor funcționale atât pentru 

deplasări pe distanțe scurte cât și mari.    

2.4 Populația și Prognoza Demografică; date economice și 

sociale 

2.4.1 Context European și Național  

Tendințele din România variază foarte mult față de cele din EU. Figura 2-4 arată evoluția 

structurii populației în EU și România, de la an la an. În timp ce populația EU a înregistrat 

creșteri anuale, cu excepția anului 2012 când a stagnat, populația României este în scădere, 

deși rata de descreștere este încetinită. Se preconizează că populația va continua să 

descrească.  
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Scăderea populației în România, comparativ cu UE, poate fi văzută clar analizând procentul 

populației UE în România așa cum se arată în  Figura 2-5, care ilustrează declinul constant din 

România. 

Două motive principale pentru scăderea populației din România sunt rata totală a fertilității și 

rata negativă a migrației nete. În ultimii ani, România a suferit un declin al natalității, mai mare 

decât în Uniunea Europeană, care prezintă, de asemenea, o tendință similară. Rata totală a 

fertilității (RTF) în 2013 a fost estimată la 1,31 copii născuți de o femeie, care este sub rata de 

substituire de 2,1.  

Figura 2-4: Modificări în strucutura populației din anul anterior – Uniunea 

Europeană versus România, Sursa: Eurostat 

Figura 2-5: Populația României ca % din Populație UE, Sursa: Eurostat 
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Totuși, PIB per capita în România înregistrează o creștere constantă, deși este încă semnificativ 

mai mic decât media Uniunii Europene. Valoarea de vârf în România a fost înregistrată în 2013, 

când PIB per capita a fost de 27,6% din PIB per capita în UE, puțin mai mare decât cea din 

2008, indicând o redresare a României în urma crizei financiare din acel an.  

O creștere economică susținută depinde de vitalitatea economică a regiunilor urbane. Aceasta 

trebuie susținută de un acces sporit la locurile de muncă și la piețele de desfacere pentru 

mobilitatea bunurilor și a persoanelor, precum și de promovarea unui mediu urban sănătos, în 

special în zona București-Ilfov, care este cea mai mare regiune urbană din țară. 

2.4.2 Structura demografică în București-Ilfov  

Regiunea București-Ilfov este zona cea mai dens populată din România, cu o populație de 

2.272.163 locuitori (conform Recensământul populației 2011) și o densitate de 1.248 locuitori 

pe km². Municipiul București, are o populație totală de 1.883.425, și o suprafață totală de 228 

km2, cu o densitate de 8.260 locuitori pe km2.  

 
Județul Ilfov are o populație totală de 388.738 de persoane înregistrate, ceea ce reprezintă 

1,9% din populația României. În 2011, 43% din locuitorii din Ilfov locuiau în mediul urban 

și 57% în mediul rural. Densitatea medie a populației județului este de 245,6 locuitori / km2, 
ceea ce reprezintă o densitate mult mai mare decât media națională (84,4 locuitori / km2). 

Prin urmare, se poate spune că județul Ilfov este un județ intens populat, în ciuda lipsei unor 
mari centre urbane.  

 

Se presupune că numărul de locuitori din regiune este mai mare decât populația înregistrată 

oficial. Acest lucru se datorează oportunităților socio-economice care atrag locuitorii din alte 

județe, pentru o perioadă de timp mai mică decât cea necesară pentru a fi înregistrată oficial 

în rândul populației. Pentru a fi incluși în recensământ periodic, cetățenii trebuie să trăiască în 

zonă mai mult de șase luni pe an. Locuitorii care nu sunt incluși în recensământ sunt lucrători 

temporari, care vin pentru o perioadă de mai mică de șase luni. 

 

Tendințele Populației 

Tabelul 2-2 arată tendințele populației în București și județul Ilfov, în raport cu populația totală 

a României, începând din 1977.  

Populația Bucureștiului a atins apogeul în 1992, cu peste 2 milioane de oameni. Cu toate 

Figura 2-6: Modificare PIB per Capita în anul anterior, sursa: Eurostat 
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acestea, în ultimii 20 de ani, populația din București a fost în continuă scădere. Acest lucru a 

fost parțial cauzat de un proces de ex-urbanizare sau sub-urbanizare, generat de migrarea 

unui segment socio-economic de populație mai mare din București spre locuințe individuale, 

în zonele periurbane, cu prețuri mai mici din Ilfov. În ultima perioadă, rata de descreștere în 

București a încetinit, iar acum este mai lentă decât rata națională.  

Începând cu 1992, populația din Ilfov a înregistrat o continuă creștere, în perioada 2002 și 

2011 înregistrând o creștere fără precedent a populației în regiune, cu un aflux de aproape 

90.000 de oameni. În timpul celei mai dinamice perioade imobiliare, 2007-2009, cele mai multe 

dintre relocări s-au înregistrat în Chitila, Mogoșoaia, Corbeanca, Tunari, Stefaneștii de Jos, 

Pantelimon, Clinceni, Bragadiru, Adunații Copăceni, cu 50-70 persoane nou mutate/1000 

locuitori , urmată de Voluntari, Popești Leordeni, Măgurele, Domnești, Dragomirești Vale, 

Otopeni, Balotești, Snagov, Dascălu, Afumați, Berceni, Dărăști-Ilfov, cu 30-50 persoane nou-

mutate / 1000 locuitori. Harta 2-2 prezintă schimbarea dinamicii populației din București -Ilfov, 

2002-2011. 

Tabelul 2-2: Tendințele populației în București, Ilfov și România, sursa: INS 

An  București 
% 

modificare 
Ilfov 

% 
modificare 

România 
% 

modificare 

1966 1,366,684   229,773   19,103,163   

1977 1,807,239 32.2% 287,738 25.2% 21,559,910 12.9% 

1992 2,064,474 14.2% 286,510 -0.4% 22,760,449 5.6% 

2002 1,926,334 -6.7% 300,123 4.8% 21,680,974 -4.7% 

2011 1,883,425 -2.2% 388,738 29.5% 20,121,641 -7.2% 
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Harta 2-2: Modificarea dinamicii populației în București și Ilfov, 2002-2011,  
Sursa: INS 2002 și 2011 
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Densitatea populației 

Jumătate din populația orașului București locuiește în afara centrului orașului, dincolo de Inelul 

Principal. 19% din populație este răspândită în zona vastă de la periferia orașului București, 

definită mai jos ca inel exterior, în timp ce doar 13% din populația din București se află în 

partea centrală a orașului, delimitată de Inelul Principal.  

Tabel 2-3: Populația din București și Ilfov, sursa:  INS 2011 

 

Harta 2-3 și Harta 2-4 ilustrează densitatea populației din Regiunea București-Ilfov în zonele de 

analiză a traficului (TAZ), în număr de locuitori pe km2. Aceasta ajută la realizarea unei 

comparații între zone în termeni de populație fără a include impactul dimensiunii zonei asupra 

populației.  

Harta 2-3 arată în mod clar că zonele din București cu cea mai mare densitate a populației se 

află în inelul median. Acest lucru se datorează, probabil, faptului că zona centrală a orașului 

este și centrul comercial al acestuia, unde majoritatea activităților sunt de natură comercială, 

retail, educațională, divertisment sau administrativă. Acest tip de alocare a utilizării terenului, 

generat de politica de planificare și dezvoltare, reduce utilizarea terenului în scopuri rezidențiale 

în zona centrală a orașului. Populația este astfel încurajată să locuiască în zonele din apropierea 

inelului central, creând un inel de populație în jurul centrului orașului, în care densitatea 

populației este cea mai mare din oraș.  

Harta 2-4. ilustrează densitatea populației în județul Ilfov. Orașele și localitățile de la granița cu 

București au densitatea cea mai mare, care a crescut constant in ultimii 20 de ani. Orașele cu 

cea mai mare densitate a populației sunt Chitila, Voluntari, și Otopeni. În timp ce majoritatea 

localităților din nord sunt relativ nepopulate, tendința arată o creștere a populației și în aceste 

zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiune București 

Ilfov Total Sub-regiune Centrul 

orașului 

Inel 

median 

Inel 

exterior  

Suprafață Km2 25 68 145 1,583 1830 

Total Populație 269,918 1,144,084 436,198 388,738 2,238,938 

% Populație 13% 50% 19% 17% 100% 

Densitate populație 

(per Km2) 
10,796 16,824 3,008 245 

N.A. 
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Harta 2-3: Densitatea populației în București, sursa: INS 2011 
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Harta 2-4: Densitatea populației in Ilfov, sursa: 2011 INS 
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Distribuția pe grupe de vârstă 

Atât în București cât și în județul Ilfov, cea mai mare pondere a populației are vârsta cuprinsă 

între 20 și 50 ani. Acest lucru se corelează cu scăderea ratei natalității în țară. O distribuție 

corectă pe grupe de vârstă ar prezenta o pondere mai mare a populației cu vârste mai mici și 

o scădere a acesteia pe măsura înaintării în vârstă. Procentul mai mare de copii și tineri din 

Ilfov indică un procent mai mare de familii tinere în regiune, pe modelele de suburbanizare din 

București-Ilfov. 

Ocuparea forței de muncă 

Populația activă din punct de vedere economic se referă la segmentul de populație interesat de 

piața muncii, atât la persoanele angajate cât și șomeri în căutarea unui loc de muncă. Ea nu 

include persoanele casnice, cetățenii pensionați, studenții sau orice alte populații care nu sunt 

interesate de menținerea locurilor de muncă. În 2011, populația activă din București era de 

959.532 persoane, dintre care 893.501 angajați. Populația activă economic a județului Ilfov în 

acel moment era de 179.058 persoane, din care 166.005 angajați. 

Harta 2-5 ilustrează rata șomajului (numărul de șomeri / număr de persoane active economic) 

în București și Ilfov. Ratele ridicate ale șomajului sunt în primul rând în zonele de sud ale 

Bucureștiului, in timp ce partea de nord are, în general, o rată a șomajului mai mică. Cu toate 

acestea, există anumite zone în nord cu valori ridicate ale șomajului, formând insule cu venituri 

mici în București. În Ilfov, cea mai mare rată a șomajului este în Buftea (14%) și Găneasa 

(12%) și cea mai mică în Petrăchioaia (3%), Otopeni (sub 1%), Dragomirești-Vale (3%), 

Chiajna (4%) și Dărăști (3%). 

Educație 

Harta 2-6 ilustrează nivelul de educație, folosind procentul persoanelor cu studii universitare. 

Concentrația de absolvenți de facultate este mai mare in Bucuresti decât în județul Ilfov. Un 

procent ridicat de absolvenți universitari locuiesc în centrul orașului București și spre nord, în 

special în cartiere precum Crângași și Cotroceni. Zonele de sud ale orașului înregistrează un 

nivel de educație mai mic, conform statutului socio-economic scăzut al regiunii, mai ales în 

cartierele din Sectorul 5, cum ar fi Ferentari și Rahova. În județul Ilfov, comunitățile cele mai 

educate sunt în Voluntari urmate de Bragadiru, Chiajna și Mogoșoaia (toate fiind la granița 

administrativă a Bucureștiului) și Corbeanca. 

Figura 2-7: Distribuția pe grupe de vârstă în București și Ilfov, sursa: INS 2011 
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Harta 2-5: Rata șomajului în București și Ilfov, sursa: INS 2011 
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Harta 2-6: % populație cu studii universitare în București și Ilfov, sursa: INS 2011 
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2.5 Analiza Planificării Urbane  

Locuri de muncă și activități comerciale 

Centrele comerciale și de angajare din regiune sunt puternic concentrate în interiorul 

municipiul București. Ca urmare, București operează ca centru regional, atrăgând angajați și 

consumatori, fără a se putea extinde spre exterior, din cauza lipsei de centre urbane majore 

în imediata apropiere a capitalei, care ar conduce la dezvoltarea coridorului între orașe . 

Distribuția utilizării terenurilor non-rezidențiale, conform Harta 2-7, coincide cu amplasarea  

locurilor de muncă, conform cu Harta 2-8 și Harta 2-9. Majoritatea activităților nerezidențiale 

sunt fie concentrate în centrul orașului București, în interiorul inelului principal, fie împrăștiate 

în noduri de-a lungul periferiei orașului București și în Ilfov. Aceasta coincide cu distribuția 

populației, identificate în Harta 2-3. În timp ce clădirile de birouri și centrele comerciale sunt 

concentrate în mare parte în centru, nord și vest de București, în regiuni precum Pipera, clădirile 

industriale se găsesc mai ales în sud-estul Bucureștiului și de-a lungul șoselei de centură. 

Harta 2-8 prezintă densitatea locurilor de muncă, în baza locațiilor joburilor raportate în cadrul 

studiului din 2008 privind tipurile de deplasări, cu modificările survenite în urma studiului din 

2014. Cele mai mari concentrații sunt fie în centrul-nordul orașului sau în centre de afaceri 

situate la periferia orașului. Pe baza comparației între activitatea  comercială și zonele 

rezidențiale, există o separare între activitățile comerciale cu densitate mare și densitatea 

mare în utilizarea terenurilor rezidențiale, aceste din urmă sunt situate, în principal, în zonele 

de sud și de vest ale orașului, în afara centrului orașului.  

Odată cu declinul industriei, cartierele rezidențiale s-au îndepărtat de centrele de ocupare 

a forței de muncă. O strategie pentru localizarea de noi activități economice pe locul 

vechilor zone industriale ar permite ca mai multe zone rezidențiale să se afle în apropierea 

centrelor de angajare. 

În județul Ilfov, Harta 2-9, cele mai multe locuri de muncă sunt concentrate în localitățile 

adiacente orașului București, cu densitățile cele mai mari în nord și est . 
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Harta 2-7: Utilizările terenurilor nerezidențiale sursa: Studiu Cartografic 
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Harta 2-8: Densitatea locurilor de muncă în București, sursa: Compilație între 

Studiul tipurilor de deplasări 2008 și Studiul tipurilor de deplasări 2014  
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Harta 2-9: Locuri de muncă în Ilfov, sursa: Date furnizate de localitățile din Ilfov  
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Instituții 

Utilizările terenurilor publice în București nu sunt distribuite uniform ci mai degrabă concentrate 

în funcție de cererea și oferta de terenuri. Harta 2-11, Harta 2-10, Harta 2-12 și Tabelul 2-4 

arată că universitățile, instituțiile publice și cele culturale, sunt amplasate în principal în centru 

unde densitatea populației nu este mare dar locurile de muncă și cererea de servicii sunt la 

cote ridicate. Școlile și grădinițele au cea mai uniformă amplasare și pot fi găsite în special în 

inelul median unde densitatea populației este la fel de mare. În cele din urmă, centrele sportive 

care necesită un spațiu amplu, în general, sunt rare în centrul orașului, fiind mai des întâlnite 

în inelul exterior al orașului. 

Tabelul 2-4: Instituții în București, pe inele 

 

Inel  

Centru Median Exterior  

Universități 68% 16% 16% 

Școli  26% 52% 23% 

Grădinițe  29% 46% 25% 

    

Instituții Publice 62% 29% 9% 

    

Cultură 67% 24% 8% 

Sport 7% 37% 56% 
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Harta 2-10: Instituții Publice în București Harta 2-11: Instituții de învățământ în București Harta 2-12: Instituții Culturale și Săli de Sport în 

București 
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Atracții turistice 

Atracțiile turistice din București-llfov, alături de infrastructura de cazare sunt răspândite în toată 

regiunea, cu un coridor central Nord-Sud între amplasamente. Cele mai importante destinații 

turistice din exteriorul Bucureștiului sunt la Snagov, Mogoşoaia, Buftea și Cernica. 

Centre de evenimente 

În zona București - Ilfov există 8 centre majore de evenimente. Majoritatea sunt amplasate în 

exteriorul inelului central și median cu densitate mare a construcțiilor. Tabelul 2-5 prezintă 

aceste complexuri de divertisment și cel mai apropiat acces la mijloace de transport public.   

Tabel 2-5: Centre de evenimente în București 

 

# Venue Seats Major PT access
Walking 

distance (m)

1 Arena Națională 55600 M1 Muncii 1300

2 Ștefan cel Mare 15167 M1 Ștefan Cel Mare 100

3
Giulești - Valentin 

Stănescu
19100

M1 Crângași / Tram 

41
900 / 350

4 Steaua 27063 Tram 41 400

5 Romexpo N/A Tram 41 450

6 Sala Palatului 4060 M2 Romană 850

7 Arenele Romane 5500 M2 Tineretului 950

8 Sala Polivalentă 5300 M2 Tineretului 1100

Major 

stadiums and 

sports centers

Major 

expositional 

centers and 

event venues
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Figura 2-8:  Amplasamentul principalelor centre de evenimente din București 
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Harta 2-13: Atracții Turistice 
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Zone protejate - Natura 2000  

Județul Ilfov are 5 situri Natura 2000. 

Grădiștea – Căldărușani – Dridu (cod ROSPA0044) acoperă 6442 ha, din care 78% în județul 

Ilfov, iar restul în județul Ialomița. Acest sit include lacul și pădurea Căldărușani – o zonă 

turistică foarte vizitată din județ, la aprox. 45 km nord de București. 

Situl Natura 2000 Scroviștea (ROSCI0224) cu o suprafață de 3391 ha, în mare parte amplasat 

în Periș și Ciolpani. Mare a parte a acestui sit este formată din pădurea Scroviștea și lacul Balta 

Mănăstirii. 

In 2011, au fost adăugate trei noi situri Natura 2000: 

- Scroviștea (ROSPA0140); 

- Lacul și pădurea Cernica (ROSCI0308); 

- Lacul și pădurea Cernica (ROSPA0122). 

Ultimele două sunt amplasate în vecinătatea estică a Bucureștiului. 

 

 

  

Harta 2-14: Siturile Natura 2000 din județul Ilfov 
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2.6  Politici și tendințe curente – dezvoltări viitoare 

2.6.1 Politici și tendințe 

curente 

Regiunea București-Ilfov este 

cel mai puternic centru 

economic al țării. Întrucât 

populația constituie puțin 

peste 10% din totalul 

populației țării, cele mai bune 

estimări privind numărul de 

locuri de muncă în regiune 

indică o pondere mult mai 

mare din numărul locurilor de muncă la nivel național, atingând probabil o cotă estimata la 

24% din 4,5 milioane de locuri de muncă din țară 

(http://www.tradingeconomics.com/romania/employed-persons, Institutul Național de 

Statistică).   

Astăzi, centrul Municipiului București continuă să fie un centru economic dinamic, situație 

reflectată de raportul locuri de muncă / locuințe și de concentrația de instituții publice, culturale, 

și educaționale (aproape 2/3 din total la nivelul municipiului). Puterea de atracție a orașului a 

stimulat o dezvoltare și densificarea de-a lungul principalelor coridoare de transport public, de 

exemplu de-a lungul M3: zona Theodor Pallady (de-a lungul recentei extinderi a liniei M3-Anghel 

Saligny), Iuliu Maniu - zona A1 (de-a lungul M3 Preciziei și A1), de-a lungul Prelungirii Ghencea 

- strada Tudor Vladimirescu, pe DN 1, de-a lungul A1, de-a lungul Șos. Alexandriei. 

În același timp, există tendințe puternice de extindere spre marginile orașului în care există 

activități economice dinamice, predominant spre nord. Aceste evoluții par a fi generate de 

oportunități de dezvoltare cu costuri scăzute și presupun o structură de dezvoltare bazată pe 

deplasarea cu mașina: București Nord: zona Iancu Nicolae, Zona Ionescu Sistești; Ilfov: zona 

Valea Oltului Pipera, 1 Decembrie - zona Lacul Morii; în Ilfov: Mogoșoaia, Voluntari, Pantelimon, 

Popești. Acestea sunt în parte responsabile pentru atragerea unui număr mare de activități 

economice și locuri de muncă în inelul exterior al orașului.  

Dezvoltarea zonelor rezidențiale continuă în zone din Județul Ilfov adiacente limitei comune cu 

orașul (specific: Otopeni, Mogoşoaia, Voluntari, Popeşti-Leordeni, Măgurele, Berceni).  

Figura 2-9 și Figura 2-10 prezintă proiectele de dezvoltare curente pentru mari dezvoltări  

rezidențiale și câteva proiecte de clădiri de birouri (18 din care 8 au PUZ aprobat) și centre 

comerciale (10 din care 3 au PUZ aprobat).   

La o scară mai mare, Harta 2-15 prezintă tendințele de dezvoltare spațială în regiune, pe baza 

resurselor de terenuri și a potențialului de densificare. Având în vedere că Planul Urbanistic 

General (PUG) este doar în etapa inițială, nu există o politică ghidată / reglementată privind 

dezvoltarea modului de utilizare a terenului. Harta 2-16 prezintă conceptele preliminare propuse 

de PUG, axându-se pe 10 zone mari de dezvoltare (cluster tematic).   

Trebuie menționate câteva aspecte privind integrarea transportului cu utilizarea teritoriului: 

1. Politica actuală se bazează mai mult pe proiecte individuale decât pe un plan general. 

2. Reutilizarea terenurilor dezafectate este mult mai dificilă în lipsa unei politici în această 

direcție, existând riscul unei extinderi urbane continue.   

3. Astfel, tendințele de dezvoltare ale orașului București au fost disproporționate între 

Nord și Sud, iar Ferentari și Rahova din sectorul 5 sunt exemple elocvente de neglijență 

Population Jobs
Job/Housing 

Balance

City Center         270,000              290,000 1.07

Middle Ring      1,144,000              354,000 0.31

Outer Ring         436,000              271,000 0.62

        389,000              145,000 0.37

2,239,000 1,060,000      0.47

Ilfov County

Sub-Region

Total

Bucharest

Tabel 2-6:  Raport Loc muncă/Domiciliu în 

Regiune 

http://www.tradingeconomics.com/romania/employed-persons
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în privința infrastructurii, având o densitate mai mică în utilizarea terenurilor și o 

dezvoltare socio-economică redusă. 

4. Zonele de dezvoltare dispersate din București și Ilfov se bazează în prezent pe 

deplasările cu autoturisme. Multe dintre zonele rezidențiale noi dispun de rețele de 

drumuri înguste, fiind lipsite de atractivitate pentru introducerea transportului public.  

5. Suburbanizarea locurilor de muncă este mai mică față de cea a locuințelor iar București 

rămâne un pol puternic. Locurile de muncă din afara Bucureștiului sunt preponderent 

activități de producție sau comerciale care s-au mutat de-a lungul principalelor artere 

(inclusiv șoseaua de centură București), parțial datorită reglementărilor care au 

descurajat amplasarea anumitor categorii de activități de producție și transport în 

interiorul orașului. 

6. Inelul median, preponderent cu zone rezidențiale, și care prezintă mari densități ale 

populației în regiune, oferă oportunitatea îmbunătățirii accesului la transportul public 

cu caracteristici mixte de dezvoltare a modurilor de utilizare. 
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Figura 2-9: Dezvoltări rezidențiale în curs - 6.000 apartamente  
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Figura 2-10:  Dezvoltări imobiliare în curs – comerț și birouri  
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Harta 2-15: Regiuni dinamice în București -Ilfov (2002-2011) 
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Harta 2-16: Regiuni dinamice viitoare în București -Ilfov 
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2.6.2 Caracteristicile mobilității 

În perioada Septembrie - Decembrie 2014 au fost realizate următoarele studii în Regiunea 

București -Ilfov pentru a înțelege caracteristicile deplasărilor și nevoile de mobilitate din 

regiune. 

 Studiul privind obiceiurile de deplasare pentru a înțelege relația dintre factorii 

socio-economici și comportamentul călătorului. 

 Analiză Origine –Destinație pentru a afla locurile din care pleacă și în care ajung 

oamenii, pe tip și structură demografică. 

 Măsurători de Volume de Transport pentru a calibra volumele de trafic pentru 

fiecare tip de vehicul la locațiile desemnate. 

 Studiu privind viteza de deplasare în transportul public pentru a calcula 

aglomerările de trafic și vitezele de deplasare pe principalele artere. 

 Studiu de transport marfă pentru a evalua și cuantifica procesul de transport mărfuri. 

Rezultatele studiilor11 

Următoarele informații provin din datele colectate ca parte a acestor studii, prezentate pe larg 

în ”Raportul tehnic privind colectarea de date", publicat ca anexă la prezentul raport. 

Număr de călătorii 

În București și județul Ilfov se înregistrează zilnic un număr total de 6.077.931 călătorii. 

Numărul mediu de călătorii pe persoană este de 2,7, dar de doar 1,8 călătorii pe zi când nu 

este inclus mersul pe jos. Acest raport este mic în comparație cu alte orașe europene cu număr 

mult mai mari de călătorii pe persoană: Amsterdam – 3,1, Budapesta – 3,6 și Paris – 4,2. 

Peste 41% dintre călătorii sunt cele spre/dinspre domiciliu, ceea ce înseamnă că aprox. 20% 

dintre deplasări se fac între alte locuri, cum ar fi de la serviciu la activități de recreere. În plus, 

24% din totalul deplasărilor sunt în interes de serviciu iar 11% pentru cumpărături. 

                                                

 

11 Acolo unde datele colectate au permis acest lucru, analiza conține și rezultate pentru județul 
Ilfov. Totuși, suprafața mare a județului și densitatea scăzută a populației a împiedicat 

realizarea unor masurători pertinente pentru analizarea situației actuale în județul Ilfov la 

același nivel cu cea din București. Modelul de transport calibrat va fi capabil să ofere imagine 
de ansamblu asupra situației existente in Ilfov. 
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Figura 2-11: Număr mediu de călătorii zilnice per persoană – Comparație cu orașe 

europene 

 

Distanța parcursă  

Peste 83% din toate deplasările din București nu depășesc 10 km, iar distanța medie de 

deplasare este de 6,8 km. Acest lucru implică o planificare axată pe accesibilitate, nu doar pe 

mobilitate. Distanța medie parcursă în Ilfov este mai mare, de 14,4 km. 

Figura 2-12: Distanța medie de deplasare în București și Ilfov, >1 Km 

 
 

Autoturisme în proprietate 

Numărul proprietarilor de mașini din regiune este foarte mare, în special comparativ cu orașele 

europene (Figura 2-13).  S-ar părea că, pe de o parte, există o dependență foarte puternică 

față de mașină, cu toate acestea, alegerea de a utiliza o mașină este moderată de distanțele 

de călătorie limitate și numărul redus de călătorii pe persoană. S-ar părea, de asemenea, că 

multe mașini sunt înregistrate, dar nu și în stare bună de funcționare. Cu toate acestea, acest 

număr ridicat al proprietarilor auto prezintă un risc semnificativ pentru promovarea modurilor 

de transport durabile, și indică o nevoie de concentrare pe calitatea serviciilor transport public 
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furnizate, precum și necesitatea unor politici de gestionare a cererii de călătorii pentru a limita 

utilizarea autoturismului.  

 

Figura 2-13: Numărul autoturismelor aflate în proprietate 

(Sursa: http://www.citymayors.com/statistics/uk-european-cities.html) 

Mod de transport 

Deplasările cu autoturismul constituie 

aproximativ jumătate din numărul total al 

deplasărilor pe distanțe mai mari de 1 km, 

și sunt mult mai numeroase decât toate 

deplasările cu transportul public. 

Majoritatea deplasărilor din timpul zilei 

sunt realizate prin moduri sustenabile, în 

timp ce majoritatea deplasărilor spre/de 

la serviciu se realizează cu autoturismul. 

Acest lucru este important deoarece 

momentul în care se realizează 

majoritatea deplasărilor coincide cu 

momentul în care se înregistrează cel mai 

mare aflux de automobile. Acest lucru 

sporește congestiile în orele de vârf. În 

consecință, oferirea unui acces 

îmbunătățit la transportul public pentru 

centrele de ocupare a forței de muncă va spori sustenabilitatea în regiune. 

Figura 2-14: Alegerea modului de transport 
pentru Bucureşti şi Ilfov - călătorii >1 Km 
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Parcări 

Majoritatea conducătorilor folosesc parcarea gratuită, pe stradă. Parcarea gratuită contribuie 

major în alegere utilizării autoturismului, în detrimentul altor alternative. De fapt, potrivit 

sondajului privind preferințele, introducerea unui tarif de parcare unic de 5 lei ar reduce gradul 

de utilizare al autoturismelor cu până la 56% din traficul auto curent. 

 

 

Rata de transfer 

Unul din doi călători RATB schimbă autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul în timpul unei călătorii. 

Această rată de transfer este mare și arată că serviciul nu satisface nevoia de accesibilitate. 

Rata de transfer a călătorilor cu metroul spre alte servicii de transport public, precum RATB, 

este de aproximativ 1, adică relativ puțini utilizatori de metrou schimbă un mijloc de transport, 

în special RATB. Aceasta indică o slabă integrare a serviciilor de metrou cu rețeaua RATB.  

În București, călătorii din Ilfov care utilizează mijloacele de transport în comun au multe opțiuni 

de transfer pentru finalizarea călătoriei și ajungerea la destinație. Autobuzul, tramvaiul și 

troleibuzul sunt folosite, fiecare în parte, de 26% dintre călători. Totuși, în Ilfov, călătorii trebuie 

să se bazeze, aproape în totalitate, 87%, pe deplasarea pe jos spre/dinspre stație. 

Veniturile și utilizatori captivi  

Veniturile reprezintă un factor major în alegerea modului de deplasare. Utilizatorii RATB și de 

metrou au venituri destul de mici, deși veniturile utilizatorilor de metrou sunt mai mari, cu 9%, 

față de cele ale utilizatorilor RATB, iar 18% dintre utilizatorii metroului au venituri de peste 

3.000 lei pe lună. Numai 26% dintre călătorii RATB și 23% din utilizatorii metroului au venituri 

între 2.000 și 3.000 lei pe lună, ceea ce înseamnă că majoritatea călătorilor RATB și cu metroul 

câștigă sub 2.000 lei pe lună.  

Aproape jumătate dintre utilizatorii transportului public din Ilfov, în principal locuitorii județului 

Ilfov, câștigă între 2000 și 3000 lei pe lună, iar 18% câștigă între 1600 și 2000 lei pe lună. 

Efectul este că locuitorii cu venituri medii din Ilfov folosesc transportul public din Ilfov, în timp 

locuitorii cu venituri mai mari fac naveta cu mașina iar cei cu venituri mai mici evită naveta spre 

București din cauza multiplelor transferuri și, implicit, a costurilor ridicate pentru bilete. 

Jumătate dintre călătoriile cu mijloacele de transport în comun dinspre Ilfov spre București sunt 

în interes de serviciu. Aproximativ 75% dintre utilizatorii mijloacelor de transport în comun din 

Ilfov nu dețin un autoturism personal, iar 9% dețin un autoturism, care este folosit de altcineva. 

53%
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Figura 2-15: Distribuția parcării autoturismelor 
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Marea majoritate a utilizatorilor mijloacelor de transport în comun din Ilfov ar fi interesați de 

un serviciu de transport public suburban, iar 75% dintre ei ar folosi acest serviciu zilnic. Acest 

lucru indică o neîndeplinire a cererii și, deși toate rutele din Ilfov fac legătura cu Bucureștiul, 

puține oferă servicii intra-regionale între localități. 

Având în vedere că majoritatea utilizatorilor transportului public din Ilfov sunt nevoiți să facă 

acest lucru, în lipsa unui autoturism personal, se poate presupune că există o slabă conectivitate 

în Ilfov pentru utilizatorii transportului public care depind de aceste servicii, în timp ce 

majoritatea locuitorilor din Ilfov depind în totalitate de autoturisme. 

 

Figura 2-16: Venit mediu lunar al utilizatorilor RATB  

 

Figura 2-17: Venit mediu lunar al utilizatorilor Metrorex  

 

Figura 2-18: Venit mediu lunar al utilizatorilor transportului public din Ilfov  

(Ron) 
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Figura 2-19: Răspunsuri la întrebarea: ați fi putut efectua călătoria cu transportul 
în comun din Ilfov cu mașina? 

Nivelul congestiei 

Traficul aglomerat reprezintă o problemă majoră în București și localitățile învecinate. Multe 

dintre arterele din interiorul și din jurul Bucureștiului se confruntă cu traficul congestionat și 

viteza mică de deplasare la orele de vârf dimineața și seara. Viteza mică de deplasare se poate 

observa în zona centrală și pe arterele spre și dinspre oraș.   

Datele din măsurătorile traficului 

arată clar orele de vârf din 

traficul auto: 7:00-9:00 

dimineața și 16:00-18:00 după-

amiaza. Totuși, aglomerația pe 

rutele de intrare și ieșire din oraș 

este pe tot parcursul zilei. 

Aceasta poate indica 

următoarele: 

1. Centrul orașului este un 

centru de afaceri, comercial 

și de recreere care atrage 

diferiți utilizatori, fiind astfel 

o destinație întreaga zi. 

2. Centrele de ocupare a forței 

de muncă aflate în curs de  

dezvoltare la periferiile 

Bucureștiului atrag  volume 

mari de trafic dimineața.  

3. Densitatea populației, atât în 

inelul median al 

Bucureștiului cât și în 

localitățile de lângă 

Harta 2-17: Viteza mijloacelor de transport în 
comun în intervalul 7-9 dimineața 
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București atrag volume mari de trafic în ambele sensuri întreaga zi. 

Durata deplasării cu autoturismul personal 

Durata deplasării spre nucleul central al orașului variază mult la orele de vârf față de restul 

intervalului de timp, înregistrând o creștere de aprox. 25% dimineața la orele de vârf și de 30% 

după-amiaza la orele de vârf. Durata deplasării spre periferie este mai stabilă, iar traficul 

prezintă variații mai mici la orele de vârf și în restul zilei, cu o creștere de doar 10% dimineața 

la orele de vârf și de 25% după-amiaza la orele de vârf. 

Acest lucru evidențiază că centrul orașului este un factor de atragere atât a deplasărilor 

obligatorii (serviciu și școală) cât și a celor în scopuri recreative și comerciale. 

Figura 2-20: Volumele deplasărilor cu mașina, diferențiate pe direcția de 

deplasare intrare/ieșire 

 

Scopul călătoriei în funcție de modul de transport  

66% dintre conducătorii auto din orele de vârf de dimineață se deplasau fie spre serviciu fie în 

interes de serviciu. Școala reprezintă doar 6% din scopul deplasărilor, ceea ce s-ar putea datora 

veniturilor mici ale elevilor/studenților și numărulul mic de autoturisme personale. 

Pe traseele RATB, 55% dintre călătoriile în orele de vârf erau în interes de serviciu, iar 13% în 

scopuri educaționale, 11% erau în drum spre casă și 14% erau pentru cumpărături și alte 

scopuri. Similar, 56% dintre călătoriile cu metroul la orele de vârf erau în interes de serviciu iar 

14% pentru cumpărături și alte scopuri. Doar 7% erau spre domiciliu, iar 19% în scopuri 

educaționale. 

În timp ce 55% din numărul total al deplasărilor cu mijloacele de transport în comun din Ilfov 

sunt în interes de serviciu și 14% pentru cumpărături și alte scopuri, 22% din numărul total al 

deplasărilor cu mijloacele de transport în comun din Ilfov sunt în scopuri educaționale. 

Potențial pentru managementul traficului 

Introducerea unei taxe de parcare de 2 lei ar produce mici modificări în caracteristicile 

deplasărilor individuale. Totuși, mărirea tarifelor la 5 lei / tichet parcare ar reduce numărul 

persoanelor care ar plăti prețul parcării la 56%, 21% ar alege alt loc de parcare gratuit, iar 

14% mijloacele de transport în comun. 
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Implementarea sistemelor de taxare pe autostrăzi spre București ar produce schimbări majore 

în comportamentul navetiștilor. Doar 41% dintre conducătorii auto ar plăti o taxă de 10 lei în 

loc să utilizeze altă rută cu viteză redusă, transportul public, să folosească o mașină în comun 

cu alte persoane sau să-și schimbe destinația. Doar 25% dintre conducătorii auto ar fi dispuși 

să plătească o taxă de drum de 20 lei, iar numărul utilizatorilor transportului public și al 

autoturismelor folosite în comun ar crește. 

Pe de altă parte, creșterea atractivității transportului în comun nu oferă o modificare prea mare 

a opțiunilor privind modul de deplasare și destinația, deși economisirea a 10 minute, față de 

autoturism, arată că 24% dintre conducătorii auto ar opta pentru transportul public. 

 

 

Figura 2-21: Reacția la politica parcărilor cu plată în centrul Bucureștiului 

 

 
Figura 2-22: Reacția la timpul economisit prin folosirea benzilor destinate 

mijloacelor de transport în comun față de timpul de deplasare cu autoturismul 
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Potențial pentru îmbunătățirea transportului public în suburbii 

Când au fost întrebați dacă ar fi interesați de servicii de transport în comun în suburbii, 88% 

dintre utilizatorii mijloacelor de transport în comun din Ilfov au răspuns afirmativ. 76% dintre 

aceștia ar folosi zilnic acest serviciu iar 16% săptămânal. 

 

2.6.3 Proiecții viitoare 

Evoluția populației  

Proiecțiile privind populația realizate în 2003 de INCMP (Plan de acțiune regional privind forța 

de muncă și incluziunea socială 2012-2014 pentru București-Ilfov), estimau o populație totală 

de 1.849.000 persoane în București și de 302.000 în Ilfov până în 2020. Totuși, aceleași proiecții 

pentru 2010, care previzionau 

1.916.900 locuitori în București și 

289.300 în Ilfov, au fost semnificativ 

contrazise de recensământul din 2011. 

Tendințele efective din perioada 2005 

– 2010 arată un declin accentuat al 

populației municipiului București față 

de previziuni (-3.95%), în timp ce 

populația județului Ilfov a înregistrat o 

creștere semnificativ mai mare decât 

estimările făcute (29,5% în perioada 

2002 - 2011). În lipsa altei proiecții 

pentru zona de studiu, consultantul a 

adoptat metodologia în 4 etape 

prezentată alăturat. Detaliile 

procesului sunt documentate într-un 

document tehnic separat.  Aici sunt 

prezentate principalele rezultate.   

Numărul total al locuitorilor este detaliat în Tabel 2-7 pentru sectoarele din București și regiunea 

Ilfov în baza datelor furnizate de INS 2011.  

Distribuția populației în 
prezent - 2011 INS

Tendințe de creștere a 
populației - Cohort Survival 
and National Model

Proiecte de locuințe

Distribuție geografică

Figura 2-25: Proces în 4 etape de proiecție 

demografică 

Figura 2-23: Interes pentru servicii de 
transport public suburban intra-Ilfov 

Figura 2-24: Estimarea frecvenței de utilizare a 

serviciilor de transport public suburban în Ilfov 
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Tabel 2-7: Distribuția populației 

 

Populație Bărbați  Femei 

Dimensiune 

medie 

locuință 

Sector 1 225,386 45% 55% 2.3 

Sector 2 345,200 46% 54% 2.4 

Sector 3 385,121 46% 54% 2.3 

Sector 4 287,637 46% 54% 2.5 

Sector 5 271,511 47% 53% 2.7 

Sector 6 367,648 46% 54% 2.4 

Total 

București 1,882,503 49% 51% 3.0 

Total Ilfov 389,677 46% 54% 2.4 

Total/ 
Media 20272,180 47% 53% 2.5 

Tabelul 2-8 prezintă proiecția finală privind populația din regiune. Include rezultate intermediare 

privind modificările în structura populației în baza ratei de supraviețuire și a estimărilor 

modelului național. Aceasta este adaptată pentru a lua în calcul proiectele de locuințe planificate 

pentru București și Ilfov. Rezultatul final este proiecția finală privind populația. 

Tabelul 2-8: Proiecția finală privind populația din regiune 

 București Ilfov Total 

Populația în 2011 1,882,503 389,677 2,272,180 

Populația în 2020 pe baza ratei de creștere 

   

1,853,278  

      

423,233  

   

2,276,512  

Locuitori suplimentari din Proiecte 2020 5, 477 16,050 21,527 

Total Populație 2020 
1,858,75

5 439,283 
2,298,03

9 

Rata totală de creștere a populației 2020 / 

2011 -1.26% 12.73% 1.14% 

Populația în 2030 pe baza ratei de creștere 
   

1,771,544  
      

463,854  
   

2,235,398 

Locuitori suplimentari din Proiecte 2030 4,370 28,175 32,545 

Total Populație 2030 1,781,39

2 
508,079 

2,289,47

0 

Rata totală de creștere a populației 2030 / 

2020 -4.16% 15.66% -0.37% 

Rata totală de creștere a populației 2030 / 

2011 -5.37% 30.38% 0.76% 

 

Tabelul 2-9 ilustrează distribuția geografică a populației în 2030 între București și subregiunile 

Ilfov. 

Harta 2-18 și Harta 2-20 ilustrează estimările densității populației (locuitori/km2) în București și 

Ilfov în 2030. Harta 2-19 și Harta 2-21 ilustrează procentul de creștere a populației între 2030 

și 2011 în București și Ilfov. 
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Cel mai evident fenomen este scăderea densității locuitorilor din centrul Bucureștiului în 

favoarea suburbiilor din nord și vest. Aceste modificări rezultă, printre altele, din tendințele 

naturale ale populației dar sunt amplificate de politicile de utilizare a terenurilor și planificarea 

acestora, care prioritizează suburbanizarea în defavoarea densificării mediului urban.  

Având în vedere schimbările populației, cele trei "inele" din București își păstrează funcțiile 

actuale. Centrul orașului rămâne regiunea cu cea mai mică densitate de locuitori. Inelul din 

mijloc, deși pierde din populație, rămâne regiunea cu densitatea cea mai mare de locuitori a 

orașului. Inelul exterior va avea în general densitatea cea mai mică, deși regiunile din nord și 

vest în curs de dezvoltare arată o creștere a numărului de locuitori rezultată din dezvoltarea de 

noi proiecte imobiliare. 

O creștere semnificativă a populației este de așteptat în Ilfov, continuând astfel tendințele din 

ultimul deceniu. Densitatea cea mai mare a populației va rămâne în localitățile din nord 

adiacente Bucureștiului, descrescătoare pe măsură ce se mărește distanța față de oraș. 

Tabel 2-9: Populația din București-Ilfov pe Subregiuni 

Populație București Ilfov 

Regiune Centru  
Inel 

median 

Inel 

exterior  
Sud Nord 1 Nord 2 Nord 3 

Suprafață Km2 25 68 145 445 012 345 533 

Total Populație 

2030 

278,020 1,070,879 432,493 162,451 206,500 106,164 32,964 

2,289,470 

% 

locuitori  

Buc/Ilfov 15.61% 60.11% 24.28% 31.97% 40.64% 20.90% 6.49% 

General 12.14% 46.77% 18.89% 7.10% 9.02% 4.64% 1.44% 

Densitate populație 

(per Km2) 
11,121 15,748 2,983 365 983 196 92 

 
Harta 2-18: Densitatea populației (locuitori/km2) în București, anul 2030 
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Harta 2-19: Modificarea populației din București, 2030/2011 

Harta 2-20: Densitatea populației (locuitori/km2) în Ilfov, 2030 
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Harta 2-21: Modificarea populației în Ilfov, 2030/2011 
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Proiecții privind ocuparea forței de muncă 

În lipsa unei proiecții specifice pentru 

zona de studiu, consultantul a 

adoptat metodologia în 4 pași, 

similară celei pentru proiecția 

populației, detaliată alaturat. 

Metodologia pentru distribuția forței 

de muncă ocupate sintetizează 

diferite surse:  

1. 2008 THS pentru București 

2. 2014 THS pentru dezvoltarea 

centrelor de ocupare a forței 

de muncă în București 

3. 2014 Date din localitățile din 

Ilfov  

 

Tabelul 2-10 ilustrează distribuția geografică actuală a locurilor de muncă din București și Ilfov, 

ilustrată și în hărțile privind densitatea locurilor de muncă, Harta 2-22 și Harta 2-25. București 

concentrează 87% din totalul locurilor de muncă din întreaga zonă de studiu, cu densitatea cea 

mai mare în centrul orașului. Comparativ cu locurile de muncă din Ilfov, zona definită ‘Ilfov 

Nord 1’ (ce include: Voluntari, Pantelimon, Cernica, Dorobești, Mogoșoaia, Chitila și Chiajna) 

acoperă 70% din locurile de muncă. Zona corespondentă ‘Ilfov Sud’, adiacentă Bucureștiului, 

concentrează doar 19% din locurile de muncă din Ilfov. 

 

Tabel 2-10: Locuri de muncă în București-Ilfov în 2030 pe Sub Regiuni 

Regiune București Ilfov 

Sub-Regiune Centru  
Inel 

median  

Inel 

exterior 
Sud Nord 1 Nord 2 Nord 3 

        

Suprafață Km2 25 68 145 445 201 345 533 

Total locuri de muncă 

2014 

            
280,171  

            

345,689  

            

265,173  
      

25,934  

        

98,932  

      

12,649  

      

3,020  

1,031,568  

% angajați 
Buc/Ilfov 32% 39% 30% 18% 70% 9% 2% 

General 27% 34% 26% 2% 9% 1% 0.30% 

Densitate locuri de 

muncă  
11,592 5,199 1,870 58 469 23 8 

 

Tendințele populației active economic din București-Ilfov (sursa: INS) arată o rată medie de 

creștere constantă de 1% pe an începând cu 2010 și o creștere generală de 33% în 10 ani, în 

perioada 2002 - 2011. Acest lucru este evidențiat în Figura 2-26. Se estimează o creștere a 

locurilor de muncă aliniată ratei de creștere a populației active economic. Tabelul 2-11 ilustrează 

estimarea consultantului privind locurile de muncă din București în perioada 2020 - 2030. 

Distribuția actuală a forței de 
muncă

Proiecte de ocupare a forței 
de muncă

Ipoteze suplimentare

Distribuția geografică

Figura 2-25 Proces în patru etape pentru proiecții ale 

ocupării forței de muncă 
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Figura 2-26: Tendințele populației active economic din București-Ilfov 

Tabel 2-11: Ipoteze suplimentare pentru Proiecția locurilor de muncă 2030 

  București 

  Centru  Inel median  Inel exterior 

Locuri de muncă 

suplimentare 2020 

105,117 

                   

39,945  

                   

31,535  

                   

33,638  

Locuri de muncă 
suplimentare 2030 

78,040 

                   

29,655  

                   

23,412  

                   

24,973  

% 38% 30% 32% 

Locuri de muncă totale 2020 

1,000,000 

                 
320,515  

                 

378,189  

                 

301,295  

Locuri de muncă totale 2030 

1,100,000 

                 

357,211  

                 

407,911  

                 

334,878  

 

Harta 2-22 ilustrează o estimare a densității locurilor de muncă (locuri de muncă/ km2) în 

București în anul 2030 iar Harta 2-23 ilustrează rata de creștere a locurilor de muncă în procente 

în perioada 2014 – 2030. 

Comparativ cu situația actuală, distribuția locurilor de muncă în București în 2030 va rămâne în 

ansamblu la fel, inelul central va înregistra densitatea cea mai mare a locurilor de muncă, 

împreună cu nodurile locale din inelele median și exterior, precum și zona de afaceri Pipera.  

Verificarea procentului privind modificarea locurilor de muncă în perioada 2011 – 2030 în oraș 

arată că centrul și inelul exterior au atras noi locuri de muncă, în timp ce inelul median care 

concentrează cea mai mare densitate a locuințelor, a rămas la fel. Dezvoltarea în nord a zonei 

de afaceri este compatibilă cu piața actuală și tendințele viitore de dezvoltare. Dezvoltarea 

continuă a inelului exterior este aliniată la tendințele actuale. Harta 2-25 ilustrează estimarea 

locurilor de muncă în județul Ilfov în 2030 iar Harta 2-24 ilustrează rata de creștere a locurilor 

de muncă (%) în perioada 2014 – 2030. 
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Similar orașului București, distribuția viitoarelor locuri de muncă seamană cu situația actuală în 

care majoritatea locurilor de muncă sunt concentrate în primul inel de localități din nordul 

Bucureștiului în timp ce Măgurele rămâne cel mai important  centru din sud, dar se estimează 

o creștere majoră. Privind modificarea în procente, localitățile din inelul doi din nordul 

Bucureștiului vor prezenta cele mai mari diferențe în perioada 2014 – 2030, comparativ cu cele 

adiacente. Acestea includ Corbeanca, Moara Vlăsiei, Buftea, Stefaneștii de Jos, Găneasa 

împreuna cu Otopeni, Mogoșoaia și Chitila, aflate la granița cu București. În sud, Măgurele 

împreună cu 1 Decembrie, Bragadiru, Berceni și Glina au cea mai mare creștere relativă a 

locurilor de muncă. 

 

 

 

 

 

 

 

Harta 2-22: 

Densitatea 
locurilor de 

muncă (locuri 
de muncă/km2) 

in București, 

2030 
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muncă Ilfov, 
2030/2014 

Harta 2-23: 
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3 Cadrul Instituțional și Finanțarea Sectorului de Transporturi 

Orașul București este în top 6 cele mai mari orașe din Uniunea Europeană în ceea ce privește 

numărul populației în limitele orașului, după Londra, Berlin, Madrid, Roma, și Paris. Istoria 

sistemului de transport public din București începe din 1871, atunci când a fost înființată prima 

companie publică cu tramvaie trase de cai, urmată de prima linie de tramvai electrică de 6,5 

km lungime in 1894.  

Structura actuală a organismelor de reglementare și companiilor de operare de transport a 

evoluat în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Următoarele secțiuni descriu rolurile și 

responsabilitățile curente și evidențiază unele dintre principalele provocări care trebuie abordate 

în viitorul apropiat. Această secțiune include atât structura instituțională cât și cea de finanțare.  

3.1 Analiza Cadrului Legal și Instituțional 

Această secțiune are două părți; prima prezintă autoritățile publice care reglementează 

furnizarea de infrastructură și servicii de transport la nivel național și local, iar a doua secțiune 

oferă informații despre structura organizațională a organismelor de operare, atât publice cât și 

private. 

3.1.1 Entități cu rol de reglementare și administrare 

 Ministerul Transporturilor – pe lângă faptul că Ministerul este responsabil de 

transportul la nivel național, Ministerul coordonează, de asemenea, și activitatea 

următoarelor entități: 

.1. Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR CĂLĂTORI S.A., care 

oferă servicii de transport călători pe căile ferate;  

.2. Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A., care administrează infrastructura 

de căi ferate din afara zonelor urbane din România; și 

.3. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România 

(C.N.A.D.N.R), companie care administrează, întreține și dezvoltă rețeaua de 

autostrăzi și drumuri naționale.  

.4. În plus, Autoritatea Rutieră Română este de asemenea în subordinea 

Ministerului. În baza Hotărârii Guvernului nr. 1289/2011, Autoritatea este 

organismul tehnic specializat responsabil cu eliberarea licențelor de transport 

public pentru operatorii publici și privați.  

.5. S.C. METROREX S.A.– operatorul de transport subteran; METROREX este o 

societate care are Ministerul Transporturilor ca acționar principal și a raportat 

pentru 2013 subvenții de la bugetul de stat însumând 68 milioane euro (45% 

din bugetul total), precum și o pierdere totală de aproximativ 14 milioane euro. 

Numărul total de angajați a fost de 4.265. 

.6. AMTB – Autoritatea Metropolitană de Transport București este de asemenea în 

subordinea Ministerului.  

 Autoritatea Metropolitană de Transport București a fost înființată în 2012, ca 

urmare a Legii nr. 8/2012 și Hotărârea Guvernului nr. 1204/2011 care a stabilit 

organizarea și funcționarea Autorității. Rolul său este de a asigura: planificarea 

strategică, monitorizarea și aprobarea autorizării, organizarea și activitățile de control 

pentru servicii de transport public în interiorul Zonei Metropolitane București, în special 

între autoritățile locale. Cu toate acestea, competența și autoritatea acesteia, precum și 
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statutul său nu sunt clar formulate. În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 

1204/2011, Autoritatea poate angaja până la 80 de experți, dar are mai puțini în acest 

moment, lipsa de personal și competențe fiind una dintre cele mai mari probleme în 

asigurarea unor servicii mai bune, alături de cele juridice și instituționale12.  

 Consiliul General și Primăria București – prin următoarele structuri: 

.1. Administrația Străzilor București – este un serviciu public de interes local, 

organizat ca instituție publică cu entitate juridică independentă. Ea a fost 

înființată în anul 1992, în urma Rezoluției Consiliului Local nr. 72/1992, urmată 

de alte rezoluții similare: nr. 66/1993, nr. 83/1993 și 143/2000. Autoritatea este 

responsabilă cu construcția, administrarea, întreținerea și reabilitarea străzilor, 

podurilor, pasajelor, semnalizarea traficului, marcaje rutiere, parcări publice. În 

plus, Administrația Străzilor este, de asemenea, responsabilă cu infrastructura 

rutieră și planificarea, sistematizarea, reglementarea și monitorizarea traficului, 

având în structura sa și un Centru de Control al Traficului. Organigrama instituției 

indică o serie de 452 de posturi, dintre care 34 pentru nivelul de top și middle 

management. În conformitate cu Decizia nr. 181/2000 a Consiliului General al 

Municipiului București, Administrația Străzilor din cadrul Primăriei Generale 

administrează 334 străzi, mai exact cele cu trasee de transport în comun operate 

de RATB, restul fiind administrate de cele 6 Primării de Sector. 

.2. Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Transporturi, 

Drumuri și Sistematizarea Circulației – este o sub-structură în cadrul Primăriei 

Generale, condusă de un director executiv și un director adjunct. Principalele sale 

atribuții sunt legate de managementul calității, planificarea, siguranța, 

coordonarea, supravegherea serviciilor de transport public; elaborarea și 

punerea în aplicare a dezvoltării infrastructurii rutiere și a strategiei de 

modernizare; autorizarea serviciilor de transport public; asigurarea sistematizării 

circulației. Organigrama Direcției conține 33 de posturi, dintre care 5 cu funcții 

de conducere.  

 Cele 6 Primării de Sector – fiecare din cele 6 subdiviziuni administrative ale 

Bucureștiului - sectoare, este deservită de o Administrație a Domeniilor Publice (ADP), 

sub autoritatea Primăriei de Sector. Administrațiile Domeniilor Publice sunt responsabile 

pentru asigurarea construcției și întreținerii infrastructurii stradale care nu se află în 

subordinea Administrației Străzilor. Numărul total de angajați din aceste structuri este de 

aproximativ 3.000 la nivel de oraș, iar mai puțin de 100 se ocupă de activitățile legate de 

parcări, cei mai mulți fiind implicați în întreținerea străzilor și spațiilor verzi. 

 Consiliul Județean Ilfov și Primăriile Județului Ilfov – majoritatea localităților din 

Ilfov au propriul Departament de autorizare, monitorizare, control al transporturilor în 

cadrul primăriei, atât pentru transportul public cât și serviciile de taxi. Aceste 

departamente au în general doar 2-3 angajați. Consiliul Județean Ilfov oferă o funcție 

umbrelă pentru diferitele localități din Ilfov. În plus, Consiliul Județean Ilfov este 

responsabil cu reabilitarea, modernizarea și întreținerea drumurilor județene, inclusiv 

marcajul rutier și semnalizarea. Primăriile joacă același rol pentru străzile, trotuarele, zone 

pietonale și parcările urbane și rurale. Cele mai multe dintre lucrările publice sunt 

externalizate către companii private, prin proceduri de achiziții publice.  

 

 Brigada Rutieră din cadrul Direcției Generale de Poliție București și 

Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov – conform Legii nr. 26/199413, este 

                                                
 

12 Banca Mondială – Raport privind dezvoltarea Autorității Metropolitane de Transport București 
13 http://www.legex.ro/Legea-26-1994-4720.aspx 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București-Ilfov: Raport Interimar 1       Iunie 2015 

 

99 

ROM Transportation Engineering LTD. & AVENSA consulting LTD. 

organismul responsabil de supravegherea, coordonarea și controlul traficului, de 

investigarea și rezolvarea accidentelor rutiere, de prevenirea și combaterea încălcării 

regulilor de circulație, de educare a participanților la trafic și de control tehnic al 

vehiculelor. Departamentul de poliție rutieră colaborează cu organele administrației 

publice locale pentru punerea în aplicare a politicilor de organizare a circulației, de 

management și de sistematizare. În prezent, poliția rutieră activează cu peste 400 de 

agenți și în jur de 100 de vehicule de intervenție .  

 Poliția Locală de Sector – fiecare dintre cele 6 sectoare ale Capitalei are, conform Legii 

155/201014, competențe în domeniul mobilității, și anume: punerea în aplicare a normelor 

privind oprirea auto, parcarea și utilizarea de străzi cu trafic limitat, inclusiv aplicarea de 

sancțiuni de trafic (amenzi) și remorcarea autovehiculului. Poliția locală aplică 

reglementările privind circulația vehiculelor, pietonilor și bicicletelor, și au control asupra 

statutului și funcționarea semafoarelor. Cele mai multe dintre amenzile pentru parcare 

ilegală din București (peste 30.000 / an) sunt  emise în prezent de către departamentele 

locale de poliție, în timp ce Brigada Rutieră dă, în general, sancțiuni vehiculelor care 

blochează traficul sau trecerile de pietoni. În 2013, departamentele locale de poliție au 

avut un buget total de peste 140 mil. lei și peste 2.100 de angajați.  

3.1.2 Operatori 

 RATB – În 1990, în baza Legii nr. 15/199015, Compania de Transport Public a fost 

transformată într-o regie autonomă (RATB), sub autoritatea Municipiului București, prin 

Consiliul Local, un statut care a fost menținut până în ziua de azi. În plus, serviciile de 

taxi și serviciile locale de transport cu autobuzul Ilfov au fost externalizate către alte 

companii care au fost privatizate câțiva ani mai târziu. RATB este singurul furnizor de 

servicii de transport public de suprafață din interiorul Bucureștiului, cu autobuze, 

tramvaie și troleibuze. Compania are 11.120 de angajați, dintre care 1.340 în top și 

middle management. În 2013, 53% din totalul veniturilor sale au fost reprezentate de 

subvenții oferite de municipalitate, iar RATB a raportat o pierdere de 10 milioane euro. 

În plus, RATB are datorii totale de aproximativ 100 milioane euro. Deficitele de 

funcționare actuale și impactul acestora asupra calității serviciilor de transport public 

furnizate sunt critice în lumina oricăror recomandări din PMUD.  

 Metrorex - Prima linie de metrou a fost finalizată în 1979, la doi ani după înființarea 

companiei care o operează, sub autoritatea Ministerului Transporturilor - Departamentul 

Căilor Ferate. Ca urmare a deciziei Guvernului român nr. 868/199116, operatorul 

METROREX a devenit Regie Autonomă, sub jurisdicția Ministerului Transporturilor, iar în 

1993 a fost recunoscut monopolul natural și strategic al companiei (HG nr. 266/1993)17. 

În cele din urmă, în 1999, METROREX a devenit societate pe acțiuni, având ca acționar 

principal același Minister al Transporturilor. În 2013, numărul angajaților s-a ridicat la 

circa 4 120 de persoane, iar ponderea subvențiilor a fost de 78% din totalul veniturilor, 

aceasta incluzând subvenții de funcționare, compensații pentru tarif redus pentru 

anumite categorii de pasageri, precum și subvenții pentru amortizarea investițiilor. La 

sfârșitul anului compania a raportat pierderi de aproximativ 14,5 milioane EUR. 

 SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI C.F.R. 

CĂLĂTORI S.A. - o companie publică din cadrul Ministerului Transporturilor, 

responsabilă pentru serviciile de transport feroviar. Compania operează doar trenuri pe 

                                                
 

14 http://lege5.ro/Gratuit/geztkobuha/legea-politiei-locale-nr-155-2010 
15 http://www.ratb.ro/docpdf/Lege%20nr.%2015%20din%201990-regii%20autonome.html 
16 http://civvic.ro/act?id=1795 
17 http://www.legex.ro/Hotararea-266-1993-4079.aspx 
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distanțe mari (inter-city) către principalele orașe din România (Timișoara, Constanța, 

Iași, Cluj-Napoca, Brașov, Craiova etc.), fără a opera și trenuri urbane sau suburbane.  

 Operatori privați – cca. 50 de companii private care furnizează servicii de transport cu 

autobuzul și mini-autobuze între București și Ilfov, pe baza licențelor eliberate inițial 

pentru 2008-2011, care au fost prelungite până la jumătatea anului 2015. Operatorii 

privați, care folosesc aceeași înfrastructură feroviară administrată de C.N.C.F. CFR S.A. 

(din cadrul Ministerului Transporturilor), nu asigură servicii pentru transportul pasagerilor 

în zona metropolitană, cu excepția unui număr redus de stații aflate în lungul coridoarelor 

feroviare principale. 

 Operațiuni de Circulație Rutieră - Sistemul de Management al Traficului București a 

fost implementat în perioada 2008-2009. Acest sistem este operat de un operator privat 

(UTI), împreună cu Poliția Rutieră și Poliția Locală prin contract cu Administrația Străzilor 

din Municipiul București. 

 Operatori Taxi în București și Ilfov - În România, licențele de taxi sunt eliberate de 

către autoritățile locale - în București de către Primăria Municipiului București și în Ilfov, 

de Primăriile din fiecare comună / oraș. Operațiunile de taxi sunt reglementate de Legea 
nr. 38/2003, modificată ultima dată în 2014. Conform legii, autoritățile locale ar trebui 

să emită o licență de taxi pentru fiecare 250 de locuitori. Pentru obținerea licenței de 

taxi, șoferul trebuie să prezinte: - certificat de competențe profesionale suplimentare - 
în plus față de permisul de conducere, - certificat medical și evaluare psihologică și - 

certificat de cazier judiciar fără incidente. Pentru a fi eliberată licența de taxi, fiecare 
vehicul trebuie să aibă: - inspecția tehnică periodică pentru vehiculul (ITP), - asigurare 

de răspundere civilă auto obligatorie (RCA), - Răspundere terți și asigurare suplimentară 
pentru pasageri și bunurile acestora. În București au fost eliberate 7500 licențe de taxi. 

În București operează, de asemenea, în jur de 1500-2000 mașini de taxi autorizate în 

localitățile Ilfov, chiar dacă acest lucru nu este permis de lege.  

3.1.3 Analiza deficiențelor 
 

Sectorul de transport public din regiunea București - Ilfov se confruntă cu o situație critică 
din cauza lipsei unor reforme coordonate, lipsa unei aplicări corecte a legislației europene și 

naționale și a numărului mic de investiții. 

Transportul public din regiunea București-Ilfov este asigurat de RATB (operator public de 

tramvai, troleibuze și autobuze care acoperă zona București și unele linii regionale), deținută 
de Primăria București, de METROREX (companie de transport subteran), sub coordonarea 

Ministerul Transporturilor  și de aprox. 50 de operatori privați de transport cu autobuzul (rute 

regionale și municipale). 

Cadrul legal pentru înființarea Autorității Metropolitane de Transport București din cadrul 

Ministerului Transporturilor este un exemplu de neconcordanță cu legislația UE, în special cu 

Regulamentul (CE) nr 1370/2007 privind serviciile publice de transport călători pe calea ferată 

și rutier. Comisia a trimis o primă scrisoare de infringement privind încălcarea acestor prevederi, 

stipulând termenul limită pentru Planul de Acțiune de Reorganizare - 11 noiembrie 2014. 

Autoritățile române au trimis răspunsul în noiembrie 2014, prezentând următoarele argumente: 

1. RATB este un operator intern și municipalitatea exercită controlul deplin asupra acestei 

entități; 

2. Obligațiile RATB privind furnizarea de servicii publice sunt clar stipulate în Deciziile 

Consiliului General nr. 2672010 și 144/2013 și respectă Ordonanța Guvernului nr. 

97/1999; 
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3. Drepturile exclusive acordate RATB pentru transportul cu autobuzul între București și 

Ilfov sunt în conformitate cu legislația națională și UE, inclusiv Regulamentul (CE) 

1370/2007.  

RATB și METROREX nu au încheiat un contract de servicii publice cu o autoritate 
competentă. În plus, RATB este încă o Regie Autonomă și nu o societate comercială, fiind, 

prin urmare, în imposibilitatea de a încheia un contract de servicii, în structura actuală. În lipsa 
unui contract de servicii publice, capacitatea celor 2 operatori publici de a primi fonduri 

UE este limitată. Programele UE prevăd pentru METROREX circa 200 mil Euro în perioada 

2007-2013 și aproximativ 700 Mil Euro prin Fondul de coeziune 2014-2020, iar RATB ar putea 
primi 40 milioane de euro prin FEDR 2014-2020. 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pregătește un nou proiect de lege 

privind transportul public pentru a alinia cadrul legislativ național la legislația UE și include 
transferul companiei METROREX în subordinea Primăriei București și a Autorității de Transport 

în subordinea asociației formată din autoritățile din București-Ilfov (ADI). Se prevede, 

de asemenea, transferul unor rute feroviare către autoritățile locale pentru îmbunătățirea 
transportului local. 

O altă problemă este cea legată de legislația națională care poate sprijini punerea în aplicare a 

achizițiilor de servicii în transportul public, care sunt conforme cu Regulamentele UE privind 

achizițiile publice și normele privind concesiunile.  

3.2 Recomandări privind Cadrul Instituțioal 

3.2.1 Propunere privind reorganizarea sistemului de transport public – București - 

Ilfov 

Principii cheie din propunerea de reorganizare 

 Îmbunătățirea transportului public pentru toate categoriile de persoane din toată regiunea 

București-Ilfov, și dezvoltarea unui transport public proiectat pentru o populație de peste 4 

mil de locuitori (aproximativ 20% din populația României)  

 Aplicarea Regulamentului 1370/2007 și punerea în aplicare a contractelor de servicii publice 

transparente     
 Implementarea programului de dezvoltare a tuturor categoriilor de transport coerente și 

integrate  

 Aplicarea unitară a managementului integrat pentru transportul urban – e-ticketing, 

monitorizare, controlul operațiilor, planificarea mobilității etc.; 
 Control mai bun al cheltuielilor publice; 

 Posibilitatea de a configura piața transportului urban pentru operatori privați;  

 Eficientizarea utilizării rețelelor de cale ferată prin crearea unui sistem modern de transport 

feroviar local. 

Principalele recomandări pentru implementarea reformei sunt:  

Asistență tehnică pentru sprijinirea reformei în domeniu  

 Implementarea programului de investiții pentru dezvoltarea urbană ar trebui să se facă în 

paralel cu reforma din domeniu. Astfel, s-ar putea elabora un proiect de AT la nivel 
național pentru punerea în aplicare a cerințelor Regulamentului 1370/2007, înființarea 

sistemului de monitorizare și raportare, sprijinirea beneficiarilor în aplicarea contractelor de 
servicii publice, întocmirea de documente standard pentru proiectele de investiții etc. 

Modificări ale cadrului legislativ/administrativ 

 Modificarea Legii nr. 8 din 06 ianuarie 2012 - pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 

21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București;   
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 Înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) a PMB și CJ Ilfov care să poată 

avea dreptul de a gestiona bunurile legate de transportul public, parcare, e-ticketing, 

transferul de compensații către operatori, și să încheie Contract de Servicii Publice cu 
Autoritatea de Transport Public.  

 Înființarea unei “Autorități de Transport Public“ pentru București-Ilfov în cadrul ADI sau ca 

societate comercială care să fie deținută în totalitate de asociația formată din autoritățile 

locale – care să poată încheia CSP cu operatorii;  

 Reorganizarea RATB în societate comercială;  

Au fost propuse două structuri, în funcție de realizarea transferului METROREX din subordinea 

Ministerului Transporturilor către Primăria București.  
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Figura 3-1: Versiunea 1 – Structura organizațională a sistemului de transport public în regiunea București-Ilfov (dacă METROREX va fi transferat în 
subordinea Primăriei București; 
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Figura 3-2: Versiunea 2 - Structura organizațională a sistemului de transport public în regiunea București-Ilfov (Ministerul Transporturilor păstrează controlul 

asupra Metrorex); 
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3.3 Finanțarea Sectorului de Transport 

Sursele de finanțare pentru infrastructura și serviciile de transport sunt prezentate mai jos. Este 

important să subliniem că prioritățile naționale, inclusiv de conectivitate TEN-T, sunt mult mai 

orientate spre rețeaua de drumuri naționale decât pe investițiile feroviare.    

3.3.1 Granturi UE 

În următorii ani, la fel ca în perioada de programare 2007 - 2013, se așteaptă ca cele mai multe 

finanțări să fie disponibile prin programele co-finanțate de Uniunea Europeană. 

Programul Operațional Regional 2014 – 2020 va avea două axe importante pentru 

dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de transport.  

Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane are un buget total alocat de 2.654 milioane de 

euro, și va finanța dezvoltarea modurilor de transport urban durabil (printre alte intervenții se 

numără proiecte de regenerare urbană și de eficiență energetică). Versiunea actuală a 

programului dă ca exemple finanțarea transportului public urban ecologic (aceasta înseamnă, 

implicit, tramvaie si troleibuze - atât flotă cât și infrastructură, precum și autobuzele electrice) 

și construcția de piste pentru biciclete. 

Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală are o 

alocare de 957 milioane de euro, și va finanța modernizarea drumurilor județene care 

îmbunătățesc (direct sau indirect) conectivitatea cu rețelele TEN-T, inclusiv construirea de noi 

șosele de centură pe aceste trasee. 

Autoritățile locale din România au dezvoltat o capacitate administrativă adecvată pentru 

pregătirea și implementarea proiectelor de transport urban finanțate de UE. Tabel 3-1 prezintă 

top 10 al celor mai mari (ca valoare) proiecte de infrastructură de transport urban finanțate 

prin POR în perioada 2007 - 2013. Este interesant de observat că fiecare proiect se referă la 

transportul rutier. De asemenea, trebuie remarcat faptul că nu vor fi disponibile finanțări prin 

intermediul POR 2014 - 2020 pentru drumuri urbane (cu excepția șoselelor de centură cu statut 

de drum județean). 

Tabel 3-1: Top zece proiecte de transport urban finanțate prin Programul 

Operațional Regional 2007 – 2013 

Nr. Project Locație Valoare (MRON) 

1 Modernizare bd. Dorobanți  Brăila 129.8 

2 Modernizarea infrastructurii rutiere in Piața Sudului București  127.1 

3 Construcția de parcări multietajate automatizate Otopeni, IF 91.5 

4 Modernizarea șoselei de centură Târgoviște  Târgoviște 88.8 

5 Modernizare bvd. Pipera  Voluntari, IF 83.9 

6 Șoseaua de centură Brașov – etapa 1 Brașov 81.8 

7 Modernizare drumuri in Voluntari Voluntari, IF 75.8 

8 Modernizare străzi in Dej Dej, CJ 75.8 

9 Modernizare străzi Bârlad, VS 70.6 

10 Modernizare străzi Târgu Mureș 64.1 

 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 are resurse financiare 

semnificative pentru infrastructura de transport.   
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Prin Axa prioritară 1 - îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea TEN-T în România, se vor aloca 

3,9 miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii de transport de interes european. Dintre 

acestea, ponderea cea mai mare (2267 milioane euro) va fi disponibilă pentru dezvoltarea 

drumurilor TEN-T. Guvernul român intenționează să aloce cea mai mare parte din acești bani 

pentru construcția de autostrăzi interurbane. Cu toate acestea, o parte din bani va fi alocată 

pentru construirea sau modernizarea rutelor ocolitoare. În acest sens, lărgirea actualei șosele 

de centură București este un proiect prioritar.  

În plus, 1568 milioane de euro vor fi disponibile pentru dezvoltarea transportului feroviar 

interurban și transportul urban subteran. Este de așteptat ca până la 700 de milioane de euro 

din această sumă să fie disponibilă pentru continuarea lucrărilor de construcție la linia de 

metrou M5 din București. Acordul de parteneriat 2014-2020 dintre România și Uniunea 

Europeană, precum și programele operaționale din următoarea perioadă de programare, 

prevăd un sprijin financiar semnificativ pentru dezvoltarea metroului și a transportului in comun 

de suprafață. METROREX va fi eligibil pentru obținerea unei sume de aprox. 600 milioane EUR 

pentru extinderea rețelei de metrou, în plus față de cele peste 400 milioane Euro alocate în 

ciclul de finanțare 2007-2013. Până la 40 milioane euro din fondurile UE ar putea fi disponibile 

pentru îmbunătățirea transportului public de suprafață care include transportul cu autobuzul, 

troleibuzul și tramvaiul, și pentru implementarea de soluții pentru reducerea emisiilor de CO2. 

În actuala structură de funcționare, este posibil ca RATB să fie un prim beneficiar în cazul în 

care Primăria, în calitate de autoritate competentă, va atribui un contract de servicii publice 

(CSP) către RATB, în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) nr 1370/2007 privind 

serviciile publice de transport de călători pe calea ferată și rutier.   

Prin Axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, calitativ, durabil și 

eficient sunt disponibile de asemenea sume importante pentru transport. Din cele 894 milioane 

euro alocate pentru această axă, următoarele obiective strategice pot fi relevante pentru 

dezvoltarea transportului urban: 

 OS 2.1. Creșterea accesibilității regionale prin conexiuni la infrastructura rutieră TEN-

T (324,9 milioane Euro); 

 OS 2.3. Creșterea accesibilității regionale prin modernizarea aeroporturilor (32,5 

milioane Euro); 

 OS 2.4. Creșterea capacității de transport intermodal, folosind metode sustenabile 

(81,2 milioane Euro); 

 OS 2.5. Creșterea siguranței și securității în toate modurile de transport și reducerea 

impactului transportului asupra mediului (81,2 milioane Euro); 

 OS 2.6. Reducerea decalajelor în rețeaua feroviară, prin dezvoltarea unui sistem 

feroviar interoperabil și de calitate (243,7 milioane Euro). 

Trebuie menționat faptul că structura și alocarea financiară a acestora la programele 

operaționale nu au fost finalizate până la ora elaborării prezentuui . 

3.3.2 Instituții Financiare Internaționale (IFI) 

În ultimele două decenii, principalele IFI din Europa au jucat un rol important în sprijinirea 

României în dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sale. În afară de acordarea de împrumuturi 

cu dobânzi și condiții avantajoase, IFI au oferit un sprijin neprețuit diferiților beneficiari prin 

intermediul asistenței tehnice, cu scopul de a îmbunătăți pregătirea, implementarea și operarea 

ulterioară a proiectelor. 

Până în prezent, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a realizat 254 de 

operațiuni în sectorul transporturilor, cu o investiție bancară netă totală de 12,6 miliarde de 

euro. Doar în România, BERD a făcut până în prezent o investiție totală netă de 6,9 miliarde de 

euro în toate sectoarele. În prezent, BERD oferă finanțare și asistență tehnică pentru reînnoirea 
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flotei de transport public, a sistemelor inteligente de transport sustenabile, managementul 

parcărilor etc. 

De la începutul operațiunilor sale, Banca Europeană de Investiții (BEI) a finanțat proiecte de 

transport în valoare de 268 miliarde de euro. În România, BEI a făcut, începând din 1991, 

investiții în valoare de 10,6 miliarde de euro, din care 4,4 miliarde de euro în domeniul 

transporturilor. Ultimele două împrumuturi mari au fost semnate pentru construcția liniei de 

metrou M5 (secțiunea 1, în prezent în construcție) pentru o valoare totală de împrumut de 395 

milioane de euro (în 2009) și pentru linia de metrou M5 secțiunea 2, cu o valoare a împrumutului 

de 465 milioane de euro (semnat în 2011). 

3.3.3 Finanțări publice la nivel local și central  

Majoritatea cheltuielilor pentru exploatare și întreținere și, practic, toate investițiile în 

infrastructură se realizează din bugetele administrațiilor locale și centrale. 

Atât în RATB și METROREX, veniturile din încasări acoperă o cotă redusă din costurile de 

operare. Potrivit raportului financiar 2014, veniturile din încasările RATB (163 milioane lei) au 

acoperit aproximativ 23% din costurile operaționale totale (fără costuri de amortizare). Trebuie 

subliniat că aceste costuri operaționale includ cheltuielile pentru alte activități care nu sunt 

legate de transport, cum ar fi serviciile medicale pentru personal, clubul sportiv etc., precum și 

costurile pentru fabricarea de tramvaie noi. În afara veniturilor din încasări, RATB raportează 

și alte venituri marginale din exploatare (aprox. 37 milioane lei). Cea mai importantă sursă de 

venituri este așa-numita "subvenție" de la bugetul Primăriei (713,5 milioane lei), după cum 

urmează:  

 78% sau 557,3 milioane lei ca "subvenție de funcționare", care, în conformitate cu 

Regulamentul 1370/2007, este de fapt o compensație a diferenței dintre costurile de 

operare reale și tarifele stabilite de municipalitate (inclusiv tarife reduse pentru anumite 

categorii de călători)  

 22% sau 156,2 milioane lei ca subvenții pentru investiții. 

În cazul METROREX, rata de acoperire este mai bună, așa cum este prezentat în tabelul 

următor: în 2013, încasările directe și alte venituri (închiriere spații și publicitate) au acoperit 

30% din costurile de exploatare (fără a ține seama de subvențiile pentru amortizarea 

investițiilor realizate de către Guvern). Ar trebui remarcat faptul că veniturile generate de 

Metrorex pentru serviciile de transport a înregistrat o creștere constantă în perioada pentru 

care au fost puse la dispoziție datele. În mod opus, numărul de călători RATB a scăzut de la 

aprox. 788 milioane în 2009 la 725 milioane în 2013. Având în vedere că tariful nu a fost 

modificat în acea perioadă și presupunând o structură constantă a călătorilor pe tip de bilete 

utilizat, se poate presupune că veniturile din vânzarea biletelor RATB a scăzut în mod similar. 

Mii lei 2010 2011 2012 2013 

Venituri 590 914 574 903 611 344 603 783 

 

Vânzare bilete 117 712 125 189 154 614 171 570 

Altele (chirii, publicitate) 22 640 28 558 33 842 26 875 

Subvenții 450 562 421 156 422 888 405 338 

 

Funcționare 225 616 213 236 206 354 235 579 

Întreținere vehicule 166 211 145 763 142 646 92 559 

Tarif redus 5 001 10 003 21 090 27 338 

Investiții 53 734 52 154 52 798 49 862 

Costuri exploatare 599 146 572 551 644 266 651 787 

Pondere în costuri de exploatare din alte venituri fără 
subvenții 23% 27% 29% 30% 
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Următoarele aspecte importante acoperite de bugetele locale și centrale sunt investițiile în 

infrastructura rutieră și costurile de întreținere. După cum este prezentat în tabelul următor, în 

perioada 2011 – 2014, Municipiului București a cheltuit, în medie, circa 480 milioane lei / an 

pentru rețeaua de drumuri a orașului. Aceasta a inclus atât investiții majore, cum ar fi lărgirea 

drumurilor și construcții noi (de exemplu pasajele de la Piața Sudului, Piața Presei Libere, etc.) 

finanțate direct de către primărie, precum și lucrări mai mici de reasfaltare plătite de 

Administrația Străzilor București. Nu au fost puse la dispoziție date privind costurile cu rețeaua 

de drumuri din Ilfov. 

Mii lei  2010 2011 2012 2013 2014 

Investiții 630 458 383 274 429 862 256 985 419 495 

Costuri operaționale și de întreținere 26 204 115 262 63 423 191 761 50 743 

Costuri totale infrastructură drumuri 656 662 498 536 493 285 448 746 470 238 

 

Pe scurt, contribuția anuală estimată din fonduri publice locale și naționale pentru operarea și 

întreținerea sistemului de transport din București se ridică la aproximativ 1 miliard de lei (225 

milioane euro), așa cum este prezentat în tabelul următor. 

Mii lei RATB METROREX Administrația Străzilor București Total 

2010 519 000 408 028 26 204 953 232 

2011 489 000 421 157 115 262 1 025 419 

2012 477 100 422 888 63 423 963 411 

2013 464 408 405 338 191 761 1 061 507 

2014 533 965 n.a. 50 743 n.a. 

 

Costurile suplimentare pentru infrastructură, acoperite din bugetul de stat, sunt legate de 

dezvoltarea sistemului de metrou București. În 2013, suma totală plătită de la bugetul de stat 

pentru aceasta a fost în valoare de 617 milioane de lei. 

Costurile totale privind transportul urban (doar în București) plătite în 2013 din fondurile publice 

locale au fost estimate la aprox. 1 958 mii RON, ceea ce reprezintă 1,4% din PIB-ul estimat 

(estimat la 139,2 milioane RON). Lipsa de date privind costurile pentru Ilfov a făcut imposibilă 

estimarea acestui indicator pentru zona București-Ilfov. Cu toate acestea, se poate presupune 

că totalul cheltuielilor pentru transport nu depășește 1,5% din PIB, care este sub obiectivul de 

2% pentru orașe moderne. 

În cele din urmă, trebuie subliniat faptul că lipsa de CSP face alocarea "subvențiilor" 

netransparentă. Similar cu alte orașe din zonă, lipsa de alocări adecvate și nesepararea 

responsabilităților între autoritatea competentă (municipiu) și operator/-i, generează 

numeroase deficiențe, cum ar fi alocările insuficiente și iraționale și schimbări bruște de la an 

la an (sau chiar în timpul aceluiași an fiscal prin rectificare bugetară). 
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3.4 Lista Surselor Europene de Finanțare Planificate pentru 

Investiții Noi 

Tabelul următor rezumă sursele de finanțare planificate pentru investiții noi în perioada de 

planificare 2014 - 2020, relevante pentru SUMP București-Ilfov. Bugetele prezentate sunt 

pentru întreaga țară. 

Tabel 3-2: Surse europene de finațare pentru perioada 2014-2020 

Sursa Buget 
(MEUR) 

Intervenții ce vor fi finanțate 

ROP 2014 – 2020 (PA 4) 2654 Moduri de transport urban sustenabile (pe lângă alte 
intervenții care nu au legătură cu transport) 

ROP 2014 – 2020 (PA 6) 957 Îmbunătățirea infrastructurii de drumuri extraurbane de 
interes regional  

LI OP 2014 - 2020 (PA 1) 974 Infrastructură drumuri complexă TEN-T 

LI OP 2014 - 2020 (PA 1) 2048 Infrastructură drumuri principală TEN-T  

LI OP 2014 - 2020 (PA 1) 2091 Infrastructură feroviară TEN-T  

LI OP 2014 - 2020 (PA 2) 433 Conexiuni drumuri extraurbane la TEN-T 

LI OP 2014 - 2020 (PA 2) 108 Transport intermodal 

LI OP 2014 - 2020 (PA 2) 108 Siguranța și securitatea tuturor modalităților de transport 

LI OP 2014 - 2020 (PA 2) 325 Infrastructură feroviară non-TEN-T  
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4 Consultare 

Procesele de consultare au inclus trei elemente: colectarea datelor, evaluarea situaţiei şi 

discutarea a concluziilor preliminare. Tabel 4-1 prezintă o imagine de ansamblu a întâlnirilor cu 

părţile interesate. Următoarea secţiune detaliază consultările cu diferite părţi interesate, 

referitoare la trei elemente. În general, problemele cheie care au apărut pentru mai multe părți 

interesate au fost după cum urmează: 

 Dezvoltarea serviciilor de transport feroviar suburban pentru servicii intra-regionale și 

inter-regionale pe distanţe medii şi lungi spre București și importanța comunicării 

acestui lucru la nivel național. Acest lucru a fost considerat un element de mare 

prioritate pentru PMUD de către mai multe părți interesate.  

 Nevoia de îmbunătățire a transportului public în județul Ilfov și părerea că situația 

actuală nu mai răspunde la nevoile de mobilitate pentru locuitorii din Ilfov.  

 Integrarea tarifelor pentru operațiunile de transport public a fost un subiect foarte 

important adus mereu în discuţie. 

 Importanța procesului PMUD ca platformă de comunicare între primarii din Ilfov, 

precum și comunicarea dintre Ilfov și municipiul București și necesitatea discuțiilor 

continue pe tot parcursul procesului. 

 Promovarea unui mediu urban mai bun prin îmbunătățirea transportului, inclusiv, dar 

fără a se limita la, impactul asupra mediului, preocupări de peisaj stradal, dotări 

pentru opțiuni active de călătorie cum ar fi ciclismul și mersul pe jos.   

 S-a discutat şi gestionarea parcărilor, atât în ceea ce priveşte controlul cât și stabilirea 

prețurilor, şi, de asemenea, s-a observat că în centrul oraşul este o nevoie crescândă 

de locuri de parcare.  Această problemă va fi revizuită în etapele ulterioare pentru a 

stabili câte locuri de parcare ar trebui luate în considerare pentru centrul orașului.   

 În diferite contexte au fost propuse puncte de vedere diferite asupra proiectelor care 

urmează să fie alese sau luate în considerare. Având în vedere sensibilitatea acestui 

subiect, abordarea adoptată în cele din urmă a fost definirea unui set minim de 

proiecte asumate, ce urmeaza să fie implementate. 

 Nevoia ca administraţia locală să aibă un rol mai proactiv în îmbunătățirea condiției 

infrastructurii și a serviciilor pentru utilizatorii mai vulnerabili ai drumurilor.  

Este important de reţinut că agențiile care acționează ca prim-destinatari ai proiectului până în 

prezent sunt:   

 Primăria Municipiului București - Direcția Generală de Infrastructură și Servicii Publice 

 Consiliul Judeţean Ilfov susţinut de primarii locali 

În același timp, activitățile Comitetului de Monitorizare al proiectului sunt desfășurate în paralel 

cu Grupul de Lucru pentru Mobilitate, un grup de lucru instituit de Primăria Municipiului 

București, care se reunește în mod regulat pentru a discuta problemele de mobilitate. De fapt, 

Grupul de Mobilitate găzduiește Comitetul de Monitorizare. În plus față de membrii Comitetului 

de Monitorizare, care participă deja în cadrul Grupului de Mobilitate, Comitetul de Monitorizare 

aduce în discuție mai multe părți interesate, în special din mediul universitar în domeniul 

transportului.  

  



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București-Ilfov: Raport Interimar 1       Iunie 2015 

 

111 

ROM Transportation Engineering LTD. & AVENSA consulting LTD. 

Tabel 4-1: Consultarea părţilor interesate importante - Rezumat 

Părți 

interesate 

Descriere Reuniuni Teme cheie 

Grupul de 

Mobilitate al 

Primăriei 

Municipiului 

Bucureşti / 

Sub-Grupul 

Comitetului de 

Monitorizare 

administraţia locală, 

județeană, regională şi 

naţională, alte organisme 

publice sau aflate în 

proprietate publică (de 

exemplu, operatori), sectorul 

privat, mediul academic 

Funcţionează precum 

Comitet de Monitorizare 

pentru PMUD 

28 octombrie 

2014 

17 decembrie 

2014 

10 februarie 

2015 

31 martie 2015 

Necesitatea 

îmbunătățirii sistemului 

feroviar naţional.   

Mai multă atenție 

pentru județul Ilfov 

Utilizare integrată a 

terenurilor și 

planificarea integrată a 

transporturilor 

Primăria 

Municipiului 

București 

 

Reuniuni, consultări ad-hoc În curs de 

desfășurare 

Studii anterioare, 

rolurile și 

responsabilitățile 

diferitelor organisme 

Primarii din 

Ilfov / Consiliul 

Județean Ilfov 

Întâlnire cu primarii 

Chestionare pe teren şi 

consultare Întâlnire cu 

primarii 

4 decembrie 

2014 

februarie 2015 

martie 2015 

Îmbunătățirea 

transportului public, 

inclusiv feroviar 

ONG-uri 

implicate în  

Ciclism, 

guvernanță 

Reuniuni tehnice şi o întâlnire 

la sediul primăriei 

4 reuniuni 

Ian - Feb 2015 

Condiţii pentru ciclism şi 

pietoni 

Procese participative 

    

RATB/Metrorex Reuniuni, consultări ad-hoc În curs de 

desfășurare 

Colectarea datelor 

privind operațiunile, 

volumele de pasageri și 

condiţiile de funcționare 

sondaje pe teren, vizite 

pe teren 

Planuri 

concurente:  

Planul 

Urbanistic 

General, 

Proiectul RACE 

(Banca 

Mondială), 

Ministerul 

Transporturilor  

Reuniuni ad-hoc, consultări, 

schimb de date 

În curs de 

desfășurare 

Coordonarea cu studii 

concurente 

 

4.1  Primăria Municipiului Bucureşti 

4.1.1 Direcţia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei 

Întâlnirile cu Primăria Municipiului București au fost în mare parte cu Direcţia Transporturi, 

Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei. O serie de întâlniri au avut loc în momente diferite pe 

parcursul procesului, cu Directorul Executiv și membrii personalului senior ai părților interesate 

și diferiţi membri ai echipei de planificare în funcție de subiect; cu toate acestea, managerul 
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local de proiect a participat la toate aceste întâlniri pentru a asigura coerența între membrii 

echipei. Aceste întâlniri au inclus colectarea de date, revizuirea și discutarea diverselor 

descoperiri intermediare, clarificarea și revizuirea rolurilor și responsabilităților diferitelor 

autorități. Principalele rezultate au fost colectarea de studii anterioare, prioritățile și obiectivele 

pentru PMUD, stadiul implementării studiilor strategice anterioare rezultate în lista de proiecte 

în curs de desfășurare în primul rând pentru modernizarea de drumuri și străzi. Aceste întâlniri 

au promovat, de asemenea, cooperarea cu alte entități din municipiu, în special cu Arhitectul 

Șef al orașului.  Concluziile cheie obținute din aceste întâlniri au fost: 

 Divizarea responsabilității în mai multe agenții sau departamente, inclusiv în cadrul 

municipalității, astfel încât punerea în aplicare a politicilor inovatoare și modificările 

status quo-ului să poată satisface multe aspecte instituționale 

 Prioritate pentru schimbarea accesului în oraş, prin utilizarea crescută a transportului 

public, în special punerea în aplicare a reţelei feroviare suburbane înspre Ploieşti şi 

Piteşti.   

4.1.2 Arhitectul Șef al orașului şi Planul Urbanistic General (PUG) 

Câteva întâlniri au avut loc cu Arhitectul Șef al orașului, asupra ideii că politicile de utilizare şi 

de dezvoltare a terenurilor ar trebui să fie un element determinant în stabilirea priorităților de 

transport. Acestea au rezultat în colaborare cu echipa PUG, dar din moment ce acest plan se 

află în etapa inițială, colaborarea cu echipa a fost mai mult cu privire la schimbul de date 

existente, precum și unele discuții privind procesul de planificare a eforturilor paralele. 

Principalele rezultate au fost: 

 Acordul că elementul de transport în PUG va avea la bază modelul PMUD.   

 Furnizarea cartografierii curente a utilizării terenului, de exemplu, instituții publice și 

zone cu potențial de dezvoltare, așa cum sunt prezentate în acest raport. 

 Zonele de analiză a traficului au fost revizuite de către echipa PUG.   

4.2  Consiliul Județean Ilfov şi primarii din judeţul Ilfov 

Rolul întâlnirilor cu Consiliul Judeţean Ilfov a fost de a prezenta PMUD, a evalua disponibilitatea 

datelor existente şi a accesa documentele politicilor privind transportul şi dezvoltarea utilizării 

terenurilor. Aceste reuniuni au dus la stabilirea unui forum al primarilor Judeţului Ilfov care se 

va reuni periodic prin procesul PMUD, şi care până azi s-a reunit de două ori. Acest lucru a fost 

însoțit de distribuirea unui sondaj adaptat pentru autoritățile locale din Ilfov pentru a asigura 

reprezentativitatea analizei aşa cum se referă la diversele necesităţi din județul Ilfov (39 din 

cele 40 de autorități locale au completat și returnat sondajele). În plus, au fost efectuate mai 

multe vizite la fața locului, care au inclus întâlniri de aprofundare, cu localitățile mai mari. 

Principalele constatări sunt: 

 Nevoia imediată pentru îmbunătățirea nivelului de servicii de transport public, inclusiv 

îmbunătățirea acoperirii  rețelei în județul Ilfov, soluţii pentru supraaglomerare,  

 Utilizarea gărilor din Ilfov pentru a deservi zonele suburbane / naveta spre București 

4.3  Autoritatea de Transport Metropolitană Bucureşti (AMTB) 

Întâlnirile cu AMTB au fost de ajutor pentru a discuta despre eforturile anterioare pentru 

organizarea procedurii de achiziție publică și pentru acordarea licențelor de servicii de transport 

public cu autobuzul în județul Ilfov, identificarea problemelor care au limitat capacitatea de a 

trece la CSP și procesele eficiente de licitație. Acestea includ: constrângeri jurisdicționale, lipsa 

de consens clar între toate părțile interesate, preocupările comerciale din partea operatorilor 

privați și capacitatea instituțională a Agenției în sine în realizarea sarcinilor. Un caz remarcabil 

a fost cerința de achiziţionare de material rulant nou ca o condiție obligatorie pentru calificarea 
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la o procedură de achiziție publică organizată anterior, dar care nu a dat rezultate. O problemă 

clară care rezultă din aceste întâlniri a fost capacitatea limitată de a realiza orice modificare a 

serviciilor de rețea, dependente de operatorii privați, fără identificarea surselor de finanțare 

pentru subvențiile care pot facilita un nivel mai bun de servicii. 

4.4  Ministere 

Interacţiuni introductive scurte au avut loc cu Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării 

şi Administraţiei Regionale. Echipa de experți de mediu a avut unele discuții exploratorii cu 

Ministerul Mediului.   

4.5  Operatorii de Transport Public din Bucureşti 

Ample consultări au avut loc cu RATB. Aceste întâlniri au avut loc în primul rând pentru 

colectarea de date, dar au inclus şi vizite extinse pe teren la instalațiile de exploatare și depouri 

pentru a evalua condițiile.  Colectarea datelor a inclus volumul de pasageri, datele de 

exploatare, serviciul anterior și evaluarea organizațională. S-a demonstrat o cooperare deplină 

în ceea ce privește sondajele efectuate printre pasageri, ca parte a acestui studiu. Una dintre 

problemele ridicate de RATB este dificultatea în reorganizarea structurilor de servicii din cauza 

unor condiții stricte de muncă.  

În mod similar, au avut loc ample consultări cu Metrorex, o societate de asemenea activă la 

reuniunile Comitetului de Monitorizare. Colectarea datelor a inclus numărul de pasageri, 

informațiile financiare, precum și planurile de viitor pentru noile rute. Metrorex vede planul 

rețelei actuale ca fiind pe deplin asumat și consideră că finanțarea este relativ asigurată.   

4.6  UTI 

UTI este o companie privată de tehnologia informației care adăposteşte centrul de operațiuni 

de trafic şi furnizează personalul pentru acesta, de asemenea, furnizează servicii de ticketing 

electronic pentru RATB.  Mai multe întâlniri au avut loc cu UTI pentru a înțelege centrul de 

operațiuni de trafic, deoarece UTI se ocupă de găzduirea și operarea centrului. În timp ce 

sistemul a fost proiectat pentru intervenția în timp real, implementarea limitată și lipsa 

întreținerii au condus la utilizarea sistemului pentru gestionarea punctuală a incidentelor. Deşi 

este o companie privată și, prin urmare, nu se află într-o poziție decizională cu privire la sistemul 

de transport, compania are o poziție foarte puternică în gestionarea traficului și ITS în regiune 

și şi-a exprimat interesului de a extinde serviciile în aceste zone.   

4.7  Organizaţii neguvernamentale 

Echipa s-a întâlnit cu două ONG-uri la cererea acestora şi a participat la o întâlnire deschisă la 

primărie sponsorizată de către asociaţia de biciclete. Aceste întâlniri au adus în prim plan 

activitățile pentru  asigurarea transparenţei şi receptivitate instituțiilor la nivelul administraţiei 

publice locale. În plus, un sondaj on-line a fost distribuit bicicliștilor prin intermediul grupului 

de ciclism, cu peste 1.700 de răspunsuri primite.   

4.8  Comitetul de Monitorizare / Grupul de Mobilitate 

La începutul proiectului a fost definit un Comitet de Monitorizare format din 25 de membri 

reprezentând autoritățile locale și centrale, mediul academic, operatori publici, ONG-uri, precum 

și asociațiile profesionale.  Acest lucru este detaliat în Raportul de Început. În acelaşi timp 

suprapunerea între Comitetul Director şi membrii Grupului de Mobilitate a dus la o combinare 

a acestor două organisme, cu sesiuni comune între ambele grupuri. Întâlnirile sunt de obicei 

sub formă de prezentări cu sesiuni de întrebări şi răspunsuri, şi discuţii. Adesea, discuția este 
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între reprezentanții înșiși, cu forumul servind ca bază pentru aprofundarea înțelegerii reciproce 

și a cooperării între reprezentanții membri. Traducerea simultană este întotdeauna prezentă la 

aceste întâlniri pentru a încuraja participarea din partea tuturor celor din jurul mesei, asigurând 

înțelegerea deplină a materialului, şi în plus pentru a se asigura că toți participanții sunt 

nestingheriţi de barierele lingvistice în prezentarea pozițiilor lor. Aceste întâlniri au avut loc 

aproape lunar începând din luna septembrie.  

Subcomitetul Feroviar al Grupului de Mobilitate a fost foarte activ în promovarea necesităţii de 

a moderniza calea ferată. Aceasta a inclus mai multe comunicări scrise cu echipa PMUD. 

Afirmaţia principală este bine susținută de MPGT și în cadrul evaluării. Cu toate acestea, poziția 

lor include priorități detaliate cu privire la proiecte și investiții precise. Procesul PMUD le va 

evalua utilizând modelul de transport și instrumentele de evaluare înainte de a finaliza un set 

specific de proiecte de investiții, precum și asigurarea existenţei unui plan de exploatare 

adecvat, care este viabil financiar. Acest proces nu este pe deplin acceptat de Subcomitetul 

Feroviar.   

4.9  Obiective operaționale 

1. Includerea Administrația Străzilor București în construcția PMUD.  Multe dintre acțiunile 

care pot îmbunătăți modurile active de călătorie, managementul traficului, parcarea și 

mediul urban general, sunt de competența ASB. 

2. Mobilizarea sectorului privat ca părți interesate în cadrul PMUD. 

3. Stabilirea comunicării cu Ministerul Transporturilor pentru a stabili legături între 

sistemul național de transport și sistemul de transport regional. 

4. Extinderea comunicării cu publicul pentru a-l informa cu privire la PMUD și pentru a 

analiza experiențe ale utilizatorilor, pentru a le include în corpul de informaţii pentru 

plan. 
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5 Infrastructura de transport 

5.1 Drumuri şi străzi 

Acest proiect include infrastructuri rutiere aflate sub jurisdicţia a trei autorităţi. Compania 

Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) este responsabilă pentru 

toate autostrăzile şi drumurile naţionale. Consiliul Judeţean Ilfov şi primăriile comunelor (UAT) 

sunt responsabile pentru drumurile județene şi comunale, precum şi drumurile din intravilan. 

Municipiul Bucureşti are în grijă toate drumurile aflate în limitele oraşului (cu mici excepții, 

precum porțiune de DN 1 în interiorul orașului). Cooperarea între agenţii este esenţială, 

deoarece atât drumurile existente cât și cele viitoare aparțin mai multor unități administrative. 

Întreținerea și operațiunile privind străzile locale, definite ca drumuri care nu sunt deservite de 

RATB, sunt în jurisdicţia primăriei sectoarelor.   

Rețeaua rutieră a regiunii București-Ilfov este caracterizată de o structură radială și inelară. Opt 

drumuri naţionale şi trei autostrăzi se întâlnesc aici, formând accesul de tip radial. Majoritatea 

acestor drumuri sunt cu una sau două benzi pe sens (Harta 5-2). Acestea sunt conectate printr-

o şosea exterioară circulară, o arteră cu lungimea de 72 km. Secţiuni scurte cu trei benzi pe 

sens, în marginea de la N-NE a oraşului București pe DN1 şi A3, sunt un răspuns la extinderea 

activităţii comerciale şi volumele mari de trafic care intră în regiune de la nord.   

Este necesară o diferenţiere clară între drumurile de mare capacitate şi străzile de acces pentru 

a reduce conflictul de siguranţă între călătoriile lungi cu viteză mare şi călătoriile mai scurte, 

precum şi pentru a asigura facilităţi concepute pentru a oferi siguranţă şi nivelurile de serviciu 

corespunzătoare pentru pietoni şi biciclişti şi pentru a satisface nevoile de transport public ai 

utilizatorilor şi operatorilor. Opt (8) clasificări funcţionale pentru rețeaua rutieră au fost definite, 

făcându-se distincţia între rețelele naționale, reţeaua judeţeană şi patru categorii de stăzi în 

reţeaua urbană a Bucureştiului. Acest lucru este prezentat Tabelul 5-1. Unul din obiectivele 

operaţionale cheie este de a crea o diferenţiere mai clară între drumuri şi străzi şi în reţeaua 

de străzi o diferenţiere mai clară între diferite clase funcţionale în reţea. Obiectivul principal 

este de a asigura o reţea de mare capacitate clar structurată pentru călătoriile lungi, dar mai 

ales de a asigura existența unei acoperiri suficiente a reţelei locale a străzilor şi a facilităţilor de 

acces.  

Un obiectiv cheie operaţional al PMUD este de a defini o structură clară de reţea, promovând o 

reţea clar delimitată, de mare capacitate, o reţea structurată care va permite reţelei rămase să 

se dezvolte într-o manieră echilibrată, mai ales cu referire la drumuri care pot satisface nevoile 

de acces. În timp ce aceasta este o problemă în Bucureşti, este chiar mai critic în județul Ilfov, 

unde drumurile actuale duc lipsă de facilităţi de bază, cum ar fi trotuare şi staţii de autobuz 

accesibile. 
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Tabel 5-1: Clasificarea drumurilor naţionale, a drumurilor şi străzilor judeţene 

 Clasa 

funcţională 

Clasa 

TDM 

Exemplu Rol şi standarde funcţionale 
In

te
rc

it
y
 

Autostradă 10 A2  Drumuri cu cea mai mare viteză şi capacitate 

 Conceput pentru a oferi mobilitate maximă 

 Puncte de acces limitate la noduri rutiere 

 Viteză nominală de 100+ km/h 

 2-3 benzi pentru fiecare direcţie  

 Direcţiile de trafic mereu separate  

 Oferă un nivel de serviciu ridicat dinspre zonele 

limitrofe oraşului înspre centrul său 

 Fără acces pietoni 

Drum 

Naţional 

20 DN 6  Drumuri de mare viteză şi capacitate 

 Concepute pentru a oferi mobilitate maximă 

 Utilizează atât noduri rutiere cât şi intersecţii 

pentru punctele de acces 

 Viteze maxime de 70-100 km/h 

 Furnizează servicii urbane-regionale care 

completează reţeaua de autostrăzi 

 Semafoarele şi intersecţiile sunt frecvente în 

apropierea zonelor urbane 

 Infrastructură publică de transport în comun şi 

pietonală minimă spre moderată   

Drum 

județean 

30 DJ101 A  Drumuri de viteză şi capacitate medie 

 Oferă mobilitate şi accesibilitate regională şi 

între oraşe la nivel mediu  

 Intersecţii frecvent semaforizate 

 Viteze maxime de 50 – 70 km/h 

 Adesea trece prin localităţi rurale 

 Adecvat pentru transportul public  

 În oraş trebuie să aibă trotuar şi locurile de 

traversare la o distanţă nu mai mare de 250 de 

metri între ele. 

 În medie, 1 bandă pe fiecare direcţie fără 

separare 

Drum 

comunal 

40 E-185  Clasa cea mai mică de drumuri regionale care 

furnizează accesibilitate ridicată dar mobilitate 

limitată 

 1 bandă în fiecare direcţie, cu nici o separare şi 

viteze reduse (50 km/h) 

 Intersecţii frecvente  

 Furnizează servicii rurale între comune şi 

conexiuni la drumuri mai mari cu trotuare 

adecvate şi infrastructura de transport public 
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Tabel 5-2: Clasificarea reţelei de străzi urbane 

 

Majoritatea rețelei rutiere din București și din Județul Ilfov nu este conformă cu standardele. 

Deși noile autostrăzi sunt proiectate și implementate în conformitate cu standardele, drumurile 

existente și străzile pot să nu respecte în mod adecvat nevoile diferiților utilizatori, în 

 Clasa 

funcţională 

Clasa 

TDM 

Exemplu Rol şi standarde funcţionale 
U

rb
a
n
 

Arteră 

Magistrală 

50 Bulevardul 

Lascar 

Catargiu 

 Mobilitate urbană mare cu accesibilitate limitată 

 Cea mai ridicată viteză şi capacitate urbană 

 Nivel ridicat de infrastructură pentru 

transportul public  

 Intersecţii mari semaforizate şi separaţii 

limitate  

 Viteze maxime de 70 km/h 

 În medie, 2-3 benzi pe fiecare direcţie fără 

separare fizică 

Arteră 

Secundară  

 

60 Bulevardul 

Unirii 

 Drumuri de mare mobilitate cu accesibilitate şi 

utilizare a terenurilor adiacente sporite 

 Nivel ridicat de infrastructură pentru 

transportul public 

 Intersecţii semaforizate frecvente  

 Viteze maxime de 50 - 60 km/h 

 În medie, 1-2 benzi pe fiecare direcţie cu insulă 

pietonală 

 Infrastructură excelentă pentru transportul 

public şi pietoni, inclusiv traversări frecvente 

(maxim 100 m între acestea). 

 Aceste drumuri mari oferă o mare conectivitate 

în oraş şi facilitează traficul care intră în oraş 

de pe autostradă 

Arteră 

colectoare 

70 Strada 

Izvor 

 Drum mare de acces adiacent terenurilor cu 

diverse utilizări 

 Viteza maximă mai mică (50 km/h), cu 

intersecții semnalizate frecvente şi intersecţii cu 

flux liber 

 În medie, 1 bandă de trafic pe fiecare direcţie 

fără separare 

 Infrastructură de transport în comun frecventă 

 Predomină parcarea de-a lungul trotuarului  

 Trotuare potrivite pentru uz pietonal moderat 

până la intens 

Stradă de 

folosință 

locală 

80   Cea mai mare accesibilitate la costul mobilităţii, 

aceste drumuri oferă acces de trecere limitat 

 Cea mai mică viteză (de multe ori 30 km/h) şi 

capacitate 

 În medie, 1 bandă de trafic pe fiecare direcţie 

fără separare 

 Intersecţii frecvente 

 Infrastructură de transport în comun frecventă 

 Predomină extrem de mult parcarea de-a 

lungul trotuarului 

 Trotuare potrivite pentru uz pietonal moderat 
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conformitate cu clasificarea funcțională. Ulterior acestui raport și în conformitate cu proiecțiile 

volumelor și capacitățiilor rezultate din model, se va realiza o apreciere detaliată a legăturilor 

pentru a identifica oportunitățile de armonizare a clasificării funționale a străzilor și a tipurilor 

de facilități. Aceasta va susține analiza traficului de tranzit în relație cu ierarhia drumurilor și 

măsurile pentru gestionarea acestei situații.   

5.1.1 Reţeaua de Drumuri Interurbane 

Rețele de drumuri interurbane din România este extinsă, dar lipsită de o ierarhie diferenţială, 

cu aproape 80% din lungimea rețelei reprezentată de drumuri judeţene sau comunale. Dintre 

autostrăzi, peste 20% sunt în regiunea Bucureşti-Ilfov. Cu toate acestea, 66% din lungimea 

rețelei rutiere suburbane/interurbane din regiune este alcătuită din drumuri judeţene şi 

comunale.    

Tabel 5-3: Reţeaua de Drumuri Naţionale 

Clasa de drum 
Reţeaua naţională 
(lungime - Km.) 

Regiunea Bucureşti-Ilfov 
(lungime- Km.)18 

Autostrăzi 644 142 

Drumuri naţionale 16.466 220 

Drumuri judeţene 35.587 491 

Drumuri comunale 32.190 233 

Total 84.887 1.086 

 

Planurile pentru o nouă autostradă de centură propuse în Master Planul General de Transport 

(MPGT) sunt prezentate în Figura 5-2. Drumul ocolește zona dens construită din Bucureşti şi 

cea intens dezvoltată din Ilfov. Aliniamentul acestui drum, deşi nu este finalizat, este de 

aproximativ 4,5 km în continuarea şoselei de centură existente.  

Harta 5-1: Ierarhia Drumurilor Naţionale din jurul oraşului Bucureşti 

 

 

 

                                                

 

18 Nu include reţeaua urbană a Bucureştiului.  Consultaţi Secţiunea 5.4.  
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Harta 5-2: Drumuri naționale, Benzi 

 

Figura 5-1 arată valorile MZA (vehicule fizice) pentru anul 2010 (când a fost efectuată ultima 

măsurătoare privind traficul pe drumurile naţionale) pentru toate drumurile naționale care intră 

oraş, chiar înainte şi după şoseaua de centură, precum şi valorile pe centură. Menţionăm că 

autostrada A3 nu era deschisă traficului. Nu sunt disponibile statistici pentru segmente A1 și 

A2 din interiorul oraşului.   

Volumele de trafic pe şoseaua de centură sunt mai mici decât pe rutele de acces, care indică 

un model puternic radial de călătorie. Cele mai aglomerate drumuri de intrare în oraș, în funcție 

de valorile MZA chiar în afara centurii sunt DN 1 (54.000 de vehicule pe zi – numărate înainte 

ca autostrada A3 să fie deschisă traficului), A1 (46.000 vehicule pe zi) si DN 2 (26.000 vehicule 

pe zi).  
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Figura 5-1: Valorile MZA 2010 pentru drumurile naţionale care intră în Bucureşti şi 
pe centură bypass 

* Zonele haşurate (gri inchis) indică secţiunile congestionate. 
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Figura 5-2: Autostrada de centură Bucureşti (ACB) planificată; traseu conform 

studiului de fezabilitate 

 

Este important de subliniat că estimările curente ale volumelor de trafic în MPGT, şi prognoza 

viitoare accentuează rolul limitat pe care îl are A3 faţă de DN 1, dar indică o anumită facilitare 

a accesului din nord faţă de volumele înregistrate în 2010. Este de aşteptat ca Autostrada 

București – Ploiești să aibă numai un impact moderat. De exemplu, distanţa dintre București şi 

Ploiești este de 42.3 km pe drumul național, dar 67 km pe autostrada nouă, inclusiv folosind 8 

km de centură. În plus, autostrada nu este conectată la Aeroportul Henri Coandă din Bucureşti, 

cel mai important terminal aerian al ţării. 

Pe de altă parte, MPGT prevede că accesul din vest de-a lungul autostrăzii A1 ar fi coridorul cel 

mai intens folosit, cu creşterea extensivă a volumelor de pasageri şi de marfă între Pitești şi 

Bucureşti. 

Spre sud, drumul naţional 5 spre Giurgiu a fost extins la patru benzi relativ recent; însă drumul 

a păstrat aliniamentul său existent – cu excepția construirii unei centuri pentru Adunații 

Copăceni – şi, prin urmare, traversează satele dintre București și Giurgiu, funcţionând efectiv 

ca o barieră care împarte aceste aşezări (a se vedea Figura 5-4).  
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Figura 5-3: Conexiunea rutieră între București și Ploiești 

 

5.1.2 Reţeaua de drumuri regionale şi locale a Judeţului Ilfov 
 

Drumuri radiale care asigură accesul spre Bucureşti domină reţeaua rutieră din judeţul Ilfov. 

Astfel, 8 drumuri naţionale şi autostrăzi 3 traversează Ilfov şi converg în Bucureşti. Drumurile 

din interiorul judeţului Ilfov sunt în principal secundare (judeţene), de capacitate redusă şi în 

stare variabilă, majoritatea drumurilor având o bandă pe sens. Cele mai multe dintre drumurile 

de legătură sunt drumuri judeţene, care oferă conectivitate între zonele de dezvoltare din Ilfov, 

dar acestea sunt adesea discontinue.  

Unele dintre drumurile naţionale traversează centrul a diferite orașe și comune. Standardele de 

proiectare a drumurilor se referă la traficul de tranzit, concentrat pe capacitate mai mare și 

viteze mai mari. Acest lucru creează o barieră de trafic prin aceste zone construite, cu 

posibilitate redusă de a asigura nevoile comunității și nu satisface suficient nevoile locuitorilor 

care nu dețin autoturism personal (Figura 5-4). Predominanţa facilităților radiale și preocupările 

de acces radiale subliniază conectivitatea limitată din interiorul judeţului Ilfov, care se bazează 

pe drumuri lipsite de trotuare, iluminat şi locuri speciale de traversat.   

Artera dominantă pentru conectivitatea din interiorul județului Ilfov este șoseaua de centură 

curentă, care este acum în reamenajare. Este important să specificăm că lipsa conectivității 

rutiere adecvate și a standardelor de deplasare este o provocare care are impact asupra 

asigurării transportului public cu autobuzul în Ilfov.   
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Harta 5-3 Reţeaua de drumuri Ilfov - Bucureşti conform Clasificării Funcţionale 
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Figura 5-4: Drumul naţional 5 în interiorul localității Remuş (județul Giurgiu) 

 

După cum s-a menționat mai sus, legătura între aşezările județului Ilfov este realizată de 

șoseaua de centură actuală.  Reconstrucția sa este în desfășurare pentru a extinde secţiunile 

de nord-vest (A1 - DN 7) și de est (DN 2 - A2) ale șoselei de centură actuale, cu scopul de a 

oferi o conexiune completă cu patru benzi între autostrăzile A1 și A2. Proiectul este implementat 

de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, cu un termen de 

finalizare estimat pentru începutul anului 2016. În prezent, secțiunea de sud de la A1 până la 

A2 dispune doar de o bandă pe fiecare sens, însă lărgirea la patru benzi a acestei secțiuni este 

un proiect prioritar în MPGT.   

 

 

Figura 5-5: Planul general al proiectului Extinderea Centurii de Nord a Bucureștiului 
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Rețeaua de drumuri din Județul Ilfov suferă de câteva limitări care derivă din obiectivul 

dominant de a furniza accesul radial pe distanţă lungă şi de mare capacitate a oraşului 

București. Principalele obiectivele operaționale sunt, prin urmare:  

1. Stabilirea unei structuri clare a rețelei cu o configurație bine definită şi cu un sistem 

de ierarhie şi clasificare a drumurilor. Acesta va avea un impact asupra standardelor 

de utilizare, pentru a include cât mai mulţi participanți la trafic:  

 Drumurile naţionale pentru a îndeplini nevoile călătoriilor pe distanţă mare, 

dar pentru a respecta şi cerinţele locale atunci când trec prin zone construite.  

 Conexiunile ne-radiale ale judeţului pentru a crea o mai bună continuitate și 

standarde tehnice mai adecvate. 

2. Asigurarea compatibilității rețelei rutiere cu utilizatorii de transport public și operatorii, 

și îmbunătățirea condițiilor de siguranță pentru toți participanții la trafic.   

3. Recomandarea de măsuri pentru a îmbunătăți atenuarea traficului de tranzit în 

comunități, mai ales de-a lungul DN 1 prin îmbunătățirea conectivității la A3. 

4. Asigurarea că noua autostradă de centură atrage traficul de tranzit şi rezervarea 

șoselei de centură actuale ca arteră multifuncțională.   

5.1.3 Reţeaua de drumuri urbane în Bucureşti 

Tabel 5-4 prezintă date cheie privind rețeaua rutieră din București. Rețeaua de drumuri este 

destul de vastă, iar densitatea spațială destul de mare pentru rețeaua totală de drumuri în 

raport cu întinderea spațială a orașului. Se estimează că aproximativ 257 km din lungimea 

rețelei rutiere în București sunt artere – magistrale și secundare. Cu toate acestea, corelația 

dintre ierarhie și caracteristicile rețelei nu este constantă, iar rețeaua suferă de discontinuitate 

și este lipsită de orientare clară. Politicile curente sunt axate din nou pe ameliorarea congestiei 

traficului care ar urma să promoveze un volum de trafic ridicat, cu facilităţi insuficiente pentru 

toate clasele de utilizatori ai drumului. 

Tabel 5-4: Reţeaua stăzilor urbane în Bucureşti 

 București Viena Praga 

Suprafaţa (Km
2

) 238 414 496 

Populaţia (2012) 1.882.503  1.717.084 1.241.664  

KM de drumuri (2012) 4.251 7.108 6.006 

KM de drumuri pe Km2 17,86 17,17 12,11 

Maşini pasageri (2012) 1.125.591 680.000 697.000 

KM de drumuri pentru 
1.000 vehicule 

3,78 10,45 8,62 

Sursa: Eurostat 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București-Ilfov: Raport Interimar 1       Iunie 2015 

 

126 

ROM Transportation Engineering LTD. & AVENSA consulting LTD. 

Harta 5-4 Reţelei de drumuri Bucureşti conform Clasificării Drumurilor 
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Raportul JICA din 2000 continuă să servească drept ghid pentru implementrea diferitelor 

proiecte, cum ar fi legături rutiere noi și denivelarea unor intersecții. Structura reţelei în acest 

raport este bazată pe trei inele urbane: inelul interior (principal), un inel de mijloc (median) și 

inelul exterior (centura), care se află în cea mai mare parte în județul Ilfov. Șoseaua de centură 

actuală din judeţul Ilfov şi inelul principal sunt fără secțiuni lipsă, dar standardele de circulație 

sunt inconsistente. Inelul median este doar parțial construit.  

Lipsa de continuitate a sistemului de inele și nivelul său de circulație neuniform au un impact 

limitat în devierea traficului de tranzit, astfel încât arterele care traversează orașul de la nord 

la sud și de la est la vest rămân foarte aglomerate și au niveluri semnificative de trafic de 

tranzit. Există o arteră principală care traversează orașul de la nord la sud, conectând mai multe 

piețe principale, fiind un bulevard cu până la 4 benzi pe sens, catalogat ca arteră principală. 

Există două coridoare est-vest principale.  Aceste coridoare au 2 benzi pe sens, cu intersecții 

frecvente, cu locuri de parcare pe stradă și infrastructură de transport in comun.  Ca atare, ele 

nu oferă o capacitate mare eficientă pentru traficul de tranzit și nu sunt considerate artere 

magistrale. 

Având în vedere interesul actual pentru decongestionarea traficului prin creșterea rețelei urbane 

de artere de mare capacitate, a apărut ideea construcției unei autostrăzi urbane în nordul 

orașului, în principal urmând a face parte din inelul median.  Proietul este deocamdată doar la 

nivel de concept.  Proiectele recente de dezvoltare a rețelei au fost direcționate către 

modernizarea treptată a inelului principal și creșterea capacităţii și extinderii inelului de mijloc. 

Acestea sunt descrise mai jos. 

Inelul principal  

Inelul principal este complet, cu 2-3 benzi pe sens și este considerat, Harta 4-5 , ca arteră 

secundară, prezentată în Harta 5-5. Inelul principal are dimensiuni similare pe direcțiile nord-

sud și est-vest, cu diametrul de aproximativ 6,3 km. Eforturile actuale au scopul de a atenua 

congestia de-a lungul intersecţiilor mai importante prin construirea de treceri cu denivelare, 

creând de fapt o șosea cu acces limitat. În ultimul deceniu, trei proiecte majore de investiții au 

fost finalizate sau sunt în curs de finalizare pe inelul central: 

- Pasajul Basarab, un drum nou de 1,5 km cu caracteristici de autostradă urbană, a închis 

inelul central în partea nord-vestică; 

- Pasajul Mihai Bravu la intersecțiile cu Splaiul Unirii şi Calea Văcărești.  

- Pasajul Piața Sudului se va termina la sfârșitul anului 2015, şi va conecta Calea Văcărești 

cu str. Nițu Vasile, cu trecere pe sub Șoseaua Olteniței / DN 4, și va avea două benzi de 

circulație pe sens. Figura 5-7 arată alinierea intelul principal (evidențiat cu albastru 

deschis) în raport cu configurația pasajului subteran.  Construcția este în prezent la 15-

20%, pasajul subteran urmând a fi finalizat până la sfârșitul anului 2015. 

 

Inelul median 

Inelul median recomandat de JICA este construit pe secțiuni, fiind terminat aproximativ 

jumătate din acesta. Diametrul inelului median pe direcţia nord-sud este de 11,35 km, în timp 

ce diametrul est-vest este 10,3 km. În prezent un proiect amplu de construcție este în curs de 

desfășurare în secțiunea de sud-est a sa, care include un complex de poduri rutiere peste 

Dâmbovița la Bulevardul Nicolae Grigorescu. Nu există planuri concrete pentru partea de sud-

vest, care lipsește, în timp ce partea de nord a fost studiată în detaliu și se prevede să fie 

construită ca o autostradă urbană pentru a conecta A1 și A3.  
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Harta 5-5: Inelul median 

 

Mai multe proiecte legate de Inelul Median sunt în prezent în curs de desfășurare. 

1. O trecere cu denivelare suplimentară este în construcție la intrarea de nord a 

Bucureștiului, de-a lungul DN 1 / Șoseaua București - Ploiești, la intersecția Piața 

Presei Libere. Cu toate acestea, pasajul va fi cu un singur sens, deservind doar 

traficul spre sud de la DN 1 la Bd. Kiseleff (două benzi) și Bd. Mărăști (o bandă). 

Traficul spre nord se va face în continuare prin sensul giratoriu existent. Pasajul va 

oferi, de asemenea, posibilitatea de intrare directă în parcarea subterană Piața Presei 

Libere. 

Construcția este în prezent  peste 70% realizată, iar pasajul este de așteptat să se 

deschidă în iunie 2015. 
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Figura 5-6 Plan general al pasajului subteran Piața Presei Libere  

 

2. Ca parte a inelului median, există un proiect de construcţie a unui nod rutier între 

şos. Virtuții și Splaiul Independenței, prima etapă a construcției drumului expres de 

14 km planificat să conecteze Splaiul Independenței cu autostrada A1 în vestul 

orașului. Nodul rutier este de tip treflă cu unele conexiuni suplimentare și rampe, 

permițând trei benzi de trafic pentru fiecare sens pe direcția radială. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-7: Plan general al pasajului subteran Piaţa Sudului 
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Figura 5-8 Plan general al nodului rutier complex Ciurel 

 

 

 

Figura 5-9 Randare ce prezintă noul nod rutier 

(privire de pe viitorul drum expres) 
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3. Un alt proiect este menit să ofere o nouă legătură 

de mare capacitate de-a lungul părţii de est a 

orașului. Aceasta implică extinderea la șase benzi 

de trafic pentru bd. Nicolae Grigorescu de la 

intersecția cu bd. Camil Ressu și bd. Theodor 

Pallady până la râul Dâmbovița. Podul principal 

peste râu va avea patru benzi de trafic, cu două 

noi poduri oferind șase benzi de trafic pentru a 

conecta cele artere cu sens unic de pe fiecare 

parte a râului. Proiectul este terminat în proporţie 

de 50-60%, și ar trebui să fie finalizat până la 

sfârșitul anului 2015. 

 

 

 

 

 

5.1.4 Mersul pe jos și cu bicicleta 

Politicile pentru mersul pe jos și cu bicicleta sunt pe locul al doilea ca popularitate, conform 
opiniei publice în ceea ce privește îmbunătățirea transportului public așa cum este indicat în 

rezultatele Eurobarometrului de mai jos (consultaţi Eurobarometru 406 - rezultatele pentru 

România). Această afirmație este susținută de studiul pentru centrul orașului (Plan Integrat de 
Dezvoltare Urbană pentru Zona Centrală București) care afirmă că 83% din populație este de 

acord cu realizarea mai multor zone pietonale în oraș, mai ales în zone precum Piața victoriei 
și Piața Universității. 

 

 

 

 

 

Figura 5-10 Planul general al 

prelungirii bd. Nicolae 

Grigorescu 

Figura 5-11: Podul peste Râul Dâmboviţa la Bulevardul Nicolae Grigorescu (a se 

observa rezervarea în zona centrală a spațiului pentru tramvai) 
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Cadrul legislativ și normativ nu este în totalitate adecvat pentru dezvoltarea facilităților 

moderne pentru pietoni: 
 norme învechite (STAS 10144/2-91, Străzi – trotuare, alei de pietoni şi piste de 

biciclişti, de ex. inadecvate cerinţelor PRM specifice) 
 nu există un cadru legal pentru punerea în aplicare a modelului "spațiu comun", 

potrivit pentru străzile de rangul III și IV care să echilibreze funcția de coridor de 

trafic cu cea a spaţiului public și social care trebuie să îndeplinească cerințele de 
calitate a vieţii. Actualul Cod Rutier stabilește limita minimă de viteză pentru 

autoturisme la 30 kilometri pe oră, în timp ce modelul "spațiul comun" are nevoie de 

limitarea vitezei la 20 km/h. (consultaţi Figura 5-13 extras din Codul Rutier Francez) 
 De asemenea, nu există proiecte standard privind pistele de biciclete.    

Figura 5-12 Rezultatele Eurobarometrului privind Transportul pentru România 
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Figura 5-13: Recomandări privind adoptarea standardelor franceze 
(Code de la rue) - France, 2008 

Este important de reţinut că centrul istoric are o zonă pietonală de 0,25 km2, iar Calea Victoriei 

a fost modernizată recent pentru a include piste pentru bicicliști și că unele bulevarde includ 

promenade sau trotuare largi, de exemplu Bulevardul Aviatorilor. Totuși, aceste facilități sunt 

foarte limitate.  

Dotări pietonale 

Domeniul pietonal nu este bine asigurat sau 

protejat în întreaga regiune. În București, 

trotuarele sunt în stare proastă, iar parcarea 

pe trotuare este prevalentă în mare parte a 

orașului. Intersecțiile sunt prost marcate și 

întreținute și la rondurile mari și în piețe 

deseori deplasarea pe jos este mult 

îngreunată. În Ilfov, majoritatea rețelei 

rutiere nu include deloc trotuare.   

Zone în care este 
prevalentă "calitatea 

vieţii" în spaţiul public 

Figura 5-14 Parcare pe trotuare 
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În ciuda condiţiilor precare, există un mare număr de deplasări pietonale mai ales pentru a face 

cumpărături (32%) şi pentru a însoţi copiii (37%). Cu toate acestea, condițiile actuale 

descurajează utilizarea mai extinsă a mersului pe jos și, de asemenea, au un impact negativ 

asupra confortului accesului la / de la transportul public.   

Pentru a analiza situația actuală a facilităților pietonale și pentru a identifica lacunele dintre 

facilitățile actuale și standardele de proiectare, vom folosi 4 nivele de referinţă pentru nivelul 

serviciului pietonal care ar corespunde anumitor caracteristici ale dotărilor, cu impact asupra 

secțiunii transversale a străzii, gestionarea traficului etc.  

Majoritatea zonelor, atât în București cât și în Județul Ilfov, nu respectă standardele necesare 

prezentate. Majoritatea stăzilor din Județul Ilfov nu au trotuare deloc. În București, în 
majoritatea zonelor, trotuarele sunt fie insuficiente, fie neprotejate. În plus, trecerile de pietoni 

sunt de o calitate scăzută: prea rare, marcate necorespunzător, poziționate diferit față de 
traversarea confortabilă, semnalul de trecere al semaforului durează prea puțin, lipsesc refugiile 

de siguranță pe străzile prea late. În următoarele etape de lucru se vor aplica cele patru 

categorii, prezentate mai jos, zonei studiate, indicând standardele dorite și evidențiind 
disparitățile specifice față de nevoile pietonilor. Aceasta va conduce la realizarea unui plan de 

acțiune pentru imbunătățiri. Planul de acțiune va face trimitere la eforturile actuale de 
îmbunătățire a condițiilor de trafic, inclusiv la planul de gestionare a traficului din 2013 și la 

Planul Integrat de Dezvoltare Unbană Zona Centrală București.     

 

Figura 5-15 Zone pietonale din Centrul Vechi şi de pe bulevarde 
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Nivelul dotărilor 

pietonale  

Tipul zonei Caracteristici dotări 

a. Prioritar pentru 

pietoni  
(zone pietonale sau alte 

zone în care pietonii ar 

avea prioritate față de 

restul traficului) 

 

1. zone istorice cu mare 

valoare arhitecturală și 
atracţii turistice și/sau cu 

o concentrație mare de 

activități de interes 
public: zone din centrul 
istoric al orașului  

 zone exclusiv pietonale sau 

spaţii comune (străzi și piețe) 

 acces limitat și controlat al 

maşinilor  
 viteză limitată pentru 

vehiculele motorizate 

(autoturisme și vehicule pe 

două roți, motorizate: 
biciclete, motociclete): 5 

km/h pentru străzi pietonale, 
20 km/h pentru spații 

comune 

 înaltă calitate peisagistică, 

inclusiv spaţii verzi, copaci, 
arta de stradă etc. 

 mobilier urban pentru odihnă 

2. zone unde se reunesc 
activități de interes 

public local 

(administrație, 
învățământ, cultură, 

recreere, etc.), care 
generează un nivel 

ridicat de fluxuri 

pietonale: 
o Centrele orașelor sau 

centre civice de 
cartier  

o zone cu concentrație 
mare a populației 

tinere în special în 

jurul centrelor mari 
de învățământ  

 zone parțial pietonale și / sau 

organizate ca spațiu comun  
 urmează să fie luate în 

considerare traseele locale cu 

cele mai mari fluxuri 

pietonale și / sau foarte 

utilizate de copii) 

 amenajare peisagistică  

 acces limitat și controlat 

 viteză limitată pentru 

vehiculele motorizate (până 

la 30 km/h) 

b. Pietonal de 

înaltă calitate 
(Zonele în care pietonii 

trebuie să aibă un nivel 

excelent al serviciului, 

dar nu exclusiv) 

 de-a lungul bulevardelor 

și promenadelor 
principale care leagă 

diferite zone de interes 
ale oraşului 

 zone care au nevoie de o 

înaltă calitate a vieţii 
(ambianță bună și 

siguranță): zone de 
agrement, rezidențiale, 

comerciale, educaționale 
 zone istorice  

 trotuare mari, confortabile 

de-a lungul arterelor 

principale  
 amenajare peisagistică 

 viteza limitată a 

autoturismelor pe străzi 

(30-50 km/h). 
 traversări frecvente cu 

trotuare amenajate pentru 

cărucioare sau scaune cu 
rotile 

 rute sigure către şcoli 

c. Zone pietonale 

tipice 
Toate zonele care 

trebuie să 

deservească 

pietoni 

majoritatea zonelor din 

oraşe 

Trotuare sigure cu cale liberă 

suficientă pentru a facilita 

mobilitatea grupurilor 

dezavantajate.   
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Nivelul dotărilor 

pietonale  

Tipul zonei Caracteristici dotări 

d. Prioritate scăzută 

pentru pietoni   
zone în care activitatea 

pietonală este redusă 

sau absentă.   

foste zone industriale  

Autostrăzi 

facilităţi pentru pietoni reduse 

sau absente  
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Figura 5-16 Facilități pentru pietoni - situaţia curentă în raport cu utilizarea 

terenurilor urbane 
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A. Zone cu prioritate pietonală               

Recent a fost creată o zonă pietonală în centrul istoric al oraşului (aprox. 21 ha, din care 7,5 
de spaţiu public pietonal - 3,3 km de drumuri pietonale), agreată de locuitori şi de turişti, care 

demonstrează beneficiile sociale şi urbane ale spaţiilor pietonale (Figura 5-17). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
PIDU Central (aprobat) a stabilit un număr de proiecte pentru a extinde zonele pentru pietoni 

şi biciclişti în centrul orașului: reconfigurarea spaţiilor publice, pietonale şi zone şi poduri care 
oferă prioritate bicicliştilor (consultaţi Figura 5-18). Aceste recomandări pentru îmbunătățirea 

și extinderea zonelor pietonale vor fi considerate parte din scenariul de referință pentru PMUD. 

Extinderile vor fi avute în vedere ca parte a opțiunilor comprehensive. 

Alte zone istorice nu dau prioritate pietonilor (zonele din centrul orașului și în jurul Parcului 

Carol). În prezent, pe străzile din aceste zone dotările pentru pietoni sunt precare, de multe ori 
se parchează neregulamentar pe stradă şi pe trotuar. Aceste zone ar putea beneficia de un 

proces de regenerare urbană bazată pe prioritatea pietonilor și remodelarea spațiilor publice.  

O oportunitate este actuala construcţie a noii axe urbane N-S Buzeşti-Berzei-Uranus, la 
marginea  centrului istoric, care este o premiză favorabilă  pentru a avea un peisaj urban  

destinat pietonilor şi bicicliştilor. 

Nu există zone pietonale prioritare în județul Ilfov sau în centrele de cartier. Zonele cu 

concentrații mari de tineri, în jurul universităților și școlilor, campusuri universitare etc. nu au 
spații pietonale prioritare (consultaţi Figura 5-20). 

Figura 5-17 Zona pietonală din Bucureşti, Centrul Vechi 
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Figura 5-18 Zona urbană propusă în Centrul Bucureștiului  
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Figura 5-20 Strada Edgar Quinet, rang III, între două 

universităţi: Universitatea Bucureşti şi Universitatea de Arhitectură şi 
Urbanism "Ion Mincu" 

 

 

 

Figura 5-19 Propunere de zone de prioritate pietonală în centrul 

oraşului 
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B. CALITATE PIETONALĂ ÎNALTĂ (Zonele în care pietonii trebuie să aibă un nivel 
excelent al serviciului, dar nu exclusiv) 

Există bulevarde în București, unele dintre ele recent renovate, care oferă facilități bune pentru 

pietoni și o ambianță plăcută pentru circulație și promenadă: de exemplu, Bd. Aviatorilor, 
Kiseleff, Lascăr Catargiu, Unirii. 

Cu excepția promenadei N-S Kiseleff-Calea Victoriei/Bd. Magheru, există o prezență și/sau 

calitate slabă a rutelor majore de promenadă pentru a asigura accesibilitatea plăcută 
nemotorizată la puncte locale și/sau turistice de interes: culturale, educaționale, sportive și 

recreative, instituții administrative, parcuri etc.  
Există bulevarde în oraș, care au spațiu insuficient alocat pietonilor. De exemplu, Bulevardul 

Magheru, una dintre principalele artere care traversează zona centrală, istorică, are trotuare 
subdimensionate și peisaj sărac (fără copaci sau spaţii verzi) - în special pe partea de est a 

sa. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Figura 5-21 Stradă principală în centrul oraşului – Bd. Magheru are 
caracteristica unui "coridor de trafic" şi caracteristici reduse de bulevard 

Există bulevarde cu premise bune pentru dotări pietonale de înaltă calitate (lățime adecvată), 

care sunt degradate de parcarea pe trotuar (de exemplu: Dimitrie Cantemir), sau prin 
reorganizarea recentă a parcării pe stradă în timp ce dimensiunea trotuarelor este redusă. 

În cele mai multe cartiere există o lipsă de spații comunitare (străzi și piețe) cu prioritate redusă 
pentru pietoni sau transport nemotorizat (spații pietonale, spații comune); lipsa de rute plăcute 

și sigure pentru pietoni și bicicliști, oferind acces la facilitățile de proximitate de interes de zi cu 
zi: grădinițe, şcoli, piețe, locuri de joacă, pieţe/parcuri, baze sportive etc. Un accent important 

în această categorie trebuie să fie pus pe rute sigure către școli care includ treceri de pietoni 

sigure și bine situate.   

Șoseaua de centură a Bucureștiului este de asemenea o arteră importantă fără trotuare. Având 

în vedere că acest drum este artera principală care asigură accesul către noile dezvoltări din 
zonă și singura conexiune ne-radială semnificativă în Ilfov, este esențial ca șoseaua de centură 

să fie concepută ca o arteră urbană. Aceasta trebuie să includă dotări de bază pentru pietoni 

și utilizatorii transportului public, inclusiv trotuare, stații de autobuz, acces și ieșire. Această 
arteră oferă, de asemenea, accesul direct la utilizarea terenurilor construite de-a lungul său și 

acest lucru trebuie, de asemenea, luat în considerare.  

C. ZONE PIETONALE CU FACILITĂȚI MEDII 
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În general, facilităţile pietonale sunt în conformitate cu standardele necesare, însă de multe ori 

acestea sunt: 
 subdimensionate şi/sau ocupate abuziv de maşini parcate neregulamentar sau de 

diverse obstacole; 
 în condiţie fizică precară 

 cu dotări pietonale precare/ siguranță redusă (treceri de pietoni lungi fără refugii 

intermediare, probleme de vizibilitate) 
 cu treceri de pietoni rare 

 afectate de poluare, zgomot. 
Există spaţii publice cu accesibilitate redusă pentru persoane cu probleme de mobilitate: 

diferenţe de nivel între trotuar şi şosea, cale pietonală denivelată, lipsa rampelor  sau rampe 
neconforme cu standardele, pante, absenţa semnalizării specifice pentru nevăzători şi persoane 

cu probleme de auz, etc. 

Majoritatea zonelor rezidențiale cu case individuale, care au fost construite după Revoluție în 
București și județul Ilfov au facilități foarte sărace sau sunt în totalitate lipsite de facilităţi pentru 

pietoni, fiind practic "zone de interes pietonal redus". Acestea au un număr mare de străzi 
înguste (5-7m), cea mai mare parte sau în totalitate alocate carosabilului.  Aceasta este o 

disfuncție importantă, care este dublată de imposibilitatea, în multe cazuri, de a organiza un 

transport public cu acoperire teritorială bună și accesibilitate pietonală (datorită numărului 
redus de străzi) (consultaţi Figura 5-22). 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 5-22 Străzi înguste în zone noi rezidențiale 

În plus, există bariere majore în oraș, cum ar fi căile ferate, râul Dâmbovița care sunt obstacole 

mari în special pentru pietoni, din cauza trecerilor de pietoni puţine şi aflate la mare distanţă. 
Astfel, conectivitatea nord – sud a facilităților pentru pietoni care traversează Dâmbovița este 

redusă, de asemenea, în zona centrală. 
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D. PRIORITATE PIETONALĂ REDUSĂ (zone în care mişcările pietonale lipsesc 

aproape complet).   

Fostele zone industriale tradiționale, acum în declin funcțional și spațial, sunt zone pietonale de 

interes redus.  

Pentru planificarea zonelor viitoare cu activități economice se recomandă modelul "parcului de 

activități", care implică mai multe preocupări în ceea ce privește calitatea ambientală și 

confortul transportului nemotorizat. 
 

Infrastructura pistelor de biciclete 

Majoritatea bicicliştilor în Bucureşti sunt de sex masculin (76%) cu vârste cuprinse între 26 și 

45 de ani, şi au venituri care se încadrează în nivelul superior (similar cu modelele globale).  
Majoritatea sunt ciclişti de ocazie. 

Există 8 instituţii care pot demara proiecte de infrastructură pentru biciclete în municipiul 
București: Primăriile celor 6 sectoare, Primăria Municipiului București şi Administraţia Străzilor 

Bucureşti. Menținerea infrastructurii pistelor de biciclete în municipiul București este asigurată 

de Administraţia Străzilor București. 

In Ilfov, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naționale din România, Consiliul Judeţean 

şi administraţiile locale pot demara proiecte de infrastructură pentru biciclete, şi aceste instituţii, 
de asemenea, asigură menţinerea acestei infrastructuri. 

Infrastructura pentru ciclism este foarte limitată. În trecut, pistele pentru biciclete au fost 
marcate pe trotuare, dar această practică nu mai este utilizată.  

Figure 5-23 descrie o pistă de biciclete recent deschisă, care este construită la standarde 

îmbunătățite și indică o schimbare în abordarea proiectării infrastructurii pentru biciclete. 

"Proiect privind punerea în aplicare a unei infrastructuri de biciclete în centrul municipiul 

București" este numele unui memorandum tehnic în baza căruia, la 29 aprilie 2014, Consiliul 
General al municipiului București a aprobat suma de 44,63 milioane lei, alocată de către 

Guvernul României prin Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, pentru a fi inclusă în 

bugetul Municipiului Bucureşti. 

În conformitate cu practica din diverse ţări, străzile locale cu viteza legală de 30 km/h sau mai 

puţin,  oferă o posibilitate pentru bicicliştii locali în trafic mixt fără benzi dedicate bicicletelor.  
Multe dintre străzile locale în Ilfov si Bucureşti ar putea găzdui o utilizare mixtă pentru biciclişti. 

Aceste zone în care se circulă cu 30 km/h sau mai puţin trebuie să se concentreze atât pe 
mobilitatea adulţilor cât şi a copiilor. În plus, ciclismul are potenţial ca mod de acces la nodurile 

de transport public, mai ales din judetul Ilfov.   
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Hartă 5-6 Piste pentru biciclete date în funcțiune în Bucureşti  

 

 

 

Figura 5-23 Pistă pentru biciclete pe Calea Victoriei 

Printre locuitorii din Bucureşti a fost distribuit un chestionar cu solicitarea de a indica 

preferinţele lor pentru extinderea reţelei. Acest chestionar a fost transmis prin intermediul ONG-

ului OPTAR sau pentru publicul larg prin e-mail. Mai jos este harta cu rutele preferate pentru 

infrastructura de ciclism, clasificate în funcţie de numărul de respondenţi care indică segmentul 

ca o preferinţă.                            
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 Figura 5-24 Preferinţele cicliştilor privind facilităţile pentru ciclism 
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5.2 Sistemul de Management al Traficului din București  

Sistemul de management al traficului din București (SMTB) a fost implementat de 

compania românească UTI între 2007 și 2009. Inițial, sistemul acoperea 96 intersecții, dar a 

fost extins pe parcursul ultimilor ani, pentru a acoperi astăzi aproximativ 270 intersecții din cele 

450 de intersecții semaforizate din oraș. Dintre aceste 270 intersecții, aproximativ 170 sunt 

conectate la Centrul de Control, în vreme ce restul nu sunt conectate. 

SMTB include trei sub-sisteme: 

- Un sub-sistem adaptabil pentru controlul traficului destinat optimizării timpilor de 

semaforizare, pe baza datelor colectate în timp real, ce folosește pachetul software 

UTOPIA; 

- Un sub-sistem ce oferă prioritate autobuzelor la intersecțiile semnalizate; 

- Un sub-sistem CCTV pentru vizualizarea vehiculelor aflate în intersecții. 

Datele colectate în timp real de la aceste trei sub-sisteme sunt trimise la Centrul de Control și 

sunt folosite pentru a obține informații despre trafic și nevoile de prioritizare. De fapt, datele 

istorice pot fi descărcate de la intersecţiile neconectate, dar nu există informații în timp real 

despre avariile de sistem. 

SMTB a fost construit în colaborare cu SWARCO Austria (furnizor de sisteme de semaforizare), 

Allied Telesis International și Motorola (furnizori de echipamente de comunicații), IBM (furnizor 

de echipamente IT), Pelco și Teleste (furnizori de echipament CCTV) și MIZAR (furnizor de 

software pentru controlul traficului UTOPIA). 

SMTB este găzduit la sediul UTI. În prezent, contractul de întreținere este expirat, și astfel 

SMTB nu oferă serviciile pe care trebuie să le furnizeze. 

Cele 170 de intersecții care sunt conectate la sistem (printr-o rețea de fibră optică) au antene 

și sistem de detectare video, iar sistemul are capacitatea de a adapta timpii de semaforizare. 

Procesul de adaptare este implementat în clustere de intersecții și treceri pentru pietoni, iar 

sistemul de bazează pe coordonarea cu intersecțiile poziționate mai sus și mai jos de intersecţia 

respectivă și se caracterizează prin modularitate și redondanță cu o arhitectură distribuită 

pentru a nu pierde funcționalitatea la nivel local. Sistemul are protocoale de reacție la diferite 

categorii de avarii: deconectarea de la intersecții adiacente, deconectarea de la Centrul de 

Control, avarie la detectorul de trafic etc. În cazul specific de deconectare de la Centrul de 

Control, fiecare intersecție va ”comunica” cu intersecțiile adiacente și își va adapta semafoarele 

pe baza propriilor senzori și a celor din intersecțiile adiacente. 

Cele 100 de intersecţii neconectate au doar detectori de trafic, iar puține dintre ele au planuri 

pentru modificarea fazelor de trafic. Planurile pentru modificarea fazelor de semaforizare pot fi 

schimbate numai cu aprobare de la Primărie. Datele înregistrate pot fi descărcate de la 

intersecţiile neconectate, dar nu există informații în timp real despre avariile de sistem. 

Activitatea curentă a Centrului de Control este în principal de a monitoriza evenimentele. În 

prezent, nu există intervenție live în program. Totuși, sistemul are capacitatea necesară pentru 

ca aceasta să fie implementată. 

În ceea ce privește managementul vehiculelor pentru transportului public, numai ~ 300 

autobuze au capabilitate de a solicita prioritate la intersecţii, dar este neclar în ce măsură acest 

lucru este folosit. 

Extinderi posibile 

În continuare prezentăm opțiunile de extindere a funcționalității SMTB: 

a. Conectarea tuturor intersecțiilor semaforizate la SMTB 

b. Actualizarea programelor de semnalizare de la SMTB 
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c. Echiparea tuturor vehiculelor de transport public cu emiţători ce le vor permite să aibă 

prioritate în intersecții  

d. Instalarea de VMS (semnale cu mesaj variabil) combinate cu detectoare ce vor oferi 

informații în timp real despre evenimentele speciale, timpii de călătorie și opțiunile de 

rută  

e. Capacitate de amendare, inclusiv trecerea pe roșu la semafor, utilizarea benzii pentru 

transport public de către traficul general, încălcarea limitei de viteză. 

Eșecul relativ al SMTB de a funţiona la potențialul său complet poate fi în principal atribuit 

aranjamentelor instituționale prezente: 

 Departamentului de transport al orașului îi lipseşte un număr potrivit de angajaţi. Există 

doar trei angajați în departament și ei trebuie să se confrunte cu toate problemele de 

trafic din oraș. Ei nu interacționează zilnic sau în mod obișnuit cu operatorii de la centrul 

de control. În plus, personalului departamentului îi lipsește capacitatea profesională de 

a administra corespunzător un astfel de centru de control atât de sofisticat. 

 SMTB însuși este găzduit la sediul UTI iar personalul care lucrează acolo este alcătuit 

numai din operatori care monitorizează starea traficului. Nu există un inginer de trafic 

la centrul de control și nici personal cu o capacitate profesională suficientă pentru a 

utiliza acest sistem la întregul său potențial.  

 În plus, contractul de întreținere a SMTB a expirat și nu a fost înnoit din cauza lipsei 

resurselor financiare. 

 Numai 300 autobuze sunt echipate cu tehnologia necesară pentru a solicita prioritate, 

dar deoarece acestea nu sunt alocate pe aceleași rute, nu există posibilitatea oferirii 

de benzi de prioritate pentru autobuzele aflate în întârziere  

 Fondurile pentru întreținere lipsesc și mare parte a infrastructurii este deteriorată. 

Informațiile de mai sus implică faptul că prezentul SMTB poate fi “prea sofisticat” și mare pentru 

capacitatea profesională a orașului.  

Chiar dacă nu există nici o îndoială că, operat cu resurse profesionale adecvate, acest sistem 

poate fi utilizat pentru a reduce congestiile de trafic tot mai mari, este necesar să explorăm 

care este cea mai bună opțiune pentru a obține un centru de control al traficului în București.  

Obiectivele operaționale pot include  

1. Definirea funcțiilor esențiale ale sistemului de management al traficului – 

managementul semafoarelor, prioritatea transportului public – pe baza unei scheme de 

management a traficului  

2. Evaluarea opțiunilor privind actualizarea și repararea sistemului curent sau a posibilităţii 

de reînceperea, inclusiv luând în calcul costurile de întreținere.  

3. Definirea cerințelor instituționale pentru asigurarea unei implementări sustenabile a 

sistemului – proprietarul sistemului și sistemul în locația proprietarului, structura și 

competențele personalului de operare, fondurile de mentenanță necesare.   

 

5.3 Cale ferată 

MPTG prezintă în detaliu necesitatea de a actualiza serviciul feroviar național. Raportul identifică 

oraşul București ca destinație cheie pentru rețeaua națională de căi ferate. În același timp, 

raportul evidențiază starea proastă a căii ferate naționale: 

5. Viteze de operare foarte lente, cu timpul de călătorie de două ori mai mare față de 

călătoria auto 

6. Frecvențe neregulate cu decalaje mari între servicii 

7. Opriri de durate excesive în staţii. 

8. Starea proastă a materialului rulant, cu o mare parte a materialului rulant scos din 

serviciu.   
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Această situație limitează viabilitatea căii ferate pentru călătoriile pe distanțe lungi și chiar mai 

mult pentru accesul regional sau navetiști. În același timp, există un interes foarte puternic 

exprimat în Grupul de Lucru pentru Mobilitate în stabilirea unui serviciu feroviar suburban. 

Restructurarea și raționalizarea serviciilor naționale ar putea concentra resursele pentru 

modernizarea conexiunilor intercity cu regiunea București-Ilfov, și este probabil să poate oferi 

oportunitatea pentru realizarea legăturii cu orașele învecinate și introducerea de servicii 

suburbane.  

În special coridoarele intercity reabilitate – spre Ploiești și Constanța - ar putea permite, de 

asemenea, servicii cu oprire la stațiile din Ilfov, oferind o bază pentru a lua în considerare 

serviciile regionale. 

Coridoarele de transport feroviar care pleacă din București sunt: 

 Coridorul București-Ploiești, care merge spre Nord, include stații de cale ferată în 

Chitila, Buftea și Periș 

 Coridorul București-Constanța, care merge spre Est, include staţii în Pantelimon şi 

Brăneşti 

 Coridorul Bucureşti-Craiova, care merge spre sud-vest, include o staţie de cale ferată 

în Chiajna 

 Coridoarele secundare includ coridorul spre Galati prin Urziceni cu staţii de cale ferată 

în Mogoșoaia, Baloteşti şi Moara Vlăsiei şi Coridorul spre Pitești.   

 Există un coridor actualmente inutilizabil spre Giurgiu, care nu mai este în funcţiune 

din august 2005 datorită unui pod prăbuşit. 

Figura 5-25 arată coridoarele de cale ferată cu destinaţiile cheie adiacente regiunii Bucureşti – 

Ilfov. Liniile groase de culoare roşie sunt coridoare primare naţionale, au prioritate în MPTG, 

linia mai subţire roşie şi coridoarele marcate cu negru indică coridoare secundare.   
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Figura 5-25: Trenuri de pasageri: Coridoare de servicii şi destinaţii interurbane 

apropiate, Sursa: CFR 

 

Infrastructura feroviară din jurul Bucureștiului este prezentată în  

 

Harta 5-7. Una dintre caracteristicile unice este inelul feroviar din jurul oraşului, care a fost 

construit în principal pentru traficul de marfă şi este doar parţial electrificat şi cu şină dublă. 

Vitezele actuale facilitează traficul pentru transportul de mărfuri (care este mai puţin sensibil în 

ceea ce priveşte timpul) iar în unele cazuri sunt limitate și mai mult de starea degradată a căii 

ferate.  
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Harta 5-7: Infrastructura feroviară principală şi staţiile din jurul Bucureştiului 

 
 

Tabel 5-5 de mai jos detaliază stadiul actual al fiecărei staţii feroviare din Bucureşti: 
Tabel 5-5: Staţiile de tren Bucureşti, tip şi stare 

Numele staţiei Tipul staţiei Starea staţiei 

Basarab H Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Gara Bucureşti  Băneasa Staţie mixtă Nu furnizează servicii pentru pasageri 

Gara Bucureşti  Basarab Staţie mixtă Nu furnizează servicii pentru pasageri 

Gara Bucureşti  Obor Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Gara Bucureşti  Progresu Staţie mixtă Nu furnizează servicii pentru pasageri 

Gara Bucureşti  Triaj Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Gara Bucureştii Noi Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Gara Bucureti Sud Gr. Călători Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Gara de Nord Staţie pasageri Serviciu de transport de pasageri 

Titan Sud Hm Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

 

Accesul feroviar radial este făcut în oraș la cinci stații, deși staţia principală este Gara de Nord. 

Gara Progresu, care nu este în funcţiune și Gara Obor nu au conectivitate suficientă cu serviciile 

de metrou, dar sunt deservite în mod rezonabil de către rețelele de tramvai. Ar trebui remarcat 

faptul că unul dintre proiectele prioritare pentru rețeaua națională este reconstrucți unui pod 
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prăbușit, fapt care a neutralizat accesul feroviar în zona de sud a Bucureștiului. Gara de Nord 

este centrul principal de transport public, unde converg metroul, autobuzele şi tramvaiele. 

Acestea oferă oportunități de acces feroviar îmbunătățit cu orașul. După cum demonstrează 

Harta 5-8 şi Tabel 5-6, trei dintre gări au conexiuni directe cu metroul, de-a lungul magistralei 

1. Ar trebui remarcat că reţeaua de tramvai are efect limitat ca distribuitor/colector pentru 

călătorii pe calea ferată, deoarece nu traversează centrul oraşului şi reţeaua de tramvai în sine 

suferă din cauza degradării şi a nivelului slab al serviciilor. De asemenea nu există servicii 

integrate, inclusiv de taxare şi tarifare.   

Tabel 5-6: Staţiile de tren pentru pasageri din Bucureşti şi legături cu transportul 

public local 

Gară 

Servicii 

corespunzătoare spre 

centrul oraşului 

de la staţia  Distanta de la Gară 

Bucureşti Nord Magistrala de metrou 1 Gara de Nord adiacent* 

Bucureşti Obor Linia de metrou 1 

Tramvaiul 14, 36 

Piaţa Iancului 

Baicului 

1,3 km 

0,4 km 

Bucureşti Basarab Magistrala de metrou 1 Basarab adiacent* 

Titan Sud Magistrala de metrou 1, 

Tramvai 56 

Republica SA adiacent* 

Bucureşti Progresu Tramvai 7 CFR Progresul 0,5 km 

* mai puţin de 100 m  

Harta 5-8: Gările din Bucureşti - acces la rutele de metrou şi de tramvai 
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Harta 5-9 prezintă amplasarea stațiilor de cale ferată în judeţul Ilfov de-a lungul diferitelor 

coridoare feroviare. Tabel 5-7 arată tipul şi starea fiecărei staţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta 5-9: Infrastructură feroviară şi staţiile din județul Ilfov 
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Tabel 5-7: Staţiile de tren Ilfov, tip şi stare  

Numele staţiei Tipul staţiei Starea staţiei 

Balotesti Hm Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Bariera Domnesti Staţie de transport de marfă  

Berceni Hm Staţie de transport de marfă  

Branesti Hm Staţie mixtă Nu furnizează servicii pentru pasageri 

Branesti Sat Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Caciulati Hm Staţie de pasageri Serviciu de transport de pasageri 

Caldararu H Staţie mixtă Nu furnizează servicii pentru pasageri 

Carpati H Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Domnestii de sus Hc Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Gara Bucureşti  Vest Staţie de transport de marfă  

Gara Buftea Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Gara Chiajna Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Gara Chitila Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Gara Jilava Staţie mixtă Nu furnizează servicii pentru pasageri 

Gara Mogosoaia Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Gara Pantelimon Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Gara Pasarea Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Gara Peris Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Gara Sabareni Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Gara Virteju Staţie de transport de marfă  

Gradistea Hm Staţie mixtă Nu furnizează servicii pentru pasageri 

Izlaz H Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Moara Vlasiei Hm Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Odaile H Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Otopeni Hm Staţie de transport de marfă  

P. Mac RAM Voluntari Staţie de transport de marfă  

P.O. Otopeni Staţie de pasageri Serviciu de transport de pasageri 

Pantelimon Sud Hc Staţie de pasageri Serviciu de transport de pasageri 

PO Popesti Leordeni Staţie de transport de marfă  

Ram Buciumeni Staţie de transport de marfă  

Scrovistea Hc Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Sintesti Hc Staţie închisă Nu furnizează servicii pentru pasageri 

Snagov H Staţie închisă Nu furnizează servicii pentru pasageri 

Snagov H Sat Staţie închisă Nu furnizează servicii pentru pasageri 

Tanganu H Staţie mixtă Serviciu de transport de pasageri 

Vidra H Staţie închisă Nu furnizează servicii pentru pasageri 

Voluntari Hm Staţie de transport de marfă  

 

5.4 Transportul public urban 

Regiunea București-Ilfov beneficiază de o infrastructură de transport public multi-modală 

extinsă.  Cu toate acestea, această rețea nu a ținut pasul cu schimbările din regiune, suferind 

din cauza lipsei de finanţare pentru întreţinere şi investiţii.   

5.7.1 Metrou 

Prima linie de metrou s-a deschis în 1979, iar sistemul s-a extins treptat de atunci. Rețeaua de 

metrou a cuprins liniile 1 și 2 și o scurtă secțiune din linia 3, și ajunsese deja la mai mult de 50 

km de tunel cu cale dublă, când sistemul comunist a luat sfârșit în 1989.  

De atunci s-a extins în mai multe etape. O realizare inginerească desebită a fost recuperarea 

tunelului liniei 3 între Nicolae Grigorescu și Anghel Saligny (înainte, Linia de Centură), care a 

fost inundat după ce construcția a fost suspendată şi drenarea a fost întreruptă în 1996. 
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Metroul are o rețea de dimensiuni semnificative, cu o bună acoperire pe numeroase coridoare. 

Traversează centrul oraşului, şi cele mai multe linii ajung la periferie. Distanțele între staţii sunt 

în majoritatea cazurilor relativ lungi, viteza comercială este mare, intervalele de serviciu sunt 

destul de scurte. Rețeaua operată în prezent cuprinde 4 linii cu o suprafață totală de 69.25 km 

cale dublă (serviciile paralele numărate numai o dată) și 45 de stații. Distanța medie între stații 

este de 1,5 km, permiţând viteze comerciale semnificativ de mari.  

O particularitate este secțiunea circulară a liniei 1, care începe de la Pantelimon în est și face 

un cerc complet în jurul orașului înapoi la stația Dristor. Liniile de metrou circulare sunt rare, 

dar nu neobişnuite, de exemplu, există în Hamburg și Madrid.  
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Harta 5-10 Infrastructură Actuală de Metrou  
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Toate liniile de metrou au fost construite şi echipate la aceleaşi standarde tehnice şi geometrice 

care permit compatibilitatea materialului rulant şi a modurilor de operare între toate liniile, 

îmbunătățind eficiența economică privind alocarea flotei, şi este limitată numai de semnalizarea 

cabinei pe linia 2.  

 Staţiile au în general peroane mari de tip insulă şi oferă spaţiu suficient de circulaţie 

pentru pasageri.  

 Sursa de alimentare este pe a treia şină la 750 V CC.  

 Se foloseşte blocul de semnalizare convenţional, care permite intervale minime de 90 

de secunde între trenuri. Pe linia 2 s-a introdus semnalizarea cabinei.  

 Intervalele între trenuri sunt indicate conductorilor de ceasuri cu numărătoare inversă 

pe zidurile staţiei.  

 Sistemul este aproape în întregime subteran.  

 Lungimea staţiei variază între 135 şi 175 m şi permite trenuri de 120 m lungime şi 

3.20 m lăţime în întreaga reţea, care sunt dimensiuni adecvate pentru un oraș de 

asemenea mărime.  

Acoperirea metroului este analizată mai jos atât cu privire la mersul pe jos la staţii cât şi la 

lungimea totală a infrastructurii. 

Harta 5-11 şi Harta 5-12 arată acoperirea reţelei de metrou cu privire la accesul la zonele 

rezidenţiale şi la locul de muncă. 23% din locuitorii Bucureştiului (426.564 persoane) şi 30% 

din angajaţi (268.531 persoane) pot ajunge la o staţie de metrou mergând pe jos în jur de 500 

m.  

În timp ce metroul acoperă centrul oraşului şi zonele rezidenţiale cu densitate mare care se 

extind spre Est, Vest şi Nord, lipsa infrastructurii metroului în sud-vestul oraşului, în special în 

sectorul 5, este foarte clară. 

În ceea ce priveşte lungimea reţelei, comparația cu alte orașe europene de dimensiuni similare 

relevă că București are o reţea de metrou utilizabilă relativ lungă, apropiată de cea din Viena şi 

mai mare decât cele din Praga şi Budapesta.  

Tabel 5-8 Comparaţia sistemelor de metrou din diferite capitale europene  

Oraş 
Populaţie 

(oraş), 
milioane 

Populaţie 
(zona 

metropolitană), 
milioane 

Lungimea 
reţelei de 
metrou 
curente, 

km 

Lungime 
metrou / 

milioane loc. în 
oraş 

Lungime 
metrou / 

milioane loc. în 
zona 

metropolitană 
Paris 2,27 12,16 214 94,3 17,6 

Viena 1,79 2,42 79,1 44,2 32,7 

București 1,88 2,27 69,2 36,8 30,5 

Praga 1,24 2,16 59,4 47,9 27,5 

Budapesta 1,74 3,24 38,2 22,0 11,8 

Sofia 1,29 1,29 31,2 24,2 24,2 
 

Harta 6-2 descrie frecvențele serviciului pe linii de metrou şi mişcările de călători estimate în 

staţii, pe baza rezultatelor sondajelor de pe teren.  Poziţia dominantă a liniei 2 în special şi, de 

asemenea, a secţiunilor comune M3 şi M1 este evidentă.  Pentru linia de metrou 2 va fi 

important să se ia în considerare capacitatea şi potenţialul actual. 
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Harta 5-11: Staţii de metrou - Acoperire & Populaţie pe o rază de 500 m 

Harta 5-12: Staţii de metrou – Acoperire & Locuri de muncă pe o rază de 500 m 
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Accesibilitatea pentru utilizatorii cu scaune cu rotile este îmbunătățită pe liniile şi extensiile mai 

recente, precum şi pe segmente mai mari din rețeaua iniţială. În întreaga reţea, cel puțin fiecare 

a doua staţie de metrou este accesibilă, adică nu există nici un decalaj de mai mult de o staţie 

fără accesibilitate pentru scaunele cu rotile.  

 
Figura 5-26: Harta rutelor de metrou existente şi viitoare cu staţiile accesibile 

Planurile de dezvoltare actuale 

Prima secțiune a liniei de metrou 5, asigură în cea mai mare parte un serviciu est-vest, este în 

construcție și va conecta zonele dens construite în partea de vest-sud-vest a orașului, cu 

rețeaua existentă. Această primă secțiune se va termina la Eroilor, pe inelul central al orașului, 

unde călătoria mai departe va necesita transferul: 

 fie la linia de metrou 1 și, fiind circulară în jurul centrului orașului, eventual cu un 

transfer în continuare la Piața Unirii,  

 sau cu autobuze / troleibuze de-a lungul Bulevardului Regina Elisabeta la Universitate 

și mai departe (în prezent un puternic coridor de autobuze/troleibuze est-vest).  

Dacă linia este prelungită, secțiunea următoare dincolo de Eroilor ar oferi o legătură directă 

spre centrul orașului. Stațiile de schimp ar fi la Universitate (linia de metrou 2) și Piața Iancului 

(din nou linia de metrou 1). Legătura va acoperi, evident, o lacună în centrul oraşului.  

O a treia secțiune a liniei 5 este planificată între Iancului și Pantelimon (stație terminus a liniei 

de metrou 1). Ar oferi o legătură mai directă cu mai multe destinații decât linia 1. Zonele de 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București-Ilfov: Raport Interimar 1       Iunie 2015 

 

159 

ROM Transportation Engineering LTD. & AVENSA consulting LTD. 

colectare vor depinde de stații suplimentare posibile între Piața Iancului și Pantelimon. Zona 

din jurul stație Pantelimon este construită mai puțin dens, iar zonele de colectare sunt limitate 

de ape și zone comerciale cu densitate scăzută. Secțiunea de est a liniei 5 spre Pantelimon ar 

putea fi evaluată în raport cu numărul de pasageri posibil scăzut și ar trebui să fie evaluată în 

raport cu prelungirea tramvaiului Piața Iancului - Granitul până la Pantelimon (700 m, spațiul 

disponibil). Extinderea liniei metroului est-vest, deși în prezent în faza de planificare avansată, 

va fi analizată, împreună cu alte proiecte, ca parte a PMUD.   

Linia de metrou 6 

Linia de metrou 6 ar fi prima linie care se extinde dincolo de limitele administrative ale orașului. 

Aceasta ar conecta aeroportul internațional Henri Coandă, unul dintre principalele motivele 

pentru a o extinde relativ departe spre nord. Întreaga linie este planificată în subteran.  

Capătul central al liniei ar fi la Gara de Nord, într-o combinație cu linia de metrou 4, cu care s-

ar întâlni la stația Mai. Stația Gara de Nord nu permite însă transferul între magistralele 1 și 4. 

O conexiune mult mai bună spre centrul orașului este prevăzută la Basarab, unde este posibil 

transferul. Același lucru s-ar aplica în aparență la linia 6, dacă nu există posibilitatea de 

extindere a serviciilor în continuare spre centrul orașului.  

Staţii 

Stațiile de metrou sunt, în general de dimensiuni adecvate și oferă suficient spațiu de circulaţie 

pentru pasageri. Deşi funcţionalitatea lor este în mare măsură adecvată, aspectul lor estetic 

este mai puțin plăcut, având:  

 materiale întunecate şi neprietenoase folosite pentru podea şi finisajele pereţilor 

 tavane false lipsă sau în stare proastă 

 iluminat inadecvat 

 lipsa de spaţiu de ședere pe peroane  

 utilizarea excesivă a spaţiului pentru vânzare şi 

 informarea nesatisfăcătoare a pasagerilor   

  

În general, sufficient spațiu de circulație  
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Finisaje dezagreabile ale pereților și podelei  

  

Iluminat inadecvat  

  

Lipsa tavanului fals Utilizarea excesivă a spațiilor comerciale 

 

Toate acestea sunt factori care nu afectează direct funcţionarea sistemului de metrou. Mai 

degrabă acestea reduc atractivitatea în special pentru călătorii care au posibilitatea de a alege 

între modurile publice şi private. Un număr mare de stații va necesita renovare substanţială, 

îmbunătăţirea estetică poate fi totuşi de importanţă secundară şi mai degrabă avută în vedere 

pentru termen lung.  

Concluzii preliminare  

 Planurile de dezvoltare actuale necesită re-evaluare:  
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o Volumul de trafic al primului tronson al liniei 5 poate fi afectat de nevoia de transfer. 

Linia ar beneficia în mod evident de (sau ar depinde de) continuarea acesteia prin 

centrul orașului sau o conexiune inteligentă în alte moduri.  

o Secțiunea de est a liniei 5 spre Pantelimon ar putea fi evaluată în raport cu 

potențialul călătoriilor (inclusiv din staţiile intermediare între Piața Iancului și 

Pantelimon) precum şi cu privire la o extindere a liniei de tramvai pe ruta Piața 

Iancului - Granitul, aflată în prezent în curs de reconstrucție, până la Pantelimon (700 

m, spațiu disponibil). 

o Linia de metrou 6 ar fi de asemenea afectată de nevoile de transfer (ar fi necesare 

două transferuri până în zona ultracentrală), cu excepția cazului în care va fi 

prelungită. Necesitatea unei linii integral subterană poate fi pusă la îndoială.  

o Prin urmare, poate fi utilă evaluarea liniei 6 cu privire la variațiile sale de aliniament în 

suburbii şi dezvoltarea unei analize cost-beneficiu pentru o serie de scenarii.  

 Este, în general, mai mult decât probabil că un grad mai mare de integrare modală ar 

putea permite să se raționalizeze serviciile paralele. Beneficiile rezultate din integrarea 

serviciilor feeder ar putea să devină o parte a analizelor cost-beneficiu ca mai sus. 

 Investiții semnificative au fost făcute în ultimii ani pentru a mări dimensiunea rețelei și 

pentru a îmbunătăți acoperirea zonei urbane, precum și pentru modernizarea flotei.  

 Ca urmare, Bucureştiul are un metrou modern, cu o capacitate, un material rulant și o 

tehnologie de ultimă oră, cu furnizarea de servicii fiabile și rapide. Unele limitări în 

estetica stațiilor și serviciile pentru pasageri sunt de importanță secundară și nu afectează 

calitatea funcțională a sistemului.  

 Capacitatea este adecvată, iar parametrii de proiectare sunt în conformitate cu cele mai 

bune practici internaționale.  

 Distanțele lungi între stații permit viteze comerciale ridicate, dar necesită un grad mai 

mare de integrare cu modurile de suprafață decât în mod obișnuit.  

 Integrarea cu transportul de suprafață este mult mai puțin dezvoltată decât este posibil și 

de dorit, și mult sub ceea ce este obișnuit pentru alte orașe. Acest lucru este valabil atât 

pentru integrarea fizică (cum ar fi stațiile intermodale) cât şi pentru serviciul de 

planificare și de calitate (cum ar fi informații despre pasageri, taxare integrată).  

În plus, coridoarele alternative s-ar putea dovedi mai promițătoare din punct de vedere a 

cererii. Orice prelungire a sistemului de metrou trebuie să ia în considerare potențialul cererii 

și fezabilitatea economică. Aceasta ar putea include diferite aliniamente de traseu, diferite 

aliniamente verticale, sau poate utilizarea modurilor alternative precum LRT sau BRT, care ar 

putea fi mai rentabile.  
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5.7.2 Tramvaiul 

Şina de Tramvai  

Sistemul include 286 Km de şină cu 24 rute.  

Rețeaua de tramvai a rămas în mare parte în forma sa inițială, de la revoluția din 1989. Prin 

anii 1980, secțiunile transversale ce treceau prin centrul orașului au fost abandonate, în special 

legăturile prin Piața Unirii, pentru a elibera 

spațiul pentru construcția noilor clădiri 

guvernamentale. În ultimele decenii nu au avut 

loc închideri semnificative, rețeaua a fost 

păstrată aproape integral, iar infrastructura a 

fost în mare parte reconstruită. După cum se 

vede in Figura 5-27, liniile de tramvai sunt 

conforme modelului radial - circular, dar cu 

acoperire foarte neuniformă şi fără servicii de 

traversare a centrului oraşului.      

Cele mai multe linii prezintă încă elemente 

tradiționale și în multe secţiuni împart spaţiul cu 

traficul auto. Organizarea şi tehnologia sunt în 

mare măsură convenționale, cu modernizarea 

realizată destul de aproape de standardele de 

tramvai tradiționale și pe aliniamente originale. 

Configurația șinei arată caracteristici 

tradiționale, cu bucle de întoarcere 

unidirecționale. Sunt folosiţi parametri şi 

tehnologii de proiectare uniforme care permit varierea rutelor în operare. Înlocuirea şinei pe 

secţiuni mari a fost recent realizată, de multe ori cu reconstrucția totală și închiderea temporară 

a secțiunilor mai lungi.   

Ca și în cazul metroului, acoperirea este analizată mai jos, privind accesul pe jos la stații, 

deoarece tramvaiul ar putea concura cu capacitatea mare și viteza rapidă a metroului și, de 

asemenea, este posibil să devină coloana vertebrală a unui sistem de transport rapid de masă 

în viitor.  

Harta 5-13 şi Harta 5-14 prezintă acoperirea reţelei de tramvai cu privire la accesul pe jos în 

zonele rezidenţiale şi la locul de muncă. 63% din locuitorii Bucureştiului (1.190.562 persoane) 

şi 61% din angajaţi (542.816 persoane) pot ajunge la o staţie de tramvai mergând pe jos în 

jur de 400 m. 

Rețeaua acoperă aproape toate zonele rezidențiale dense, cu câteva excepții în sectoarele 4, 5 

și 6 în sud și vest.  

Cu toate acestea, centrul oraşului are cea mai vizibilă lipsă de infrastructură de tramvai, 

semnificativ pentru locurile de muncă și atracțiile comerciale. Acest lucru este evident în jurul 

Pieței Unirii. 

Figura 5-27: Linie tradiţională de tramvai 
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Figura 5-28: Schema şinelor de tramvai 2010 [P. Sohns] 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București-Ilfov: Raport Interimar 1       Iunie 2015 

 

164 

ROM Transportation Engineering LTD. & AVENSA consulting LTD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta 5-13: Acoperirea infrastructurii de tramvai & densitatea populaţiei, pe 
o rază de 400 m 

Harta 5-14: Acoperirea infrastructurii de tramvai & densitatea angajaţilor, 

pe o rază de 400 m 
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De asemenea, trebuie remarcat faptul că serviciul de transport cu tramvaiul nu acoperă în mod 

adecvat centrul orașului, datorită înlocuirii serviciilor de tramvai cu serviciile de metrou. Harta 

5-14 arată zonele comerciale dense și de lucru din centrul orașului, care nu sunt deservite în 

mod corespunzător de tramvai, şi care nu se încadrează distanţelor acceptate pentru mersul 

pe jos.  

Segregarea de traficul auto a fost introdusă pe un număr de secțiuni, dar nu este prevăzută în 

întreaga rețea. Capacitatea de prioritizare la semafoare a fost introdusă pentru o serie de 

intersecții și o parte a flotei de tramvaie și autobuze echipate cu unități de bord, dar sistemul 

rămâne în mare parte dezafectat. Hatra 5-15 descrie starea curentă a liniilor de tramvai, nivelul 

de segregre, și proiectele aflate în desfășurare la ora actuală. Rezultatul este că majoritatea 

rețelei de tramvai, mai mult de 70%, nu este separată (207 km din totalul de 282 km de şină 

dublă).  

 

Figura 5-29: Aliniament tradiţional pentru 

tramvai 

 

Figura 5-30: Tramvai care împarte spațiul 

de rulare, pe Calea Moşilor 

Tipuri de segregare 

Reţeaua include patru tipuri diferite de drepturi de trecere:  

 Cale de rulare exclusivă, în afara spațiului rutier, exceptând intersecțiile 

 Cale de rulare exclusivă, cu separare fizică de spațiul rutier prin borduri  

 Cale de rulare separată în mod provizoriu, cu prin stâlpișori şi  

 Cale comună.  

Separarea prin stâlpișori are aproape aceleași efecte ca separarea prin borduri, fără a fi nevoie 

de a ridica şinele de tramvai pe cale de rulare, cum este cazul în separarea cu borduri. Costul 

modernizării este, așadar mult mai mic, și adaptarea bordurilor separatoare ar trebui să aibă 

loc în mod ideal odată cu înlocuirea reţelei de şine. Harta de mai jos consideră separarea prin 

stâlpișori ca "ne-separare". 

Impact mai mare au: 

 interferența de la traficul auto la intersecții 

 lipsa de prioritizare a tramvaielor la semafoare și  

 ocazional utilizarea liniilor de tramvai ca "benzi rapide" de către anumiți șoferi auto.  
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Figura 5-31: Cale de rulare exclusiv în 

afara spațiului rutier  

 

Figura 5-32: Segregare în zona mediană  

 

 

 

Figura 5-33: Separarea cu stâlpișori, cu 

gard pentru evitarea virajului la stânga  

 

 

Figura 5-34: Folosire incorectă a şinei de 

tramvai ca “bandă de viteză”  

O parte din infrastructura tramvaielor este restrânsă de spațiul îngust al drumului, iar viteza și 

calitatea serviciilor sunt afectate negativ de traficul auto. Acest lucru necesită evaluarea 

aliniamentelor curente.  Sunt necesare măsuri mai ample pentru a da o prioritate mai mare 

tramvaielor, separarea fizică și/sau controlul semnalelor de trafic (în cazul în care tramvaiele și 

traficul auto primesc undă verde până ce grupul de mașini și tramvaiul au traversat intersecția).  

Se poate, de asemenea, să se ia în considerare introducerea unor servicii de calitate LRT pe 

bulevardele mai late, fie prin modernizarea liniilor existente sau desfășurarea de noi linii.   

Orice modernizarea nu va putea, prin urmare, să se limiteze la separarea fizică. Coridoarele 

candidate pot fi mai degrabă selectate în baza potențialului lor de trafic, conectivitatea cu liniile 

de metrou sau importanța ca axe principale. 

O clasificare, prin urmare, ar putea cuprinde: 

1. Linii LRT cu volum de trafic substanțial, în mare măsură autonome sau cu conexiune 

puternică de metrou, pe distanţe de deplasare mai mari, intervale de succedare reduse, trenuri 

mai lungi, aliniament separat de drum şi prioritate la semafor;  
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2. Liniile de tramvai principale, cu distanțe mai mici de călătorie și caracter de feeder important, 

intervale de succedare scurte, dar trenurile nu neapărat mai lungi, orice formă de separare 

inclusiv separarea prin stâlpișori și prioritate la semafor; 

3. Linii de tramvai locale cu distanțe de călătorie în general scurte, viteză de călătorie mai puţin 

importantă, orice fel de aliniament, atâta timp cât fără traficul auto nu constituie o piedică 

semnificativă, prioritate la semafor.  

 

 

Harta 5-15 Infrastructura liniilor de tramvai, după tip 
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Stații 

De asemenea, este important de menționat modul de configurare a stațiilor și facilitățile care 

sunt substandard. Unele peroane au fost modernizate. Înălțimea bordurii de ~ 25 cm deasupra 

șinei facilitează utilizarea viitoare a vehiculelor cu podea joasă și o lungime de >50 m permite 

trenuri mai lungi. Platforme sunt, cu excepția cazului în care există limitări de spaţiu, echipate 

cu facilități de bază pentru pasageri. Informațiile privind orarul curselor şi traseele, în cele mai 

multe cazuri, sunt reduse sau lipsesc cu desăvârşire. În multe alte cazuri, însă, nu există 

peroane. 

  

Figura 5-35: Staţia de tramvai de pe Strada Berzei (Radio România) 

 

 

Figura 5-36: Staţia de tramvai din Str. G. Cobălcescu 

 

 

Figura 5-37: Linia 41: Şină separată, semafoare dedicate 
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Figura 5-38: Linia 41: Informarea în timp real a pasagerilor în 2006 şi 2014 

Linii de tramvai modernizate 

Câteva linii au fost supuse modernizării, 

dar încă nu reușesc să satisfacă 

standardele de Metrou Uşor (Light Rail). 

Aceste secțiuni au menținut conformitatea 

cu aceleași tehnologii și material rulant. 

Linia 41 a fost separată de traficul auto, 

realizând o viteză comercială relativ mare, 

şi intervale de funcţionare semnificativ mai 

scurte.  

Cu toate acestea, sistemul de semnalizare 

nu oferă încă prioritate deplină pentru 

tramvaie, iar informarea pasagerilor în 

timp real introdusă în urmă cu câțiva ani 

este defectă, astfel pasagerii nu au 

informații privind orarul tramvaielor.  

O investiție semnificativă a fost făcută în 

stația Basarab, unde un pasaj peste liniile 

de cale ferată a închis un gol în rețea și permite transferul direct către metrou și trenurile 

suburbane. 

Starea căii de rulare, stațiile necorespunzătoare și facilitățile pentru pasageri și, în 

plus absența oricărei legături care să traverseze oraşul, limitează eficiența acestui 

mod, în general și în special serviciile de distribuitor pentru magistrala de cale 

ferată sau alte servicii de transport public periferice.   

5.4.3 Benzi dedicate pentru autobuze și troleibuze 

Benzile dedicate pentru autobuze și troleibuze sunt relativ puține, cu mai puțin de 7 km de cale 

în centrul orașului și extrem de fragmentate, așa cum ilustrează Harta 5-16. 

 

 

 

 

Figura 5-39: Viaduct pentru tramvai la 
Basarab [R. Schwandl] 
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În plus, utilizarea exclusivă a benzilor numai de către serviciul de transport public nu este pusă 

în aplicare și conducerea sau parcarea de-a lungul lor este un fenomen comun in București 

(consultaţi On Street Parking). În Budapesta, Ungaria, aceeași problemă a fost rezolvată 

folosind un culoar colorat pentru autobuze, primul implementat în 2009. 

 

5.4.4 Troleibuz 

Sistemul de troleibuze a fost inaugurat în 1949. Zona deservită, prezentată în Harta 5-17, 

reprezintă o parte minoră faţă de restul reţelei RATB, constând din 16 rute şi mai puţin de 100 

km de lungime a traseului, reprezentând 17% din serviciul RATB. Acest serviciu suferă de 

aceeași nevoie de reparații și lipsă de dotări confortabile pentru călători la fel ca rețelele de 

tramvai și autobuz. 

Figura 5-40: Banda de autobuz pe Bulevardul Unirii - marcată precar şi necontrolată 

Harta 5-16 Benzile prioritare pentru transport public  în Centrul Bucureştiului 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București-Ilfov: Raport Interimar 1       Iunie 2015 

 

171 

ROM Transportation Engineering LTD. & AVENSA consulting LTD. 

 

Linia electrică suspendată este de tip convențional cu fixare rigidă și unghiuri abrupte la 

macazuri, permițând în general viteze moderate și forțând troleibuzele să încetinească în fața 

macazurilor.  

Conexiunea troleibuzelor dintre Piața Sudului și Piața Unirii (scenariul 2013 DM în masterplanul 

din 2008) a fost construită (însă nu este utilizată), iar restul axei nord - sud nu a înregistrat nici 

un progres. 

 În ciuda activităților de reabilitare din trecut, infrastructura curentă a troleibuzelor (cabluri 

aeriene - OHC) necesită modernizarea și reînnoirea componentelor. 

 Viteza medie a troleibuzelor va rămâne în general scăzută, cu excepția cazului în care se 

prevede infrastructură și echipamente care permit viteze mult mai mari. 

 Aprovizionarea cu energie este suficientă pentru un număr de două ori mai mare decît 

numărul de tramvaie și troleibuze ce funționează în prezent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta 5-17: Infrastructura reţelei de troleibuze 
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 Figura 5-41: Prezentare OHC 

     

Figure 5-43: Unghi ascuţit 

 

  

Figura 5-42: Suspensie rigidă 
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5.5 Transport de marfă şi logistică 

Consultantul a identificat mai multe centre de distribuție principale aflate la intrările în 

București, ilustrate în Figura 5-46  de mai jos. Aceste centre sunt proiectate pentru transferul 

de bunuri de la camioane mari la camionete, care continuă distribuția în București, precum și 

la alte camioane de distribuție în toată România și în afara țării. Două exemple de astfel de 

centre sunt ilustrate în Figura 5-44 şi Figura 5-45. 

Este important de menționat aglomerarea semnificativă  de facilități logistice în partea de vest 

a orașului (în apropiere de autostrada A1). Tabel 5-9 arată că dintre cele mai mari cinci parcuri 

logistice din România, patru dintre ele sunt situate în apropiere de București, și toate patru 

sunt în apropiere de autostrada A1 în apropierea intrării în oraș. 

Tabel 5-9: Cele mai mari cinci parcuri logistice în România 

Rang Nume 
Capacitate 

(m2) 
Locaţie 

1 Parcul de Vest Ploieşti 237.000 Ploiești 

2 Parcul Logistic Europolis 215.000 București 

3 

Parcul de Vest Logistic 

Bucureşti  131.000 București 

4 Parc Industrial Prologic 112.000 București 

5 Parc Business A1  110.000 București 

 

Pentru o descriere mai detaliată a operaţiunilor de deplasare şi caracteristici consultaţi "Survey 

technical paper ". 

 

Figura 5-44: Camioane care încarcă fructe 

în Piaţa de Fructe din Voluntari 

Figura 5-45: Camioane care descarcă 
marfă la "Centrul comercial A1" 
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Figura 5-46: Centre de distribuţie a transportului de marfă în jurul Bucureştiului 

5.6 Aeroportul şi călătoria cu avionul 

Aeroportul are funcțiuni importante pentru accesul economic la nivel național și European. 

Dimensiunea țării și poziționarea orașului București conduce la distanțe lungi de călătorie pentru 

a avea acces la alte regiuni ale țării și la majoritatea pieței Europene. În special, dacă ținem 

cont de stadiul precar al rețelei naționale de căi ferate, această funcțiune este deosebit de 

importantă. 

Conform Eurostat, în 2013, din totalul de 842.219.926 de pasageri transportaţi cu avionul în 

UE-28, 10.016.933 (sau 1,18%), au fost transportaţi spre sau prin România. Aceasta 

echivalează cu 0,50 pasageri/cap de locuitor în anul 2013, de trei ori mai mic decât media UE 

de 1,67 pasageri pe cap de locuitor. Astfel potenţialul de creștere pentru transportul aerian de 

pasageri în România este încă semnificativ. 

Diferenţa este chiar mai clară, dacă luăm în considerare transportul aerian de marfă și de 

corespondenţă. În timp ce în UE-28 s-au transportat în 2013 13.386.833 tone, în România 

valoarea totală pentru aceeaşi perioadă a fost de 30.605 tone (sau doar 0,23% din totalul UE). 

Acest lucru poate fi, de asemenea, exprimat ca 1,5 kg/cap de locuitor în România vs. 26,4 

kg/cap de locuitor în UE în medie. 

Municipiul București are două aeroporturi. Aeroportul Internaţional Henri Coandă din Bucureşti 

(fost Otopeni) (IATA: OTP / ICAO: LROP) este situat în oraşul Otopeni, la 19 de kilometri nord 
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de centrul oraşului. Aeroportul a fost deschis în 1965 şi are două piste de 3500 x 45 m fiecare. 

Acum este singurul aeroport utilizat pentru zboruri regulate de pasageri. 

Aeroportul Internaţional Aurel Vlaicu (fost Băneasa) din Bucureşti (IATA: BBU / ICAO: LRBS) 

este situat în partea de nord a Bucureștiului, si este la doar 10,5 km nord de centrul oraşului. 

Aeroportul a fost deschis în anul 1920, şi până în 1965 a fost singurul aeroport din București. 

Dimensiunile pistei sunt 3200 x 45 m. În ultimele decenii ale secolului XX, BBU a fost folosit în 

mod tradiţional pentru zboruri interne, în timp ce zborurile internaţionale au fost operate din 

OTP. Traficul aerian a explodat în perioada post-aderare datorită operării de zboruri low-cost, 

în creştere cu 248% între 2007 și 2011. 

Cu toate acestea, aeroportul a fost închis pentru zboruri comerciale regulate în 2012, rămânând 

deschis doar pentru zboruri de aviație generală. Numărul de pasageri a scăzut de la 2.398.911 

în 2011 la doar 4.690 în 2014. Închiderea aeroportului a fost legată de problemele de zgomot 

în zonele rezidenţiale din jur. Este puţin probabil că aeroportul  se va redeschide pentru traficul 

de pasageri în viitor. 

 

Figura 5-47: Evoluţia traficului de pasageri pentru cele două aeroporturi ale 

Bucureştiului 

Este interesant de observat faptul că numărul de călători cu avionul care folosesc Aeroportul 

OTP a depăşit numărul de pasageri feroviari care folosesc Gara de Nord (GDN) din Bucureşti în 

2007. În timp ce în 1999 au fost de 6,3 milioane de călători în GDN şi doar 1,6 milioane de 

călători în OTP, în 2007 numărul de călători din GDN a scăzut la 4,3 milioane, în timp ce numărul 

de pasageri aerieni a crescut la 4,9 milioane. Astăzi, numărul pasagerilor aerieni din Bucureşti  

este mai mult decât dublu, comparativ cu numărul de călători pe calea ferată ce utilizează Gara 

de Nord. 

Aeroportul OTP transportă majoritatea pasagerilor aerieni din România. Cu toate acestea, 

ponderea în totalul pasagerilor naţionali a fost în scădere, de la peste 85% în 2007 la 70% în 

2014, în principal din cauza creşterii agresive a traficului în aeroporturile din Cluj-Napoca (al 

doilea cel mai important aeroport din România) și Timișoara. 
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Figura 5-48: Evoluţia numărului de pasageri care folosesc aeroporturile din zona BUH 

(OTP + BBU) din numărul total de pasageri în România 

Tendinţa inversă observată între 2010-2012 se datorează în principal reducerii şi apoi opririi 

funcţionării liniei aeriene Carpatair, care a fost un operator important în nodul V-E din 

Timişoara, între Italia şi Germania pe de o parte, şi România, Moldova şi Ucraina pe de altă 

parte. 

Potrivit prognozei GTMP, aeroportul OTP ar putea ajunge la 9.712.332 pasageri în 2020 şi 

12.033.752 în 2025.  

NTM estimează că, chiar şi în condiţiile unei prognoze optimiste, spaţiul platformei este suficient 

până în 2025, şi numai capacitatea terminalului la orele de vârf ar putea constitui o provocare 

(în prezent: 4500 pasageri/oră; necesare la 12.033.757 pas în 2025: 5340 pasageri/oră).  

Au existat discuţii despre posibilitatea construirii unui nou aeroport low-cost, fie la Alexeni 

(aproximativ 60 km la nord-est de București, pe locul unui aerodrom existent) sau la Adunații 
Copăceni (la circa 15 km sud de București). Cu toate acestea, la ora actuală nu există intenţii 

serioase în această direcţie. 

Accesibilitate 

Maşină privată 

DN 1 este singurul drum care face legătura dintre oraş şi aeroport. Ca atare, în cazul unui 

accident sau din orice altă cauză care ar conduce la închiderea sau la reducerea semnificativă 

a capacităţii pe Șoseaua București – Ploiești / DN 1, accesul din oraş la aeroport ar fi practic 

imposibil. 

În plus, deoarece aeroportul nu este conectat la reţeaua de autostrăzi (Autostrada București-

Ploiești este la numai 8 km est de Aeroport), drumul de acces la aeroport pentru pasagerii din 

Ploiești, Braşov, Buzău şi din alte oraşe de la nord de Bucureşti este foarte incomod pe 

autostrada (de exemplu distanţa din centrul orașului Ploiești la aeroport este 44,4 km de DN 1 

şi 75,7 km via autostrada A3). 

Transportul public 
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RATB operează două linii de autobuz expres către aeroportul OTP: traseul 783, care se 

conectează la centrul oraşului (Piața Unirii) şi traseul 780 către Gara de Nord. Aceste două rute 

oferă legături directe de la aeroport la fiecare dintre cele patru linii de metrou, precum şi la 

staţiile de cale ferată Gara de Nord şi Basarab. 

Un bilet dus costă 3,5 lei. Orarul în zile lucrătoare pentru aceste două rute sunt furnizate în 

Figura 5-49. Autobuzul 783 este singura rută de transport public în București care circulă 24 de 

ore. 

 

Figura 5-49: Programul în zile lucrătoare pentru rutele RATB 783 (stânga) şi 780 (dreapta) 

– orele de plecare de la terminalul Sosiri din OTP  

O problemă este lungimea şi durata incertă a cursei. Cursa de la aeroport până in centrul 

orașului poate dura între aproximativ 35 de minute (în condiţii de trafic redus) până la mai mult 

de 90 de minute în orele de vârf. 

O altă problemă este aglomerarea de pasageri pe aceste rute, deoarece acestea servesc, de 

asemenea, conexiunea între Bucureşti şi oraşul Otopeni. 

Compania de căi ferate naţionale are în circulaţie, aproximativ în fiecare oră, un tren navetă 

între Gara de Nord şi gara PO Otopeni (la aprox. 2 km nord de aeroport), de unde pasagerii 

pot lua un microbuz pentru a se transfera la terminale. Durata totală este de aproximativ o oră, 

din care aproximativ 30 de minute este timpul necesar pentru ca trenul să parcurgă cei 20 de 

kilometri (adică o viteză medie de 40 km/h). Un bilet, numai dus, costă 6,8 lei. 

În comparaţie cu serviciul de RATB, serviciul de CFR este mai scump, are o durată mai lungă 

de călătorie şi implică un transfer. Prin urmare, serviciul este practic neutilizat. 

Sondaj MPGT în aeroport 

În iunie 2012, 1364 de călători care plecau (cu avionul) au fost intervievați în Aeroportul 

Bucureşti Henri Coandă. Dintre aceştia, 640 de pasageri (46,9%) au început călătoria în 

Bucureşti şi Ilfov. Principalele mijloace (majoritare) folosite pentru a ajunge la aeroport au fost 

maşină (45,8%), taxi (22,8%), autobuz (22%) şi tren (7,3%) în timp ce 2,4% din pasagerii au 

indicat "alte moduri". 

5.7 Recomandări preliminare pentru îmbunătățirea 

infrastructurii de transport 

5.7.1 Drumuri și străzi  

Obiectivele operaționale pentru rețeaua de drumuri în municipiul București sunt concentrate în 

principal pe confirmarea și finalizarea unei structuri de rețea care poate susține o creștere 

echilibrată și buna funcționare a rețelei.   

1. Reevaluarea rolurilor funcționale ale diferitelor artere care alcătuiesc inelele, şi 

definirea unei ierarhii clare, precizând, de asemenea, standardele de proiectare 
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ținând cont de componența participanților la trafic: autoturisme, transport public şi 

pietoni.  

2. Asigurarea funcționării corespunzătoare a arterelor exterioare prin devierea traficului 

de tranzit printr-o conexiune de rețea și proiectarea adecvată a dotărilor, în 

colaborare cu gestionare traficului în oraș sau chiar cu utilizarea metodelor de 

atenuare a traficului pentru a reduce traficul de tranzit în centrul orașului.  

3. Reanalizarea necesității de închidere a inelului median în zona de sud. 

4. Reevaluarea standardelelor de proiectare a dotărilor și a trecerile cu denivelare în 

intersecţii de-a lungul inelului central, în special luând în considerare situarea sa într-

un centru urban dens construit. 

5. Redefinirea arterele nord-sud și est-vest ca coridoare destinate transportului public, 

inclusiv îmbunătăţind nivelul de serviciu pentru pietoni. Descurajarea traficul de 

tranzit de-a lungul acestor artere. 

6. Îmbunătățirea conectivității rețelei între rețeaua urbană și rețeaua națională pentru a 

asigura o mai bună funcționare a autostrăzilor, în special A3. 

Asigurarea unei rețele coerente și echilibrate între Ilfov și București pentru a oferi un 

acces multi-modal mai bun pentru centrele de afaceri în curs de dezvoltare de-a lungul 

limitei între cele două entități și pentru a asigura buna funcționare a ambelor sub-

rețele.  Acest lucru include asigurarea de conexiuni alternative în interiorul jud. Ilfov, 

care să nu treacă prin București.  

5.7.2 Infrastructură transport nemotorizat   

Obiective Operaţionale 

1. Extinderea bazei de utilizatori către un sector mai larg al populaţiei prin furnizarea 

unei reţele sigure şi convenabile şi prin creșterea gradului de conştientizare.   

2. Definirea zonelor şi coridoarelor în funcţie de cele patru niveluri de serviciu pietonal. 

3. Dezvoltarea unui eșantion tipic de secțiuni în funcție de tipul de facilitate care includ 

trotuar și facilităţi pentru biciclete adecvate pentru drumuri cu viteze nominale de 50-

70 km/h. 

4. Marcarea pe hartă a posibilelor zone cu viteza 30 km/h, cu trafic de biciclete integrat 

cu vehiculele, cu accent pe punctele de acces locale, inclusiv școli. 

5. Facilitarea accesului bicicletelor la nodurile de transport public din județul Ilfov 

6. Schițarea unei reţele de biciclete în municipiul București și a principiilor necesare 

autorităților locale din Ilfov pentru integrarea transportului cu bicicleta în rețeaua de 

drumuri județene și comunale.  

5.7.3 Infrastructură feroviară 

Obiectivele operaţionale pentru serviciile de transport feroviar din PMUD includ:  

1. Servicii feroviare naţionale: Asigurarea de acces şi distribuţie în întreaga regiune, prin 

conexiuni intermodale cu sistemul feroviar naţional. Acest lucru este un element cheie 

pentru creşterea economică a regiunii prin furnizarea unei bune conexiuni naţionale şi 

internaţionale. Aceasta ar include: 

a. În legătură cu planurile naţionale feroviare, definirea de noduri feroviare în 

București.   

b. Conectivitate îmbunătăţită a gărilor active din București prin îmbunătăţirea 

transportului public urban, asigurând accesul uşor şi convenabil la destinaţiile 

finale din oraş.   

c. Identificarea paşilor pentru a îmbunătăţi mediul pietonal, siguranţa şi 

securitatea pentru pasagerii care se deplasează între sisteme în şi în jurul 

staţiilor de tren.  

d. Sublinierea paşii pentru realizarea sistemului integrat de taxare. 
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e. Considerarea gărilor ca locații potențiale pentru noduri de transport public în 

județul Ilfov. 

2. Servicii de transport feroviar regional: Evaluarea viabilității oportunităților oferite de 

modernizările legăturilor feroviare naționale pentru servicii de transport feroviar 

regional sau servicii pentru navetişti între Ilfov şi Bucureşti.  Aceasta ar putea 

include: 

a. pași pe termen scurt, cum ar fi frecvențele îmbunătățite pe trasee, cu viteze 

comerciale rezonabile 

b. obiective pe termen lung pentru crearea unei rețele suburbane / regionale de 

servicii feroviare.  

c. definirea îmbunătăţirilor reţelei şi planul de servicii pentru serviciile regionale, 

în diferite scenarii de dezvoltare a reţelei naţionale.   

d. politici complementare: CSP, integrarea tarifelor, conectivitate intermodală, 

integrarea cu autoritatea de transport metropolitană. 

3. În același timp, există un decalaj în manevrarea serviciilor feroviare regionale sau 

suburbane. Având în vedere faptul că agenția națională se concentrează pe legăturile 

între orașe, nu există nici o agenție care are autoritate asupra serviciului feroviar 

suburban. Aceasta înseamnă că trebuie folosite standarde de proiectare potrivite 

pentru serviciile feroviare suburbane, dar nu intră în competențele nici unei agenții. 

De asemenea, trebuie menționat faptul că în conformitate cu ultimele liste de 

proiecte, din perioada elaborării acestui raport, prioritățile detaliate de proiecte 

pentru implementarea îmbunătățirii căiilor ferate includ doar reabilitări fundamentale 

pentru legăturile Giurgiu / Brașov / Craiova / Constanța / Pitești19. O reabilitare 

similară a fost finalizată, de curând, pentru legătura către Ploiești. Orice îmbunătățire 

suplimentară este prevazută doar începând cu 2023. PMUD trebuie să aibă în vedere 

aceste aspecte pentru planificarea proiectelor și pentru cadrul instituțional.     

 

                                                

 

19 

http://www.mt.ro/web14/documente/strategie/mpgt/Anexa%20Master%20Planul%20Genera
l%20de%20Transport_mai%202015.pdf 
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6 Servicii și Operațiuni de Transport  

6.1 Drumuri și străzi  
 

6.1.1 Siguranța rutieră 

România are o rată foarte mare de accidente, cu peste 2.000 de decese rutiere în 2011, care 

reprezintă 94 de decese rutiere la un milion locuitori, fiind una dintre cele mai mari rate din 

Europa. Numărul total de accidente pe rețeaua de drumuri naționale în perioada de studiu de 

5 ani 2007-2011 a fost de 1517 care s-au soldat cu 1938 vătămări corporale, un raport de 1,28 

vătămări corporale per accident. Astfel, România a făcut un progres important în reducerea 

numărului de decese rutiere, cu o reducere de aprox. 15% a numărului de decese rutiere în 

anul 2011 față de 201020, în timp ce reducerea medie europeană a fost de 8%. În perioada 

2012 - 2013 s-a înregistrat o altă scădere de 8-9% a accidentelor cu decese sau vătămări 

grave, astfel că au existat 92 de decese la un milion de locuitori în 2013, în ciuda unei creșteri 

de 6% a numărului de kilometri parcurși de un vehicul în aceeași perioadă. Totuși, această rată 

este extrem de mare în comparație cu media europeană de 52 de decese la un milion de 

locuitori. 

Guvernul României a demarat un program al zonelor de risc – harta punctelor negre. Practic, 

punerea în aplicare a acestui program înseamnă că șoferii vor întâlni un nou semn rutier 

(prezentat pe un panou cu dimensiunile de 2,5 m x 1,2 m), care indică o zonă de mare risc 

predispusă la accidente. Noul indicator a fost introdus în legislația națională în decembrie anul 

trecut prin modificarea Standardul Românesc 1848-1: 2011 – Semnalizarea Rutieră. Indicatoare 

rutiere și mijloace de semnalizare. Partea 1: Clasificare, simboluri și locațiile se află la poziția 

A55. În regiunea București-Ilfov există două coridoare: 

 DN – Drum Național 6 (Bucureşti-Alexandria), între km 12 și 13, in zona Bragadiru: 26 

accidente grave cu 14 decese și 21 vătămări corporale grave. 
 DN– Drum Național 1 (Bucureşti-Ploieşti), între km 44 și 45, în zona localității Puchenii 

Moşneni: 18 accidente grave cu 8 decese și 21 vătămări corporale grave.  

Comparativ cu statisticile naționale, șoselele din zona Ilfov reprezintă 55% din accidentele de 

pe rețeaua de autostrăzi naționale (dar numai 1,3% din lungimea carosabilului). În 2013, s-au 
înregistrat 144 de accidente rutiere grave pe teritoriul județului produse din vina 

pietonilor, soldate cu: 

-  25 decese;  

-  55 vătămări corporale grave;  

-  79 răni ușoare.  

Statisticile arată că numărul cel mai mare de accidente s-a înregistrat în comuna Afumați și 

soldate cu victime pietoni pe Drumul Național 2. În 5 ani, în Afumați s-au produs 342 de 

accidente de circulație, în care 61 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 83 au fost 

grav rănite. 

Primăria Afumați făcut numeroase eforturi pentru a rezolva situația. Concret, ei au propus 

instalarea de indicatoare rutiere cu semnalizare intermitentă la cele 5 treceri pietonale din 

comună, au sugerat construirea de pasarele pietonale si a două sensuri giratorii. Amenajările 

                                                
 

20 Consiliul European privind Siguranța Transporturilor (2012). A Challenging Start Towards the 
EU 2020 Road Safey Target, 6th Road Safety PIN Report.   
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rutiere sunt în responsabilitatea CNADR - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri 

Naționale din România. 

 

Figura 6-1: Locațiile principalelor accidente în Ilfov (2007-2012) 

Figura 6-1 prezintă locația accidentelor produse pe drumurile naționale din județul Iflov. Cele 

mai multe dintre aceste accidente se produc în marile intersecții din jurul Bucureștiului cu 

incidență mai mare pe DN 1 între București și Ploiești. În total s-au înregistrat 345 decese și 

752 răniți grav pe aceste drumuri în perioada 2007-2012.   

DN 1 a înregistrat rata cea mai mare de accidente din regiune, cu 18 accidente grave soldate 

cu 8 morți și 21 grav răniți. Această rată mare de accidente de-a lungul DN 1 poate fi atribuită 

conflictului de trafic inerent dintre deplasările pe distanțe mai lungi și deplasările locale / pe 

distanță scurtă, mai ales prin prisma utilizării din ce în ce mai mari a terenurilor de-a lungul 

carosabilului. Această problemă indică funcționalitatea limitată a autostrăzii A3 și subliniază 

valoarea îmbunătățirii conectivității a A3 la rețeaua regională și urbană, pentru a reduce traficul 

de tranzit pe DN 1 și pentru a îmbunătăți nivelul de siguranță pe acest drum.   

Cu privire la populația orașului București (din centrul orașului și din inelul mijlociu) se 

înregistrează 7.86 accidente la 1000 de locuitori. Accidentele au o distribuție relativ uniformă 

în întregul oraș. 31% dintre accidente au implicat leziuni grave, iar 3% decese. Cele mai multe 

accidente din București se produc între autovehicule (65% din totalul accidentelor), în timp ce 

coliziunile dintre vehicule motorizate - pietoni sunt mai puține (35%). În ciuda acestei ponderi 

mai mici de accidente care implică pietoni, 50% din cele 72 de accidente soldate cu leziuni sau 

decese în 2012 au implicat pietoni, indicând astfel vulnerabilitatea acestor participanți la trafic.   

In 2013, în municipiul București s-au înregistrat: 

- 781 accidente rutiere grave 

-  62 decese ( - 17 comparativ cu 2012) 

- 760 vătămări corporale grave ( - 186 comparativ cu 2012)  

- 102 leziuni ușoare ( - 146 comparativ cu 2012) 

 

Statisticile Brigăzii Rutiere arată că în anul școlar 2012 - 2013, în București s-au produs: 
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-  174 accidente rutiere care au implicat elevi cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani. Ca o 

consecință, trei copii au murit, 33 au fost grav răniți iar 121 au suferit răni ușoare. 

Principalele cauze de producere a accidentelor rutiere în Capitală sunt: 

1. Traversări neregulamentare / comportament neregulamentar al pietonilor, soldate cu 

264 (-69) accidente rutiere grave din care 28 (-8) decese și 241 (-59) vătămări 

corporale grave; 

2. Neacordarea de prioritate pietonilor la traversare a cauzat, în 2013, producerea a 143 

accidente rutiere din vina șoferilor care nu au acordat prioritate pietonilor, soldate cu 

12 morți și 136 grav răniți; 

3. Neadaptarea vitezei la condițiile de drum a dus la producerea a 98 accidente soldate 

cu 8 decese și 103 vătămări corporale grave.  

Această analiză a condus la clasificarea cauzelor principale de producere a accidentelor 

(Figura 6-2), care completează modelul digital al accidentelor rutiere din rețeaua urbană cu 

caracteristici care descriu accidentele rutiere și identifică caracteristicile zonelor clasificate ca 

zone cu risc ridicat de accidente (Figura 6-3), fiind utilă în calibrarea coeficienților funcțiilor de 

siguranță. 

 

Figura 6-2:  Accidente de circulație în București în perioada 2008-2012 

Număr accidente / An 

Galben – comportament pieton, traversare neregulamentară  

Albastru – neacordare prioritate pietoni 

Verde – viteză – neadaptarea vitezei la condițiile de drum  

Mov – nerespectarea distanței în mers 

Roz – nerespectare semnal semafor  

Roșu – neacordare prioritate vehicule  

         [Sursa: Proiect SAFENET http://www.safenet.pub.ro/] 

http://www.safenet.pub.ro/
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Figura 6-3: Identificarea zonelor cu risc ridicat de accidente 

În conformitate cu revizuirile efectuate de Brigada de trafic în 2012, în București au fost 

identificate 44 de puncte negre (adică acele zone în care au existat cel puțin trei accidente care 
implică aceeași cauză de producere) care au dus la rănirea gravă sau chiar mortală. Majoritatea 

covârșitoare a acestor locații au implicat pietoni.  

Nr Zona identificată  Accidente Cauza 

1 Bulevard Bucureştii Noi - strada 

Bârlogeni 

- 3 accidente 

-1 grav rănit și 2 răniți ușor 

neacordare prioritate 

pietoni 

2 Calea Dorobanţi - strada Washington - 4 accidente 

-2 grav răniți și 2 răniți ușor 

neacordare prioritate 

pietoni 

3 Şoseaua Kiseleff - strada Primo Nebiolo - 5 accidente  

-1 mort și 4 grav răniți  

traversare 

neregulamentară 
pietoni 

4 Şoseaua Colentina - strada Cremeniţa - 4 accidente 
-1 grav rănit și 2 răniți ușor 

neacordare prioritate 
pietoni 
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5 Şoseaua Colentina nr. 2 - RATB Bucur 
Obor 

- 7 accidente 
-5 grav răniți și 2 răniți ușor 

traversare 
neregulamentară 

pietoni 

6 Şoseaua Mihai Bravu - Aleea Lunguleţu - 3 accidente 

-1 grav rănit și 2 răniți ușor 

traversare 

neregulamentară 
pietoni 

7 Strada Glinka - strada Garibaldi - 3 accidente 
-1 grav rănit și 2 răniți ușor 

neacordare prioritate 
pietoni 

8 Şoseaua Pantelimon - Şoseaua Vergului - 3 accidente 
-1 grav rănit și 3 răniți ușor 

neacordare prioritate 
vehicul 

9 Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 31 - strada 
Lizeanu 

- 3 accidente 
-1 grav rănit și 2 răniți ușor 

traversare 
neregulamentară 

pietoni 

10 Bulevard Camil Ressu - strada Ilioara - 3 accidente 

-1 mort, 1 grav rănit și 1 rănit 

ușor 

neacordare prioritate 

pietoni 

11 Şoseaua Mihai Bravu - strada Baba 

Novac 

- 4 accidente 

-2 grav răniți și 3 răniți ușor 

nerespectare semnal 

semafor  

12 Şoseaua Mihai Bravu - Splaiul Unirii - 7 accidente 

-2 grav răniți și 7 răniți ușor 

Viteză – neadaptarea 

vitezei la condițiile de 
drum  

13 Bulevard Theodor Pallady nr. 6 - strada 
Stelian Mihale 

- 3 accidente 
-2 grav răniți și 1 răniți ușor 

neacordare prioritate 
pietoni 

14 Şoseaua Berceni nr. 20 - 3 accidente 
-1 grav rănit și 2 răniți ușor 

neacordare prioritate 
pietoni 

15 Strada Tudor Gociu - strada Orăştie - 3 accidente 
-2 grav răniți și 2 răniți ușor 

neacordare prioritate 
vehicul 

16 Şoseaua Giurgiului - strada Ghimpaţi - 
strada Toporaşi 

- 4 accidente 
-1 grav rănit și 3 răniți ușor 

traversare 
neregulamentară 

pietoni 

17 Bulevard Alexandru Obregia - strada 

Covasna – strada Străduinţei 

- 3 accidente 

-1 grav rănit și 2 răniți ușor 

neacordare prioritate 

pietoni 

18 Calea 13 Septembrie - strada Uranus - 3 accidente 

-1 grav rănit și 2 răniți ușor 

neacordare prioritate 

vehicul 

19 Şoseaua Progresului - strada Năsăud - 3 accidente 

-1 grav rănit și 2 răniți ușor 

neacordare prioritate 

vehicul 

20 Strada Amurgului - Şoseaua Sălaj - 3 accidente 

-2 grav rănit și 3 răniți ușor 

neacordare prioritate 

vehicul 

21 Strada Dezrobirii - strada Orşova - 5 accidente 

-1 grav rănit și 6 răniți ușor 

neacordare prioritate 

vehicul 

22 Bulevard Timişoara - strada 

Romancierilor 

- 5 accidente 

-1 grav rănit și 5 răniți ușor 

neacordare prioritate 

pietoni 

23 Şoseaua Chitilei - strada Neagoe Teodor - 3 accidente 

-1 mort, 1 grav rănit și 4 răniți 
ușor 

neacordare prioritate 

vehicul 

24 Strada Luigi Cazzavilan - strada 
Berthelot 

- 4 accidente rutiere 
-1 grav rănit și 3 răniți ușor 

neacordare prioritate 
vehicul 

25 Strada Av. Şerbănescu – strada Căpâlna - 3 accidente 
-1 grav rănit și 2 răniți ușor 

neacordare prioritate 
pietoni 
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26 Şoseaua Colentina nr. 26 - strada 
Doamna Ghica 

a) - 3 accidente 
-2 grav rănit și 3 răniți ușor 

b) - 5 accidente 
-2 grav răniți și 3 răniți ușor 

traversare 
neregulamentară 

pietoni 

27 Bulevard Lacul Tei - strada Maica 
Domnului 

- 3 accidente 
-1 grav rănit și 2 răniți ușor 

neacordare prioritate 
pietoni 

28 Calea Moșilor - strada Paleologu - 3 accidente 
-1 grav rănit și 2 răniți ușor 

nerespectare semnal 
semafor  

29 Strada Moroeni - strada Nicolae Cânea - 7 accidente 
-1 grav rănit și 12 răniți ușor 

neacordare prioritate 
vehicul 

30 Şoseaua Pantelimon nr. 309 - Aleea 
Pantelimon 

- 4 accidente 
-3 grav rănit și 1 răniți ușor 

traversare 
neregulamentară 

pietoni 

31 Strada Anastase Panu - strada 

Alexandru Moruzzi 

- 3 accidente 

-1 grav rănit și 2 răniți ușor 

neacordare prioritate 

vehicul  

32 Bulevard Camil Ressu - strada 

Fizicienilor 

- 7 accidente 

-2 morți, 3 grav răniți și 4 

răniți ușor 

neacordare prioritate 

vehicul 

33 Şoseaua Mihai Bravu - Calea Vitan - 3 accidente 

-2 grav răniți și 1 răniți ușor 

traversare 

neregulamentară 
pietoni 

34 Strada Râmnicu Vâlcea - strada Cristea 
Adrian 

- 4 accidente 
-1 grav răniți și 4 răniți ușor 

neacordare prioritate 
vehicul 

35 Strada Alunişului - strada Şoimuş - 5 accidente 
-1 grav răniți și 5 răniți ușor 

neacordare prioritate 
vehicul 

36 Strada Anghel Moldoveanu - strada 
Roşiori 

- 11 accidente 
-2 grav răniți și 12 răniți ușor 

neacordare prioritate 
vehicul 

37 Calea Văcăreşti - strada Pridvorului a) - 4 accidente 
-1 grav răniți și 3 răniți ușor 

 
b) - 3 accidente 

-1 mort și 2 răniți ușor 

Viteză – neadaptarea 
vitezei la condițiile de 

drum  
 

neacordare prioritate 

vehicul  

38 Strada Moldoviţa - strada Emil Racoviţă - 3 accidente 

-1 grav rănit și 2 răniți ușor 

traversare 

neregulamentară 
pietoni 

39 Calea 13 Septembrie - strada Mihail 
Sebastian 

- 3 accidente 
-1 grav rănit și 3 răniți ușor 

neacordare prioritate 
vehicul 

40 Strada Mărgeanului - strada Crăişorului - 3 accidente 
-1 grav rănit și 2 răniți ușor 

neacordare prioritate 
pietoni 

41 Calea Rahovei - strada Progresului - 3 accidente 
-1 grav rănit și 2 răniți ușor 

traversare 
neregulamentară 

pietoni 

42 strada Braşov - Bulevard Timişoara - 3 accidente 

-1 grav rănit și 2 răniți ușor 

traversare 

neregulamentară 
pietoni 

43 strada Orşova - Şoseaua Virtuţii - 3 accidente 
-1 grav rănit și 2 răniți ușor 

traversare 
neregulamentară 

pietoni 

44 Calea Crângaşi - Bulevard 

Constructorilor 

- 3 accidente 

-1 mort și 2 răniți ușor 

neacordare prioritate 

pietoni 
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6.1.2 Parcarea 

Politica de parcare poate să fie un instrument foarte eficient pentru a gestiona cererea de 

parcări și ar trebui avut în vedere acest rol potențial. Cu toate acestea, până acum toate 

eforturile au fost concentrate pe sporirea capacității de parcare pe domeniul public (pe carosabil 

și în afara acestuia), nu există parcări municipale și sunt foarte puține facilități de parcare 

private destinate sectorului de afaceri, zonelor rezidențiale, fie pentru cei ce utilizează clădirile 

sau deschise publicului. Efectul este de parcare gratuită nelimitată cu abuzuri agresive asupra 

trotuarelor, spațiilor publice și chiar a benzilor de circulație sau a celor prioritare transportului 

public, ocupate de mașini parcate. 

Politica de promovare a mai multor spații de parcare disponibile a condus la transformarea 

spațiilor publice, în diverse piețe, scuaruri și cercuri extinse, în spații de parcare municipale, 

bazate doar pe spațiul de la suprafața terenului. Aceaste măsuri au fost implementate în paralel 

cu scoaterea din funcțiune a benzilor de circulație și conversia extinsă a străzilor înguste în 

străzi cu sens unic pentru a spori capaciatea de parcare. 

Ca urmare, peste 90% dintre șoferii de automobile din regiune își parchează mașina gratuit la 

locul de destinație, iar mai bine de jumătate fac acest lucru pe domeniul public, la bordură sau 

pe trotuare. Accesul nerestricționat la parcare gratuită, în special în centrul orașului este un 

element cheie care contribuie la degradarea mediului urban și a zonelor pietonale. În plus, 

parcarea automobilelor pe carosabil creează probleme transportului public, mai ales 

autobuzelor și tramvaielor, și există situații în care vehiculele de transport public (în special 

tramvaiul) sunt blocate pentru zeci de minute. 

Cel mai recent și conprehensiv studiu a fost realizat în 200821. Bazat pe o estimare actualizată 

a acestui studiu de bază sunt aproximativ 205.000 locuri de parcare la bordură pe stradă, dar 

în același timp, există aproximativ 100.000 de mașini parcate ilegal. Împunerea respectării 

regulamentelor este responsabilitatea poliției locale, aflată în subordinea Consiliului General al 

Municipiului București și a Sectoarelor și care are o lipsă acută de resurse. 22 Bazat pe aceste 

estimări și statistici despre amenzile emise pentru parcare, concluzionăm că nu există un sistem 

eficient de impunere a regulamentelor de parcare.       

 

                                                

 

21 Bucharest parking strategy - Asesores de Infraestructuras & INOCSA (2008 data) & Bucharest 

Sector Municipalities Press releases 2013&2014** 

 
22 Autoritatea asupra parcărilor este împărțită de Consiliul General al Municipiului București prin 

intermediul Administrației Străzilor și cele șase Primării de Sector, legislația este flexibilă și 
permite parcarea pe trotuare, iar impumerea respectării legii este permisivă.  
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Figura 6-4: Locuri de parcare declarate de conducătorii auto care locuiesc în 

București-Ilfov, sursa: Studiu privind Obiceiuri de Călătorie 2014 

 

Figura 6-5: Efectele parcării gratuite pe spațiul public asupra altor participanți la 

trafic 

În cazul localităților din Județul Ilfov, problema parcărilor pe calea de rulare este acută doar în 

cazul drumurilor naționale cu trafic intens care traversează localitățile. 

Nr. Localitate Drum național 

1 Otopeni 

DN 1 
2 Săftica 

3 Tâncăbești 

4 Ciolpani 

5 Voluntari 

DN 2 6 Afumați 

7 Șindrilița 

8 Pantelimon 

DN 3 9 Brănești 

10 Islaz 

11 Popești-Leordeni DN 4 

12 Jilava DN 5 
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13 1 Decembrie 

14 Bragadiru 
DN 6 

15 Cornetu 

16 Chitila DN 7 

17 Mogoșoaia 

DN 1A 18 Buciumeni 

19 Buftea 

Tabel 6-1:  Drumuri naționale cu trafic intens 

Politica de parcare trebuie să facă diferență între parcările la locul de destinație și parcările 

rezidențiale. În timp ce prima este mai potrivită pentru politici restrictive de parcare, inclusiv 

mecanisme de taxare, aceste aspecte sunt problematice în cazul parcărilor rezidențiale. În 

prezent locuri de parcare la bordură pot să fie alocate unui rezident printr-un „permis de 

parcare” rezidențial deoarece locurile de parcare rezervate sunt aprobate de Comisia Tehnică 

a Orașului la propunerea Administrației Străzilor sau a Primăriilor de Sector. Cu toate acestea, 

mecanismul nu este eficient pentru alocarea corespunzătoare a parcărilor și pe timp de noapte, 

locuitorii din zonă înlocuiesc vizitatorii din timpul zilei, parcând pe trotuare.  

Tabel 6-2: Parcări rezidențiale (cu taxă anuală) 

  
Locuri de parcare 
rezidențiale  

Sector 1 8,000 

Sector 2 23,000 

Sector 3 50,855 

Sector 4 39,408 

Sector 5 18,650 

Sector 6 35,540 

TOTAL 175,453 

Taxele pentru aceste locuri de parcare sunt stabilite prin decizia Consiliului General al 

Municipiului București, în funcției de poziționarea la nivelul orașului, după cum urmează: 

Tabel 6-3: Zone cu taxă pentru parcări (Zone fiscale) 

Zonă Fiscală A B C D 

Taxă – pentru utilizarea 

spațiului public pentru parcare 

rezidențială (Ron/vehicul/an) 

76,65 lei 58,40 lei 47,45 lei 37,34 lei 

Harta zonelor fiscale, în forma în care a fost aprobată de Consiliul General al Municipiului 

București în 2004, este prezentată în următoarea imagine: 
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Ca urmare a Strategiei de Parcare din 2008, reiese că sectoarele municipiului au suplimentat 

destul de mult locurile de parcare pe stradă, o mare parte fiind alocată locurilor de parcare 

rezervate locuitorilor din zonă. În continuare este prezentată o evaluare actualizată a parcărilor. 

Cea mai mare parte a capacității de parcare este pe stradă.  

Spații de parcare municipale 

Multe dintre scuarurile publice și spațiile de pe domeniul public au fost transformate în spații 

de parcare municipale, pentru care se cer taxe modice de 1,5 RON pentru intervale de timp 

cuprinse între 15 minute și 1 oră. Administrația Străzilor gestionează în mod direct 24 astfel de 

parcări, cu o capacitate aproximativă de 5.700 de locuri. Alte spații sunt autorizate operatorilor 

privați. Estimările arată că, în total, există aproximativ 8.000 de locuri de parcare în 140 de 

parcări amenajate. 
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Tabel 6-4: Rezumatul facilităților de parcare existente în centrul orașului 

București  

I

D 
Nume 

Locuri 

de 

parcare 

Ore Taxă  

1 
Piața 

Victorei  
150  

1.5 

RON/ 30 

min 

 

2 
Piața 

Victorei  
100  

1.5 

RON/ 15 

min 

 

3 
Piața 

Victorei  
35  

2 RON/ 

30 min 
 

4 
Piața 

Romană  
   

 

5 

Piața 

Romană 

-

Eminesc

u St. 

25 
24 

hour 

5 RON 

pentru 

prima 

oră 

 

6 

Piața 

Obor, 

Subtera

nă 

900  2 RON/h 

 

7 
Piața 

Operei  
90  

1.5 

RON/h 
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I

D 
Nume 

Locuri 

de 

parcare 

Ore Taxă  

8 

Piața 

Universit

ății 

Brezoian

u St. 

80  
1.5 

RON/h 

 

9 

Piața 

Universit

ății 

150  
1.5 

RON/ h 
 

10 

Piața 

Universit

ății - 

Piața 

Revoluti

ei  

300  
1.5 

RON/h 

 

11 

Piața 

Universit

ății -

Arghezi 

St 

900  
2.5 

RON/h 

 

12 

Piața 

Universit

ății -

Izvor, 

Splai 

100  
1.5 

RON/h 

 

13 

Piața 

Universit

ății – 

Centrul 

Vechi 

425 
24 de 

ore 

2.5 

RON/h 
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I

D 
Nume 

Locuri 

de 

parcare 

Ore Taxă  

14 

Piața 

Unirii 

Cocor 

Mall 

100 
24 

hour 

1 RON/ 

30 min 

 

15 
Hotel 

Mariott  
300 

24 

hour 

5 

RON/zi 
 

16 

Piața 

Unirii 

Piața 

Constitu

tiei  

300  

1.5 

RON/  

30 min 

 

17 

Piața 

Unirii 

Unirii 

Shoppin

g Cntr. 

100  

1.5 

RON/  

30 min 

 

18 

Piața 

Unirii 

Sfanta 

Vineri 

St. 

150 8-17 
1.5 

RON/h 
 

19 

Piața 

Unirii 

Mircea 

Voda St. 

150 
24 

hour 
Gratuită 

 

20 

Piața 

Alba-

Iulia 

150 
24 

hour 

1.5 

RON/h 

 

21 
Parcul 

Carol  
100  

1.5 

RON/h 
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I

D 
Nume 

Locuri 

de 

parcare 

Ore Taxă  

22 
Mall 

Vitan 
850 

10-

22 

1 

RON/h, 

prima 

oră 

gratuită 

 

23 

Parcul 

Tineretu

lui, în 

apropier

e de  

Polivale

ntă 

200  Gratuită 

 

 

Figura 6-6: Facilități 
de parcare existente 

în centrul orașului 
București 

 

 

 

 

 

 

ID-urile facilităților de 

parcare din figura 

alăturată sunt corelate 

cu Tabelul 6-4.   
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Figura 6-7: Facilități de 

parcare, operate privat în 
centrul orașului București 

 

 

 

 

 

Studiul de management al 

traficului, pentru centrul 

orașului,  realizat în anul 2013 

a identificat diferite facilități 

private de parcare, aprobate de 

Administrația Străzilor. 

 

În 2008, orașul a primit și aprobat 

un studiu cuprinzător privind strategia parcărilor în București, finanțat de BERD și realizat de 

Inocsa. Cele mai multe recomandări nu au fost implementate. O componetă cheie a studiului 

recomandă trecerea de la parcarea la bordură la parcări subterane gestionate de municipalitate, 

aplicând taxe în conformitate cu obiectivele de management al traficului și de management a 

cererii de călătorie. Taxele ar încuraja încasări ridicate și parcarea de scurtă durată. S-a realizat 

o listă preferențială pentru implementare imediată, dar nici una dintre aceste propuneri nu a 

fost implementată. De asemenea, studiul de control al traficului, pentru centrul orașului, realizat 

în anul 2013 includea o serie de construcții pentru facilități de parcare, unele destinate 

rezidenților și altele pentru vizitatori.  
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Figura 6-8:  Proiecte pentru parcări subterane și pasaje rutiere în București 
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Figure 6-9: Facilități de parcare cu potential de construire 

În plus, numeroși antreprenori din sectorul privat au abordat factorii de decizie din oraș cu 

propunerea de a implementa sisteme de administrare a parcărilor (PMS) moderne care vor fi 

finanțate în întregime de sectorul privat și care vor împărți veniturile cu municipalitatea. Aceste 

eforturi nu au fost promovate de factorii de decizie ai municipiului.  
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Acest domeniu, ca și multe altele, suferă de o lipsă de resurse pentru desfășurarea funcțiilor, 

în acest caz sunt foarte limitate resursele pentru aplicarea legii și în corespondență capacitatea 

de implementare a politicilor propuse. În plus, nu există voință politică pentru a defini o politică 

de parcare, care ar restricționa accesul vizitatorilor și există o preocupare reală că restricțiile 

vor afecta în mod negativ rezidenții. Cu o tendință de scădere a populației din centrul orașului 

și cu extinderea dezvoltărilor comerciale la periferie, parcarea este văzută ca un element cheie 

pentru păstrarea rezidenților și a activităților comerciale în centrul orașului. Aceste probleme 

trebuie să fie abordate prin discuții ulterioare și prin eforturile pilot de promovare a unei politici 

finale echilibrate care subliniază importanța calității urbane, sprijină obiective realiste pentru 

managementul cererii de călătorie spre centrul orașului și abordează nevoi reale ale locuitorilor 

din zonă. 

6.2 Managementul traficului și ITS 

Sistemul rutier de transport din București suferă din cauza următoarelor probleme majore: 

a. Nivel foarte ridicat de congestie în timpul orelor de vârf (Bucureștiul este cel mai 

congestionat oraș din Europa); 
b. Rată înaltă de accidente rutiere cu victime din rândul pietonilor; 

c. Funcționare neatractivă a vehiculelor de transport public de suprafață (autobuze și 
tramvaie). 

Studiul recent, publicat în 2013, pe tema managementului de trafic în centrul orașului 
prezintă o schimbare a direcției politicilor de la accesul necontrolat al autoturismelor către 

strategii de management al fluxului de trafic.  

Consultantul a observat următoarele motive principale ale problemelor de mai sus: 

a. Politicile și strategia de facto ale autoritățiilor locale preferă transportul cu 

autoturismul și NU modurile sustenabile. Această politică este reflectată de prețul 
relativ redus la parcări, de aproape nici o restricție legată de parcarea mașinii pe 

stradă și aproape nici o alocare de prioritate de trecere pentru mijloacele de transport 

public de suprafață și a utilizatorilor TNM). Se observă o lipsă de atenție acordată 
utilizatorilor TNM și în special lipsa dotărilor de infrastructură pentru TNM. 

b. Rețeaua rutieră București-Ilfov nu are capacitatea de a face față cererii în creștere. 
Arterele rutiere majore au un număr limitat de benzi de circulație, iar în multe cazuri 

capacitatea legăturii este şi mai mult redusă de capacitatea limitată a terminațiilor 
conexiunilor (intersecții și sensuri giratorii cu design defectuos). 

c. Rețeaua rutieră existentă din București-Ilfov nu este bine administrată, iar sectorului 

public îi lipsesc resursele și pregătirea profesională necesare pentru managementul 
modern al traficului. Acest lucru se reflectă prin absența unui sistem de management 

al parcărilor stradale, lipsa priorității pentru mijloacele de transport public de 
suprafață și existența unui centru de control al traficului care funcționează doar 

parțial.  

d. Rețeaua rutieră existentă nu are o ierarhie clară, care să separe traficul de trecere de 
traficul local. Astfel, sistemului îi lipsesc arterele rutiere, iar stăzile care au fost 

proiectate ca artere funcționează cu rol de stăzi colectoare, cu vehicule parcate la 
bordură care reduc semnificativ capacitatea secțiunii de drum.  

e. Transportul public de suprafață (autobuze și tramvaie) nu are prioritatea necesară în 

trafic pentru a funcționa în mod atractiv. Cele mai multe autobuze, troleibuze și 
tramvaie operează în trafic mixt și sunt afectate de congestiile cauzate de autoturime. 

Opțiunea de a oferi prioritate mijloacelor de transport în comun la intersecții este 
disponibilă (parțial) dar nu este aplicată. De asemenea, în multe intersecții, senzorii 

de trafic electro-magnetici care trebuie să reacționeze în timp real la situații de trafic 
nu funcționează. 
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f. Se remarcă o absență a instituirii reglementărilor primare de trafic, în special în ceea 

ce privește parcarea stradală și încălcarea priorităţii tramvaielor. 
g. Automobilele blochează frecvent calea de rulare a tramvaielor, de cele mai multe ori 

datorită manevrelor de virare realizate peste șine. În viitor trebuie controlate toate 
virajele la stânga care trec peste șinele de tramvai, prin semaforizare cu fază 

dedicată, pentru a elimina blocarea mișcărilor tramvaiului. 

În această secțiune ne vom concentra pe aspectele legate de managementul traficului 
observate de consultant, pe baza studiilor efectuate și a întâlnirilor organizate cu diverși 

actori.   

6.2.1 Proiectarea și Managementul Traficului  

TomTom, producătorul de sisteme GPS, efectuează anual un studiu privind congestiile din 

trafic la nivel mondial (200 orașe). Studiul definește congestia ca fiind procentajul timpului 
suplimentar de călătorie necesar efectuării unei călătorii în comparație cu timpul necesar 

aceleiași călătorii efectuate în afara orelor de vărf. Astfel, de exemplu, dacă o călătorie 

necesită 10 minute pe timp de noapte și 15 minute în timpul zilei, indicele de congestie este 
de 50%.  

Conform studiului realizat în 2014, Bucureștiul este orașul cu cele mai mari ambuteiaje din 
Europa (!), cu un nivel de congestie de 41%. Alte orașe europene cu valori ridicate de 

congestie sunt Varșovia (40%) și Roma (38%). Bucureștiul a depășit orașe precum Londra 
(37%), Marsilia (36%) și Paris (35%). 

Clasamentul mondial este condus de Istanbul (58%), urmat, în ordine, de Mexico City (55%), 

Rio de Janeiro (51%), Moscova (50%), Salvador (46%), Recife (45%), Saint Petersburg 
(44%), București (41%), Varșovia (40%), Los Angeles și Taipei (39% fiecare). 

În 2012, “campionul” European al congestiei a fost Varșovia (42%), urmată de Marsilia (40%) 
și Palermo (39%). Bucureștiul se situa în urmă. Altfel, orașele din top au fost capabile să își 

reducă nivelul de congestie. De exemplu, Marsilia și-a redus congestia cu 10%, de la 40% la 

30% prin îmbunătățirea rețelei LRT. În 2014, Marsilia a deschis o nouă extensie LRT. Această 
extensie a creat 5 noi stații și o legătură directă cu centrul orașului. În plus, Marsilia 

construiește trei noi linii rapide pentru autobuz (BRT) ca modalitate de a face metroul mai 
eficient și mai atractiv. Liniile vor conecta locuri cu stațiile terminus de metrou. 

Acest studiu certifică părerea subiectivă a șoferilor bucureșteni în legătură cu nivelul ridicat de 

congestie.  În 2014, nivelul de congestie din București a crescut semnificativ, determinând 
Bucureștiul să depășească cele mai congestionate orașe europene (Varșovia, Palermo, Roma, 

Paris, Marsilia și Stockholm). Deoarece numărul de mașini din București este relativ scăzut în 
comparație cu cel din alte orașe europene, este de așteptat ca această situație să se 

înrăutățească.  

Datele colectate de către consultant arată că indicele de congestie în timpul orelor de vârf 

este mult mai mare (84% în timpul dimineților de marţi și 87% vineri seara!) decât valorile 

medii. Indicele de congestie mediu în timpul orelor de vârf din timpul serii este de %32  și 
este mai ridicat decât cel din timpul orelor de vârf din cursul dimineții (78%). În plus, 

congestia pe străzile secundare este mult mai mare decât congestia pe străzile principale.  

În continuare prezentăm descoperirile specifice pentru București: 

Loc în lume comparat cu alte orașe mari  8/146 

Nivel mediu de congestie pe străzi principale  28% 
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Nivel mediu de congestie pe străzi secundare 45% 

Întârziere pe zi în timpul unei navete de 30 min  27 min 

Întârziere pe an în cazul unei navete de 30 min  103 ore 

Cea mai congestionată zi înregistrată  Vineri, 28 noiembrie 2014 

Lungime totală a rețelei  6 076 km 

Lungime totală a rețelei de străzi principale  161 km 

Lungime totală a rețelei de străzi secundare 5 915 km 

Este interesant să comparăm indicele de congestie din București cu cel din alte orașe 

europene care promovează transportul sustenabil, precum Amsterdam și Copenhaga, după 

cum se poate vedea în următorul tabel: 

Indicator București Copenhaga Amsterdam 

Indice de congestie mediu  41% 21% 19% 

Indice de congestie la oră de vârf, 
dimineața  

78% 45% 32% 

Indice de congestie la oră de vârf, 

seara 

82% 37% 38% 

 
Figura 6-10: Ambuteiaj la oră de vârf în timpul serii pe Calea Victoriei în martie 

2013 

Congestia afectează în mod negativ următoarele domenii: 
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a. Economia națională, deoarece se alocă foarte mult timp deplasărilor, în locul 

activităţilor productive. 
b. Mediul, deoarece congestiile de trafic își aduc o importantă contribuție în creşterea 

emisiilor gazelor cu efect de seră și poluării atmosferei  
c. Performanța transportului public de suprafață, deoarece cele mai multe 

autobuze și tramvaie operează în trafic mixt, fără separare și prioritate specială. 

 

6.2.2 Dificultăți în managementul traficului  

În continuare sunt enumerate motivele principale ale creșterii congestiei în București reflectate 

de politicile defectuoase de gestionare a traficului: 

1. Creşterea cererii pentru traficul cu autoturism personal pe reţeaua 
rutieră cu capacitate limitată: Rata de motorizare din România crește 

rapid. Următorul tabel prezintă numărul de mașini la 1000 de locuitori în anii 
2000, 2005 și 2012 în diferite țări (ne-am concentrat pe țările cu congestii în 

trafic și am făcut o comparaţie cu Olanda, țară cu congestii reduse în trafic): 

Țară 2000 2005 2012 (creștere % 
față de 2000) 

România 139 151 224 (61%) 

Italia 572 597 621 (8.5%) 

Franța 460 476 496 (8%) 

Polonia 261 323 486 (86%) 

Olanda 409 434 475 (16%) 

Este interesant să remarcăm că deși numărul de mașini din Polonia a crescut mai mult 
decât în România, nivelul de congestie al Bucureștiului l-a depășit pe cel din Varșovia 

pentru prima dată în 2014.  

De asemenea, este interesant de remarcat că nivelul de congestive din București este 
mai mare decât cel din țări cu o rată dublă de motorizare. Unul dintre motivele 

principale este că rata de motorizare în București este de ~600 iar în Ilfov este de 
~550. Această rată ridicată de motorizare este rezultatul direct al strategiei de facto a 

Guvernului de a promova transportul cu autoturism personal în defavoarea 
transportului public. Creșterea capacității rețelei rutiere nu s-a corelat cu creșterea ratei 

de motorizare.  

2. Lipsa unei ierarhii adecvate a rețelei rutiere: în mod ideal, majoritatea 
kilometrilor parcuşi de un vehicul în orice oraș ar trebui să fie parcurşi pe drumuri 

principale cu trafic rapid, șosele expres și artere urbane cu acces limitat. Regula 
orientativă este ca 30% dintre străzi să suporte 70% din trafic. Acesta nu este cazul 

în București. În plus, procentajul șoselelor expres din zona București-Ilfov este mic, 

după cum putem vedea în următorul tabel ce compară procentul lungimii totale a 
șoselelor expres cu lungimea totală a rețelei rutiere în diverse orașe cu diferite grade 

de congestie. 

Oraș Index congestie 2014 % șosele expres 

București 41% 2,6% 

Varșovia 40% 4,6% 

Hamburg 32% 5,0% 

Viena 29% 4% 

Copenhaga 21% 3% 

Amsterdam 19% 4,4% 

 
Procentajul șoselelor expres este o unitate de măsură foarte simplistă, dar o 

menționăm, deoarece acest indicator ne este la îndemână. Procentul respectiv, luat ca 
element singular, nu are o însemnătate foarte mare, deoarece este de asemenea 

important ca şoselele expres să aibă o capacitate suficientă şi reţeaua rutieră să fie 

organizată corespunzător. Totuși, este clar că Bucureștiul nu are suficiente șosele 
expres. 
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Este interesant să observăm că indicele de congestie al șoselelor expres din București 

este de doar 28%, în timp ce congestia pe rețeaua non-expres este de 45%. Acest fapt 
denotă clar că principalul motiv al congestiilor în București este managementul 

defectuos al traficului, după cum vom discuta în următoarea secțiune.  
3. Management defectuos al traficului: principalii factori care afectează 

managementul defectuos al traficului în București sunt: 

a. Lipsa unui sistem cuprinzător și eficient la nivelul orașului pentru 
gestionarea parcărilor: marea majoritate a orașelor europene au pus în 

aplicare un sistem cuprinzător de management al parcărilor. În cadrul acestui 
sistem, cele mai multe locuri de parcare pe stradă din zonele cu cerere ridicată 

sunt reglementate, parcarea în perioadele cu cerere ridicată este taxată și în 
multe cazuri durata de parcare este limitată pentru a descuraja navetiștii să-și 

folosească propriile mașini. Un studiu recent efectuat de ITDP arată că tendința 

actuală în Europa este aplicarea strategiilor care limitează numărul locurilor de 
parcare în funcție de capacitatea străzilor, pentru a obține nivele satisfăcătoare 

de calitate a aerului. Nici una dintre aceste metode nu există în București. 
Șoferii parchează oriunde doresc, pentru orice durată și practic gratuit. 

Deoarece nu există penalizarea parcărilor neregulamentare, se pot observa 

cazuri de parcări pe două sau chiar trei rânduri de la bordură. Această strategie 
a redus semnificativ capacitatea stradală disponibilă, deoarece: 

i. Numărul de benzi disponibile este redus  
ii. Parcari pe două sau chiar trei rânduri reduce și mai mult capacitatea 

disponibilă a străzilor 
iii. Manevrele de parcare afectează traficul și reduc și mai mult capacitatea  

iv. Un procentaj semnificativ din traficul urban din centrul oraşului constă în 

mașini care caută un loc de parcare. Aceste mașini cresc cererea și 
încetinesc traficul. 

Consultantul a identificat câteva planuri de management al parcărilor pentru 
București care au fost pregătite în ultimii ani. Nici unul dintre aceste planuri nu 

a fost implementat, din cauza obiecțiilor factorilor de decizie.   

b. Organizare instituțională defectuoasă: responsabilitatea de a administra 
traficul revine municipalității din București. Totuși, departamentul municipal de 

transport suferă de reduceri severe ale personalului. În prezent, există doar două 
persoane care lucrează în subordinea directorului de departament, iar acestea 

nu pot administra nici măcar solicitările din partea publicului. În aceste condiții, 

este imposibilă implementarea oricărei strategii noi. În plus, departamentul 
suferă de o serioasă lipsă de resurse financiare. Din acest motiv senzorii de trafic 

electromagnetici din intersecții nu sunt întreținuți și înlocuiți, iar programele 
pentru semaforizare nu sunt actualizate, așa cum este necesar.  

c. Proiectare defectuoasă a intersecțiilor: capacitatea rețelei rutiere urbane 
este determinată în principal de intersecții. Din păcate, proiectarea curentă a 

intersecțiilor și controlul acestora este departe de a fi optim. În continuare 

prezentăm o listă de aspecte problematice: 

i. Intersecțiile sunt prea mari, astfel timpul de semnalizare pentru eliberarea 

intersecţiei este mare și se pierde din capacitate  
ii. Reducerea numărului de benzi după intersecții (pierderea/îngustarea 

benzilor), benzile pentru viraje insuficient de lungi sau excluderea unor 

manevre de virare din timpii de semaforizare cauzează ambuteiaje în 
intersecții  

iii. Semaforizare nejustificată 
iv. Amplasarea necorespunzătoare a unor stații de autobuz; 

Proiectarea defectuoasă a intersecțiilor se poate datora și organizării 
instituționale defectuoase și a lipsei de resurse umane. 

d. Lipsa unei strategii de transport care să promoveze TNM: deși multe 

orașe europene au mai multe mașini decât Bucureștiul, procentajul călătoriilor 
cu mașina este mai ridicat în București. Mai mult, în timp ce procentul 
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călătoriilor realizate cu mașina în Uniunea Europeană nu crește, ba chiar 

descrește ușor, distribuţia modală a călătoriilor cu mașina în România se află în 
creștere constantă, după cum reiese din bazele de date pentru transport ale 

Eurostat, care arată modificările componentelor modale între 2002 și 2012, la 
nivel național.  

Dacă facem o comparație între România și Italia, observăm că în 2002 distribuţia 

modală a călătoriilor cu mașina era de 75,8% în România, mai scăzut decât 833% 
în Italia. Totuși, în 2012, România a depășit Italia, având 82,2% față de 78,9% 

în Italia.  
Rata creșterii utilizării autoturismului personal în România este printre cele mai 

ridicate din UE. La polul opus se află distribuţia modală a transport public. În 
2003, procentul utilizatorilor transportului public în România era a doua cea mai 

ridicată valoare din UE – 11,5% (Ungaria era prima, cu 13,4%, iar valoarea 

medie în UE era de 6,8%). În 2012, România a scăzut la doar 4,9%, în timp ce 
în UE, valoarea medie era de 7,4%. Astfel, în timp ce UE promova transportul 

public și alte moduri de transport sustenabile, România promova traficul rutier. 
În București, consultantul a descoperit că procentul de trafic rutier din toate 

călătoriile (mai lungi de 1 km) este de 47%. Pentru a reduce congestia, este 

necesar să transferăm o mare parte a călătoriilor cu maşina către moduri 
sustenabile.  

Pentru a face o comparație, următorul grafic prezintă distribuţia modală în 
București (indice de congestie de 41%) și în Amsterdam (19%) și Copenhaga 

(21%).  

 
Diferența majoră în Amsterdam și Copenhaga se datorează transferării 

călătoriilor cu autoturismul spre ciclism. Această soluţie este foarte atractivă 

pentru București, din moment ce pistele pentru biciclete sunt cea mai ieftină 
infrastructură în comparație cu șoselele expres, metrou, LRT sau BRT.  

În Copenhaga, lungimea totală a pistelor de biciclete este de 416 km, cuprinzând 
aproximativ 350 kilometri de piste de ciclism separate cu bordură, 23 kilometri 

de piste de ciclism pe stradă și 43 kilometri de piste de ciclism în spaţiile verzi 

din afara rețelei stradale, ce străbat parcuri și alte zone verzi. Există aproximativ 
560.000 biciclete în Copenhaga, adică numărul de biciclete îl depășește pe cel al 

locuitorilor, și totuși doar 48.000 de suporturi pentru biciclete. 
În Amsterdam, lungimea totală a pistelor de ciclism este de ~500 km. Orașul 

oferă și 250.000 suporturi pentru parcarea bicicletelor. Numai 13.000 suporturi 

sunt gratuite.   
Consultantul consideră că amenajarea și construcția unei rețele masive pentru 

biciclete în București, alături de dotări suficiente pentru parcare pot transfera cel 
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puțin 15% dintre utilizatorii de autoturisme către bicicletă, reducând astfel 

semnificativ congestia și poluarea.  
e. Lipsa de prioritate a vehiculelor de transport public de suprafață: 

Bucureștiul are o rețea extinsă de transport public, alcătuită din tramvaie și 
autobuze. Totuși, cele mai multe dintre vehicule nu au prioritate în trafic. Există 

foarte puține benzi cu prioritate pentru autobuze, nici un fel de infrastructură 

BRT și cele mai multe tramvaie funcționează în condiții de trafic mixt. În plus, 
nici un tramvai sau autobuz nu are prioritate la semafor. Acest fapt face ca 

viteza comercială a transportului public de suprafață să fie foarte redusă, iar 
utilizarea transportului public să fie neatractivă pentru utilizatorii de 

autoturisme. Distribuţia benzilor de circulaţie disponibile între numeroasele 
moduri (autoturisme, transport public, bicicletă și mers pe jos) este un aspect 

strict legat de managementul traficului. Totuși, după cum am observat mai sus, 

strategia prezentă preferă autoturismul față de celelalte moduri.  
 

Obiectivele operaționale includ o revizuire a sugestiilor recomandate în studiul din 2013 
privind managementul traficului având în vedere obiectivele PMUD, ca parte a scenariului de 

bază. Nevoia suplimentară pentru gestionarea traficului va fi derivată din dezvoltarea 

aliniamentelor prioritare pentru transportul public, rețeaua de biciclete, îmbunătățirile 
pietonale, și evaluarea performanțelor rețelei rutiere. 

   

6.3 Serviciile și funcționarea transportului public  

Această secțiune analizează furnizarea serviciilor de transport public și aspecte legate de 

mentenanţa serviciului.  Acoperă planul de deservire, asigurarea serviciului, disponibilitatea 

flotei sau a materialului rulant, tarife și sisteme de informare. De asemenea, acest capitol 

acoperă indicatorii de eficiență și eficacitate ai operatorilor locali. Au fost identificate aspecte 

legate de întreținere ca o componentă cheie în asigurarea serviciilor, de exemplu, calitatea 

redusă a catenarei pentru troleibuze care limitează viteza comercială sau numărul mare de 

autobuze nefuncționale, fapt ce face imposibilă respectarea planului de deservire.  Dificultățile 

legate de întreținerea autobuzelor sunt abordate în detaliu în volumul însoțitor, într-un raport 

tehnic separat.   

Rețeaua de transport public din regiunea București-Ilfov, deși este amplu dezvoltată și întinsă 

ca acoperire, suferă de o separare rigidă a modurilor, fapt ce obstrucționează mobilitatea. 

Acesta este un aspect crucial, conform sondajului de opinie privind obiceiurile de transport 

pentru gospodării, deoarece 66% dintre pasagerii RATB, 60% dintre pasagerii de metrou, 74% 

dintre pasagerii transportului public din Ilfov și 60% dintre pasagerii sistemului feroviar nu sunt 

deținători de autoturisme, iar astfel sunt utilizatori captivi. 

Lipsa de integrare poate fi identificată în infrastructura de stațiilor și a vecinătăţilor acestora, 

sistemul unic de tarifare, lipsa dotărilor de informare pentru pasageri, separarea serviciilor între 

București și localitățile din Ilfov. Ca rezultat, pasagerii sunt forțați fie să utilizeze un singur 

mijloc de transport, mai exact, un singur operator, fie să investească sume mai mari de bani 

pentru schimburi multiple la fiecare călătorie. 

6.3.1 Prezentare generală a sistemului  

Sistemul de transport public urban, suburban și regional din București este alcătuit din mai 

multe moduri.  Tabelul următor indică nivelul de servicii oferite de fiecare dintre modurile 

regionale/urbane. Autobuzele acoperă 80% din kilometrii de serviciu dar numai 27% din 

capacitatea de serviciu. Propulsia electrică este folosită pentru 70% din capacitatea de serviciu 

a sistemului de transport și astfel reprezintă un factor ce poate contribui la obținerea unui nivel 

redus de emisii CO2 în oraș.   
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Tabel 6-5:  Serviciile oferite pe moduri de transport public 

  Metrou Tramvai Autobuz Troleibuz TC Ilfov 

Nr. de linii 4 25 80 15 50 

Capacitate vehicul  00211 200 50 50 16 

Nr. mediu plecări zilnice  452 3,447 10,813 3,255 3,578 

Capacitate medie zilnică  27% 35% 27% 8% 3% 

Lungime rută (km) 146 479 1,627 259 2,021 

Nr. mediu km/zi/vehicul 9,948 33,527 103,340 22,897 54,672 

Nr. mediu ore/ zi/vehicul 1,885 2,547 8,054 2,068 1,366 

Ora AM la care începe 
programul  05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 

Ora PM la care se termină 
programul 23:00 23:00 23:00 23:00 22:00 

Tarif mediu Lei (o călătorie) 2.5 1.3 1.3 1.3 3 

Număr mediu pasageri pe zi 624,191 489,706 885,428 198,028 40,000 

Sursa: Metrorex, RATB, sondaje efectuate de consultant 

 

Tabel 6-6: Evaluarea consumului de energie și a costurilor transportului public pe 
tip de vehicul  

Pentru ca pasagerii să beneficieze din plin de serviciile de transport, oferind astfel un nivel 

îmbunătățit al serviciului public prin oferirea unei game complete de opțiuni, o rețea integrată 

este o premisă obligatorie pentru promovarea transportului public. Există trei condiții necesare 

care nu sunt întrunite încă: 

Planificarea serviciului  

Există o lipsă semnificativă de planificare și management integrat a rutelor și orariilor de 

funţionare, mai ales între metrou și modurile de suprafață. Coordonarea dintre operatori este 

realizată de cele mai multe ori de la caz la caz, pentru a rezolva aspectele punctuale. Astfel, în 

afară de municipalitate nu există un organism de reglementare sau o conducere executivă 

pentru întregul sistem de transport.   

Sistem integrat de tarifare și ticketing 

Nu există sistem integrat de tarifare. Încercările anterioare de realizare a unei integrări minime 

a  tarifelor au eșuat din cauza provocărilor structurale, pornind de la insuficiențe bugetare ce 

nu au permis menținerea acordurilor bilaterale între Metrorex și RATB – acesta fiind doar o 

cauză a problemei.   

Tip vehicul  VKMT zilnic 

Tip 

combusti

bil  

Unitate 
Consum de 

combustibil/km 

Cost 

energie 

/ 

Unitate 

Cost total  

Metrou 9.948 Electric kWh/km 12,00 € 0,09 € 10.700 

Tramvai 33.527 Electric kWh/km 3,40 € 0,09 € 10.300 

Troleibuz 22.897 Electric kWh/km 1,80 € 0,09 € 3.700 

Autobus 103.340 Diesel L/km 0,44 € 1,23 € 55.900 

Transport Public Ilfov 54.672 Diesel L/km 0,14 € 1,23 € 9.400 

Total 224.384     € 90.100 
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Sistem de informare a pasagerilor  

Remarcăm o absență totală a hărților integrate a rețelei de transport public și a informațiilor 

pentru pasageri. Hărțile rutelor RATB nu arată stațiile de metrou și viceversa. Sistemele de 

informații pentru pasageri sunt complet separate, iar găsirea de informații în stațiile subterane 

este dificilă. În multe cazuri, mai ales în stații importante, informațiile pentru pasageri sunt 

marginale sau complet absente. Chiar și stațiile recent construite nu oferă informații de bază 

(orar, rețea, tarife) în format tipărit și nu sunt prevăzute afișaje.  

6.3.2 Servicii Suburbane și Regionale 

Frecvențele actuale ale trenurilor intercity sunt sporadice, cu lacune mari în programul zilnic și 

viteze de operare foarte scăzute astfel încât timpii de călătorie cu trenul sunt adesea de două 

ori mai mari decât cei cu mașina. Această furnizare a serviciului este incompatibilă cu naveta 

pe distanțe lungi. Ca urmare, CFR a cunoscut un declin abrupt în fluxul de pasageri, ca răspuns 

la starea proastă a serviciilor (viteze foarte scăzute, frecvențele rare, îmbatranire a materialului 

rulant, etc.), cu pierderi de operare extreme care amenință declinul continuu al condițiilor23. În 

plus, există un decalaj în privința responsabilității pentru planificarea infrastructurii și a 

serviciilor pentru operațiunile regionale sau suburbane, care se încadrează între autoritățile 

naționale și locale. Acest decalaj trebuie combătut prin evoluția cadrului instituțional adecvat 

pentru sistemul de transport public. Acest subiect va fi revizuit în continuare în următoarele 

etape ale planului, inclusiv clarificarea diviziunii responsabilității, starea infrastructurii și 

îmbunătățirile necesare pentru a adapta transportul feroviar suburban acolo unde este justificat 

prin numărul de călători, si proiectarea serviciilor pentru aceste coridoare în raport cu opțiunile 

de acces feroviar. 

Rețea 

Serviciile feroviare suburbane și regionale fac parte din sistemul principal de cale ferată.  

Serviciile de trenuri de pasageri sunt oferite pe distanțe de  

 50 până la 80 kilometri pentru trenurile regionale și  

 20 până la 40 kilometri pentru trenurile suburbane.  

Naveta zilnică include trasee pe distanțe mai lungi, precum Ploieşti (60 km) și Piteşti (120 km).  

Gările utilizate (cu sosiri ale trenurilor regionale IR și trenurilor suburbane R în zilele normale 

de lucru, exclusive trenurile intercity) sunt 

 Bucureşti Nord (35) 

 Bucureşti Obor (7) 

 Bucureşti Basarab (7) 

 Titan Sud (5) 

 Bucureşti Progresul (temporar închisă). 

Un număr total de 132 de trenuri intră în București și 137 de trenuri ies din București, mult sub 

magnitudinea normală pentru un oraș metropolitan. Serviciile de transport pasageri de la 

București Progresu în Sud au fost întrerupte temporar după prăbușirea unui pod din cauza 

inundațiilor. Harta 6-1 prezintă frecvența transporturilor pe cale ferată în raport cu densitățile 

dezvoltărilor din regiune. Frecvențele serviciului în rețea nu sunt bine adaptate pentru navetă 

sau transport suburban. Cel mai circulat coridor este dinspre Ploiești, cu 50 de trenuri care 

sosesc și 52 de trenuri care pleacă, și are potențialul de a deservi zonele cu densitate mai mare 

de construcții din Buftea și Chitila.  Alte coridoare înregistrează frecvențe și mai reduse. Este 

important să remarcăm faptul că Pipera, care este o zonă relativ densă, nu este deservită deloc 

                                                

 

23 A se vedea documetul MPGT pentru detalii suplimentare.  
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de calea ferată. În plus, acolo unde MPTG indică necesitatea unor coridoare prioritare de la 

Nord și de la Vest (Ploiești, Pitești, și Craiova), numărul de utilizatori ai serviciilor feroviare pe 

anumite coridoare rămâne relativ scăzut, mai ales dinspre Pitești, în raport cu traficul rutier 

estimat.   

 

 

Harta 6-1: Gări în raport cu densitatea populației 

Material rulant  

Se folosește materialul rulant obișnuit, inclusiv vagoane etajate și unități diesel multiple. Nu 

există material rulant dedicat transportului metropolitan sau suburban. Se estimează că 

aproximativ 40% din flota Desiro este inactivă.  

Accessibilitate și confortul pasagerilor  

Se folosesc vagoane convenționale de cale ferată și unități motorizate diesel, fără amenajări 

speciale pentru personele cu dizabilități și, mai ales, fără aer condiționat.  
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Funcționare 

Frecvența serviciului este relativ scăzută. Nu există servicii cu interval fixe.  

Marea majoritate a trenurilor de pasageri este administrată de filiala care asigură servicii pentru 

pasageri a societății naționale de cale ferată CFR. Șase trenuri care pleacă din Gara de Nord 

zilnic sunt administrate de o companie privată (Transferoviar Calatori - TFC).  

Obiectivele operaționale sunt: 

1. Promovarea coridoarelor feroviare accesibile din punct de vedere al costurilor pentru 

accesarea orașului   

2. Identificarea rețelei și a îmbunătățirilor necesare pentru a creşte numărul călătoriilor 

pe aceste coridoare  

3. Asigurarea accesului multi-modal la gări care sunt importante pentru servicii de căi 

ferate îmbunătățite suburbane  

4. Asigurarea distribuției pasagerilor prin intermediul transportul public local către 

destinațiile finale, mai ales în București, facilitată și prin distribuția staţiilor reţelei 

feroviare în oraș. 

6.3.3 Metrou 

Rețea 

Harta 6-2 descrie frecvenţa serviciului pe liniile de metrou şi fluxurile de călători estimate în 

staţii, pe baza sondajelor efectuate pe teren. Predominanţa liniei de metrou 2, în special, și, de 

asemenea, secțiunea comună pentru M3 și M1 sunt evidente.  Pentru linia de metrou 2, va fi 

important să se ia în considerare capacitatea serviciilor curente și atingerea potențialului maxim 

pe această linie.  Numărul mare de urcări şi coborâri în Piaţa Sudului se datorează rețelei de 

troleibuz din zonele de sud şi sud-vest, foarte slab deservite, care alimentează această stație. 
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Harta 6-2:  Frecvenţa serviciului de metrou şi estimarea fluxului de pasageri în 
staţii 
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Material rulant 

Materialul rulant cuprinde trei generații şi este compatibil cu infrastructura tuturor liniilor, adică este 

utilizabil liber în întreaga rețea (din nou, în afară de semnalizarea cabinei pe linia 2).  

 Astra: Iniţial, materialul rulant a fost construit în România, la Arad, de societatea Astra, între 

1979 și 1995. Iniţial au fost livrate 251 de trenuri cu două vagoane, dintre care multe au fost 

retrase și înlocuite cu trenuri noi. Circa 33 trenuri sunt încă în funcțiune.  

 Bombardier: 44 de trenuri cu șase vagoane, cu dimensiuni apropiate de cele Astra și 

capacitate asemănătoare au fost livrate de Bombardier între 2002 și 2004, atât pentru 

extinderea flotei cât și pentru înlocuirea stocului vechi. Fabricarea primului tren s-a realizat în 

Suedia, toate celelalte trenuri s-au asamblat la Electroputere Craiova. Un tren cu șase 

vagoane este compatibil ca dimensiune și capacitate cu un set de trei trenuri Astra cu două 

vagoane.  

 CAF: Recent a început livrarea a altor 16 trenuri cu şase vagoane, de către producătorul 

spaniol CAF, cu dimensiuni generale și capacitate similare. Primele patru trenuri au provenit 

de la fabrica CAF din Beasain, toate celelalte trenuri sunt asamblate în Atelierele de Cale 

Ferată Grivița.  

Dimensiuni cheie:  

Tabel 6-7: Dimensiuni cheie ale materialului rulant de metrou 

 Astra Bombardier CAF 

Configuraţie: tren cu 2 
vagoane 

tren cu 6 
vagoane 

tren cu 6 
vagoane 

Lungime (pentru trenul cu 6 
vagoane) 

120 m 112,6 m 113,6 m 

Lăţime  3.100 mm 3.200 mm 

Capacitate:  
locuri 
în picioare 
total 

  

216 
984 (4/mp) 
1,200 

 

222 
978 (4/mp) 
1,200 

Număr de vehicule original 251 x 2 18 x 6 = 108 16 x 6 = 96 

Anul fabricaţiei 1978 - 1995 2002 - 2004 2013... 
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Figura 6-11: Trenuri de metrou Astra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-12: Trenuri de metrou bombardier [Metrorex] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-13: Trenuri de metrou CAF [Metrorex] 
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Funcţionare 

Intervalele publicate sunt:  

 M1 M2 M3 M4 M1+ M3* 

oră de vârf 
a.m. 

8 min 4 min 8 min 8 min 4 min 

oră de vârf 
p.m. 

8 min 4 min 8 min 8 min 4 min 

* secţiune comună 

Tabel 6-8: Intervale la ora de vârf a liniilor de metrou 

Aceste intervale sunt mai lungi decât de obicei pentru sistemele de metrou din alte orașe 

metropolitane.  

În prezent este prevăzută, pentru ora de vârf, o capacitate de 4 pasageri pe metru pătrat în 

picioare (980 de pasageri pentru fiecare tren), astfel: 

 M1 M2 M3 M4 M1+ M3* 

oră de vârf 

a.m. 

7.350  14.700  7.350  7.350  14.700 

oră de vârf 
p.m. 

7.350  14.700 7.350  7.350  14.700 

în ppopd = pasageri pe oră pe direcţie  * secţiune comună; 

Tabel 6-9: Capacităţile liniilor de metrou la ora de vârf 

Într-un interval de 120 secunde (minimum 90 secunde interval + 30 secunde întârziere 

permisă), o capacitate maximă de 29.400 ppopd ar fi posibilă, ceea ce ar trebui să satisfacă 

scenarii chiar foarte dificile.  

Cifrele actuale privind numărul de pasageri sunt între 600.000 și 800.000 de pasageri pe zi. 

Trenurile de metrou nu sunt dotate cu aer condiționat. Ambele trenuri, Bombardier și CAF, au 

ventilație forţată în compartimentele pentru pasageri.  

Extinderea rețelei 

Extinderea este în curs şi se face treptat, adică secțiune cu secțiune, cu un număr limitat de 

stații construite în cadrul fiecărui proiect. Proiectele actuale aflate în construcție sunt: 

 Extinderea M4 Nord, de la Parc Bazilescu la Străulești: în construcție 

 M5 secțiunea 1, de la Drumul Taberei la Eroilor: în construcție 

Alte idei de proiecte avute în vedere sunt:  

 Extindere M3 la Vest, de la Militari: planificată 

 Extindere M4 la Sud, de la Gara de Nord la Progresul: planificat 

 M5 secţiunea 2, traversează centrul oraşului, din Eroilor în Pantelimon (M1): planificat 

 M6 secţiune iniţială, de la 1 Mai la Aeroportul Otopeni: planificat 

 M7 din Rahova în Voluntari: planificat 
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 M8 din Crângași la Dristor (M1): planificat 

 

6.3.4 Tramvai 

Reţea 

Dimensiunea și densitatea sistemului sunt impresionante, și acoperă mai mult sau mai puțin 

întreaga zonă construită, cu excepţia centrului orașului.  

Rețeaua oferă linii radiale și orbitale în suburbii, în cea mai mare parte linii orbitale în apropiere 

de centrul orașului și câteva secțiuni care se termină în vecinătatea sa. Centrul orașului în sine 

este accesibil doar prin alte moduri, deoarece există o discontinuitate a infrastructurii între B-

dul Unirii, Unirii Centru şi la nord de Parlament.  

Harta 6-3: Reţeaua de metrou cu extinderile propuse 
 Sursa: Metrorex 
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Harta 6-4: Frecvenţa tramvaielor şi separarea căii de rulare 

Harta 6-4 arată relația dintre frecvența tramvaielor și tipul de separare a căii de rulare. 

Frecventa tramvaielor pare să fie mai puțin dependentă de tipul de separare și mai mult în 

funcție de locație.  Frecvența serviciului este mai mare în afara centrului dens al orașului, mai 

ales în cazul în care tramvaiul urmează drumurile cu grad mare de ocupare, precum tramvaiul 

41. Tramvaiul 32 ilustrează modul în care serviciile cu frecvență mare există indiferent de nivelul 

de separare.  

Funcţionare 

Tramvaiul este administrat de către municipalitate prin intermediul RATB.  

Așa cum am menționat mai sus, sunt folosite trenuri lungime nu mai mare de 28 m și o 

capacitate limitată, necesitând astfel intervale scurte de trecere a tramvaiului acolo unde este 

necesară o capacitate mai mare.  Următorul tabel rezumă principalii parametri ai serviciilor 

pentru operațiunile de tramvai, raportaţi de RATB: 

Tabel 6-10: Parametri de funcţionare a tramvaielor 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 Tramvai 

Număr de linii                  25  

Număr de vehicule                245  

Lungimea totală a traseelor (km)                488  

Călătorii dus-întors pe zi              1.723  

VKMT la ora de vârf AM             8.644  

VKMT pe zi           33.527  
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Un tabel care rezumă rutele RATB de tramvai cu frecvență mare (plus linia circulară 1) este 
prezentat mai jos în Tabel 6-11, inclusiv diverse aspecte ale serviciului: origine, destinație, 

VKMT, VHT.  

 

Traseu # 
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VKMT la 
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vârf AM 

VKMT 

pe zi 

VHT la ora 

de vârf AM 

VHT pe 

zi 

41 PIAȚA PRESEI GHENCEA 2.33 19.7 76 1.519 5.901 97 384 

32 
DEPOUL 

ALEXANDRIA 
PIAȚA UNIRII 2,64 11,3 51 771 2.772 58 216 

21 
PIAȚA SF. 

GHEORGHE 

PASAJ 

COLENTINA 
5,48 15,1 70 495 2.142 38 176 

1 ȘURA MARE 
ȘOS. MIHAI 

BRAVU 
9,86 6,4 35 116 395 10 36 

25 
C.F.R. 

PROGRESUL 

DEPOUL 

MILITARI 
7,60 17 65 402 1.586 25 102 

Tabel 6-11: Cele mai frecvente 5 trasee de tramvai RATB în București 

Celelalte linii au intervale de sosire la orele de vârf de peste 10 min.  

Statisticile din mai 2014 arată  

 Viteze comerciale între 12 și 18 kilometri pe oră, fără a include întoarcerea la terminale, 

și  

 Capacități (nu sunt adăugate serviciile suprapuse) între 210 și 3218 de pasageri pe oră 

pe sens (ppopd), cu liniile 32 (7324 ppopd) și 41 (7863 ppopd) fiind singurele două 

linii de tramvai de mare capacitate.  

Vitezele comerciale sunt mult sub media internațională, și capacitatea este la nivelul tradițional 

al tramvaielor.  

  

KM pe zi per Vehicul                137  

VKMT anual    10.762.177  

VHT la ora de vârf AM                637  

VHT pe zi             2.547  

VHT anual         817.464  

Viteza Medie (la ora de vârf AM)             13,01  

Călătorii dus-întors pe zi pe vehicul               7,03  
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Traseu 
număr 

  
Lungime 

[km] 
Viteză comercială 

[km/h] 

1 6,4 12,2 

4 2,7 13,5 

5 8,5 11,9 

7 7,2 14,4 

8 14,2 17,8 

10 14,2 14,0 

11 16,2 15,4 

14 8,8 12,6 

16 7,8 12,3 

21 7,6 14,2 

23 15,3 15,3 

24 8,4 12,9 

25 17,0 17,3 

27 10,6 14,8 

32 5,7 14,7 

35 11,0 16,9 

36 11,0 13,2 

40 11,4 15,6 

41 9,9 17,9 

42 6,5 12,0 

44 7,1 14,2 

45 7,5 13,0 

46 12,0 12,2 

47 6,7 14,4 

56 6,8 14,6 
Tabel 6-12: Viteze comerciale pe rutele de tramvai 

Vitezele comerciale sunt, așa cum indică tabelul de mai sus, cu mult sub standardele 

internaționale în întreaga rețea. Vitezele comerciale ar trebui să fie mai degrabă 22-28 km/h 

pentru reţeaua principală / linii LRT și 16-20 km/h pentru liniile de tramvai convenționale.  

Timpul de oprire în stații este destul de scurt, rareori mai mult de 20 secunde, iar şinele sunt 

în condiție bună. Motive principale sunt mai degrabă datorate 

 întârzierilor din cauza semnelor de circulație  

 interferențelor de trafic auto, în principal, la intersecții și  

 în general, precauţiilor generale la condus sub viteza realizabilă. 

Unul dintre factorii care contribuie la viteze comerciale scăzute este lipsa de gestionare a 

traficului, în special limitarea sau controlul virajelor la stânga peste şine. Tramvaiele sunt 

adesea blocate de traficul general în intersecție, chiar şi în cazul liniilor de tramvai cu cale de 

rulare separată de drum. În afară de interferențele severe ale traficului auto în anumite locații, 

nu există motive speciale care ar face imposibilă atingerea acestor niveluri de viteză în 

București. Modernizarea necesară atingerii acestor obiective necesită o privire cuprinzătoare 

asupra infrastructurii (nu numai separarea) și gestionarea traficului, și se poate face treptat, 
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pe fiecare secţiune în parte, și fără costuri inutile relevante. Este nevoie însă de o prioritizare a 

investițiilor vizate (sistemul actual pare că oferă destule oportunităţi), împreună cu alte moduri, 

în special liniile de metrou și magistrala feroviară.  

Material rulant 

Cea mai mare parte a flotei de tramvaie este de origine românească, și toate aceste tramvaie 

au fost renovate (la standarde ușor diferite). Renovarea a fost destul de substanțială, și de 

multe ori a inclus revizia corpului vehiculelor și boghiurilor dar în cele mai multe cazuri a exclus 

o schimbare a echipamentelor de tracțiune.  

Renovarea a avut loc la atelierele proprii ale RATB ("UCAR") care a preluat marea majoritate a 

vehiculelor construite la Electroputere Craiova și Faur din București, între 1994 și 2003.  

Material rulant nou nu a fost încă achiziționat. Bucureștiul a avut până acum o abordare 

neconvențională si se bazează aproape exclusiv pe resursele interne, de mai mult de 40 de ani.  

În afară de 12 tramvaie noi construite la UCAR (pe componente Tatra second-hand), flota 

consta din tramvaie dinaintea Revoluţiei, produse în atelierul propriu al RATB între 1972 și 1990 

și de CKD Tatra în Republica Cehă între 1971 și 1974.  

Marea majoritate a tramvaielor sunt uni-direcționale, corespunzând configurației şinelor.  

Tip V3A V3B V2A V2B Bucur 1 Bucur LF Tatra T4 

număr ~ 370 1) ~ 49 1) 11 4 ~ 120 1) 

config.  uni-dir. bi-dir. uni-dir. bi-dir. uni-dir.2) uni-dir. uni-dir. 

osii 8 8 6 6 6 6 4 

podea 
joasă 

32 3) ./. ./. ./. ./. 4  ./. 

construit 1972-90 1974-78 1981-87 1982  2012 2008-11 1971-74 
1) din pagina [http://ratb.stfp.net]  
2) primele 2 vehicule bi-direcţionale 
 3) 32 vehicule reconstruite cu secţiuni în centru cu podea joasă 

Tabel 6-13: Flota de tramvaie 

Figura 6-14: Tramvai V3A-93 tramvai modernizat 
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Figura 6-15: Unitate Tatra T4R cu două vagoane  

Doar cele 4 LF Bucur și V3A 32 au 

fost reabilitate cu secțiunile din 

centru cu podea joasă, permiţând 

îmbarcarea la nivel. 

 

Figura 6-16 Tramvaiul Bucur LF cu secţiune cu podea joasă 

 

Comanda tracțiunii 

vehiculelor V3 și V2 este, în 

afară de un număr mic de 

vehicule V2A T 

modernizate, 

convențională, cu 

controlere manuale cu 

came, care permit 

funcționarea mai multor 

unități, nu economisesc 

energia la accelerare și 

recuperarea energiei la 

frânare. Funcţionarea este 

în consecință limitată la 

unități individuale.  Figura 6-17: Secţiunea centrală cu podea joasă a 

vagonului de tramvai V3A 93-PPC  
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Figura 6-18: Controler manual cu came 

 

Tatra T4, cu comanda acceleratorului de tip PCC, permite funcționarea mai multor unități și 

sunt folosite ca vagoane individuale şi ansambluri de două vagoane. Cu toate acestea, lungimea 

și capacitatea unui ansamblu de două vagoane echivalează doar cu un singur vehicul V3.  

Lungimea maximă a unităţii este astfel în jur de 28 m, reflectând din nou dimensiunea unui 

tramvai tradițional. În condiții de metrou ușor ușoare, trenul poate avea peste 50 m lungime, 

după cum s-a demonstrat de exemplu în Budapesta.  

O licitație pentru 100 de tramvaie noi a fost anunțată în 2006, dar nu s-a ajuns la stadiul de 

contract. Un plan pentru a crea 65 de tramvaie articulate Bucur din componentele folosite ale 

unor 130 de vehicule Tatra a fost abandonat şi el. Mai recent, un prototip de tramvai cu 6 axe 

şi podea joasă a fost produs de Astra (Arad), în colaborare cu Siemens, primul prezentat în 

2012 și alocat pentru testare și producție în București, deși fără rezultate ulterioare.  

 

Figura 6-19: Astra Imperio - tramvai cu podea joasă la expoziţia InnoTrans 2012 

Cel puțin primele tramvaie renovate vor ajunge la sfârșitul celei de-a doua vieți a lor în viitorul 

apropiat, și aproape întreaga flotă nu este conformă cu standardele de ultimă oră. Nevoia unei 

noi generaţii de tramvaie este, prin urmare, destul de stringentă.  

Orașe metropolitane comparabile ca mărime, cum ar fi Budapesta, Varșovia, Praga, Riga au 

început întinerirea flotei în urmă cu câțiva ani și au acum mai multe vehicule cu podea joasă, 

pe lângă flotele convenţionale. Bucureşti a ajuns la un nivel important de înlocuire a şinelor şi 

de modernizare a infrastructurii, şi în acest moment s-ar cere în mod normal întinerirea flotei 

 aproape întreaga flotă de tramvaie, deși renovată, este complet depăşită tehnic, cu 

echipament electromecanic ultra-convențional care provine din perioada pre-revoluție,  
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 necesită tehnologii de întreținere care implică multă muncă şi  

 a ajuns oricum la finalul duratei de viaţă.  

Chiar şi cele mai recente tramvaie Bucur sunt construite cu tehnologii învechite, iar numărul lor 

este mult prea mic.  

Situația reflectă o lipsă de investiții de peste zeci de ani și necesită o acțiune decisivă pe o 

perioadă mai lungă. Dacă aceasta nu se va iniția în viitorul foarte apropiat, flota îmbătrânită 

poate deveni o amenințare substanțială pentru rețeaua de tramvai, altfel destul de intactă.  

Accesibilitate şi confortul pasagerilor 

Secțiunile cu podea joasă există doar la 32 tramvaie V3A reconstruite (aproximativ 15% din 

lungimea lor) și 4 tramvaie Bucur LF (circa 60% din lungimea lor).  

Nu există tramvaie cu toate ușile la nivel cu podeaua joasă.  

Intrarea cu podea joasă contribuie în mod evident la accesibilitatea pasagerilor cu handicap, 

precum și la confortul general al pasagerilor şi la coborârea şi urcarea rapidă în stații. Cu toate 

acestea, accesul în întregime fără treaptă depinde de peroanele staţiilor cu borduri ridicate.  

Reconstruirea convenţională a peroanelor din staţii s-a făcut cu borduri la nivel mai scăzut decât 

ușile cu podea joasă, lăsând astfel o diferență de înălțime considerabilă, care împiedică în 

prezent accesul scaunelor cu rotile fără ajutor extern. Reconstrucţiile mai recente ale peroanelor 

au o înălțime a bordurii care ar trebui să corespundă cu viitoarele tramvaie cu podea joasă și 

să permită accesul fără treaptă.  

 

Figura 6-20: Stația de tramvai Basarab, tramvai Bucur cu podea joasă 
corespunzătoare [F. Radu] 

Niciunul dintre tramvaie nu are aer condiţionat. Vara, temperatura în București ajunge la 35°C 

și chiar mai mult.  

Concluzii 

 Aproape întregul parcul de vehicule are originea înainte de revoluție. Deși bine modernizat, 

acesta nu corespunde standardelor moderne și este posibil să fie nevoie de a fi înlocuit în 

viitorul apropiat.  

 Totala absenţă a vehiculele feroviare ușoare cu podea joasă este în contrast cu alte orașe.  

 Materialul rulant și tehnologiile indică un flux destul de scăzut de fonduri pentru investiții 

și întreținere. Acest lucru se reflectă în metode de producție cu muncă intensivă și consum 

de energie mai mare decât necesar.  

 Viteza comercială în general scăzută și capacitatea moderată merită o analiză atentă.  
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6.3.5 Serviciul de transport public: autobuze şi troleibuze  

Reţea 

Autobuzele convenționale funcționează în București din 1920. Astăzi, rețeaua cuprinde 69 de 

linii, 3 linii expres și 9 linii suburbane, precum si 25 (!) de servicii de transport cu autobuzul de 

noapte. Lungimea totală a traseelor este de 1586 km. 

Rețeaua cuprinde liniile radiale, tangente și orbitale și acoperă majoritatea orașului, deservind 

toate cartierele (consultaţi Harta 6-5). Unele linii par a avea mai mult rol de alimentare, alte 

linii (predominant radiale), mai degrabă arată ca având o funcție de tip coloană vertebrală. 

Autobuzele reprezintă unul dintre cele mai importante moduri de transport, reprezentând 61% 

din serviciile RATB iar sistemul de troleibuze 17% din serviciile RATB. 

Rețeaua cuprinde mai multe linii radiale și include o secțiune prin centrul orașului. O a doua 

rețea, mai mică, este formată din trei linii scurte în periferia de sud-est. Acestea au fost 

identificate în planul de transport pentru 2008 ca: De traversare a oraşului, Orbitală şi de Sud. 

1. De traversare a oraşului- Traversează oraşul de la Est la Vest cu o axă comună de-

a lungul Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universității şi Bd Carol 1.  Deservesc mai multe 

zone rezidențiale. 

2. Orbitală- Traseele duc spre sau prin zona Gării de Nord fără a ajunge în centrul 

oraşului. 

3. De sud - Reţea independentă în jurul Pieţei Sudului, care este atât un punct de tranzit 

cât şi un centru de cartier important.  
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 Harta 6-5: Reţeaua de autobuze şi troleibuze 
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Concluzii  

Material rulant 

Flota de autobuze  este extraordinar de 

modernă, cu 1.000 de autobuze Mercedes-

Benz Citaro, toate cu podea joasă și jumătate 

dintre ele cu aer condiționat:  

 500 autobuze Citaro livrate între  2006 şi 

2007, şi 

 500 autobuze Citaro livrate între  2008 şi 

2009. 

Figura 6-21: Autobuz Citaro 

Cu toate acestea, direcţia tehnică a RATB a precizat că, în prezent, ca. 220 din flota de autobuze 

1000 "Citaro" sunt imobile din cauza lipsei pieselor de schimb. Ținând seama de autobuzele 

aflate în întreținere normală și în rezervă numai 674 autobuze sunt în prezent în funcțiune 

zilnică.  

Nu sunt folosite autobuze articulate, în ciuda intervalelor considerabil scurte (și în consecință a 

nevoilor de mare capacitate) pe mai multe rute. 

Flota de troleibuze  este formată din 200 

de troleibuze cu podea înaltă şi 100 de 

troleibuze cu podea joasă: 

 200 Ikarus 415T (podea înaltă) 

 100 Irisbus / Astra Citelis (podea joasă). 

 Nu sunt folosite troleibuze articulate, în 

ciuda intervalelor considerabil scurte pe 

mai multe rute. 

 

Figura 
6-22: Troleibuz 

Ikarus 415T  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-23: Troleibuz Irisbus Citelis [S. 

Puscasu ] 
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Accesibilitatea şi confortul pasagerilor  

Autobuz - 

 Toate autobuzele Citaro sunt de tip cu podea joasă.  

 Autobuzele cu podea joasă, împreună cu peroanele înălţate acolo unde există, permit 

accesul pasagerilor în scaune cu rotile sau cu deficienţe de mers.  

 A doua parte de 500 de autobuze Citaro sunt dotate cu aer condiționat, aducând 

ponderea la jumătate din flota de autobuze. 

 Flota de autobuze este de ultimă oră și oferă confort și eficiență.  

 Absența autobuzelor articulate este surprinzătoare.  

Troleibuz - 

 Troleibuzele Irisbus sunt în întregime cu podea joasă, aducând cota autobuzelor cu 

podea joasă a flotei la aproximativ o treime.  

 Troleibuzele nu sunt dotate cu aer condiționat.  

Deși flota este modernă, informarea şi confortul pasagerilor necesită o mare îmbunătăţire 

deoarece sunt aproape absente. 

 

Funcţionare 

Atât rețelele de autobuz cât şi de troleibuz sunt operate de municipalitate prin intermediul 

RATB.  

Următorul tabel rezumă principalii parametri ai serviciilor pentru operațiunile de tramvai şi 

troleibuz, raportaţi de RATB: 

 Autobuz  Troleibuz 

Număr de linii                     80                   15  

Număr de vehicule                   680                 176  

Lungimea totală a traseelor 

(km)                1.565                 260  

Călătorii dus-întors pe zi                 5.406              1.627  

VKMT la ora de vârf AM              24.172              6.101  

VKMT pe zi            103.341            22.897  

KM pe zi per Vehicul                   152                 130  

VKMT anual       33.172.359       7.350.087  

VHT la ora de vârf AM                1.836                 515  

VHT pe zi                8.054              2.068  

VHT anual         2.585.441          663.868  

Viteza Medie                13,74              11,99  

Călătorii dus-întors pe zi pe 
vehicul                  7,95                9,25  

Tabel 6-14: Rezumatul parametrilor serviciului de autobuze şi troleibuze 

Un punct important de interes privind operațiunile şi serviciile RATB, sunt diferențele identificate 
de consultant între planurile periodice de servicii. Cu toate acestea, chiar mai problematice sunt 

diferențele între operaţiunile actuale şi planurile de servicii. 

Tabel 6-15 arată diferență de funcționare planificată între decembrie 2014 și mai 2014. 

Scăderea planificată a serviciilor este semnificativă, cu 25% mai puține autobuze în timpul 

orelor de vârf în prima jumătate a zilei, şi o scădere de 15% în restul zilei. Tramvaiul suferă, 

de asemenea, de o scădere a serviciului planificat în timp ce serviciul troleibuzelor este doar 

ușor redusă. 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București-Ilfov: Raport Interimar 1       Iunie 2015 

 

224 

ROM Transportation Engineering LTD. & AVENSA consulting LTD. 

Tabel 6-15: Modificarea a planului de servicii RATB Dec/Mai 2014 

 DEC/ 

MAI 6-

9 

DEC/ 

MAI 9-

13 

DEC/ 

MAI 13-

18 

DEC/ 

MAI 18-

21 

AUTOBUZ 75% 85% 83% 85% 

TRAMVAI 83% 85% 84% 84% 

TROLEIBUZ 96% 96% 98% 100% 

 

Şi mai îngrijorătoare este diferența găsită între serviciul planificat și real, pe baza datelor 
colectate în cadrul sondajelor de transport public. Aşa cum se observă în Tabel 6-16, serviciul 

a scăzut cu încă 5% -15% în ora de vârf din prima parte a zilei, pentru toate modurile RATB, 
în comparație cu planul pentru decembrie 2014. Diferența față de mai 2014 este chiar mai 

mare, cum planul de servicii este de asemenea mult mai accentuat. 

Tabel 6-16: Diferența dintre serviciul planificat de RATB și serviciul efectiv furnizat, 

mai și decembrie 2014 

 EȘANTIO

N 

SONDAJ

/ MAI  

6-9 

SONDA

J/ MAI  

9-13 

SONDA

J/ MAI  

13-18 

SONDA

J/ MAI  

18-21 

SONDA

J/ DEC  

6-9 

SONDA

J/ DEC  

9-13 

SONDA

J/ DEC  

13-18 

SONDA

J/ DEC  

18-21 

AUTOBUZ 25% 70% 78% 74% 84% 89% 92% 88% 97% 

TRAMVAI 12% 80% 77% 86% 81% 85% 80% 86% 83% 

TROLEIB

UZ 

20% 78% 84% 85% 81% 95% 92% 92% 83% 

 
Pe baza planului de servicii al RATB din decembrie 2014, şi a datelor colectate în timpul 

sondajelor de transport public în 2014, un tabel recapitulativ privind rutele de RATB de autobuz 
şi troleibuz de înaltă frecvență este prezentat mai jos în Tabel 6-17, inclusiv diverse aspecte 

ale serviciului: origine, destinație, VKMT, VHT.  
 

Tabel 6-17: Cele mai frecvente 10 trasee urbane de autobuz şi tramvai RATB în 

București 

Tip 
 

Traseu # 
 

Origine 
 

Destinaţie 
 

In
te

rv
a

le
 l

a
 o

ra
 d

e
 

v
â

rf
 A

M
 (

m
in

.)
 

 

L
u

n
g

im
e
 t

ra
s
e
u

 

d
u

s
-î

n
to

rs
 (

K
M

) 

 

V
a

lo
a

re
 d

e
 v

â
rf

 a
 

d
u

ra
te

i 
m
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.)
 

 

VKMT 
 

VHT 
 

VKMT la 
ora de 

vârf AM 

VKMT 
pe zi 

VHT la ora 
de vârf AM 

VHT pe 
zi 

Troleib

uz 
77 

PIAȚA 

REȘIȚA 
PIAȚA SUDULUI 3,62 4,7 24 523 1.728 44 159 

Troleib

uz 
66 

SPITALUL 

FUNDENI 
VASILE PÂRVAN 3,62 15,5 95 521 2.266 53 224 

Troleib

uz 
73 

TURNU 

MĂGUREL
E 

PIAȚA SUDULUI 3,67 7 40 348 1.355 33 135 

Autobu
z 

102 
CORA 
PANTELIM
ON 

C.E.T. SUD VITAN 3,67 15,3 65 750 2.685 53 200 

Autobu
z 

139 
ZEȚARILO
R 

PIAȚA LEUL 3,74 14,8 75 726 2.868 61 245 

Autobu
z 

202 
C.E.T. SUD 
VITAN 

C.F.R. PROGRESUL 4,87 18 81 867 3.406 65 250 

Autobu
z 

368 
PIAȚA 
ROMANĂ 

VALEA OLTULUI 4,92 20,3 77 747 2.611 47 200 

Autobu
z 

117 BACĂU 
PIAȚA SFÂNTA 
VINERI 

4,97 13,3 69 486 2.024 42 175 

Autobu
z 

385 
VALEA 
OLTULUI 

PIAȚA SFÂNTA 
VINERI 

5,10 19,5 75 705 2.247 45 170 

Autobu
z 

381 
PIAȚA 
REȘIȚA 

PIAȚA VICTORIEI 5,14 22,4 96 797 3.460 56 241 

 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București-Ilfov: Raport Interimar 1       Iunie 2015 

 

225 

ROM Transportation Engineering LTD. & AVENSA consulting LTD. 

Deși 26% din serviciile urbane RATB funcționează cu frecvență mare în orele de vârf din 

intervalul a.m., ca în Figura 6-24, un alt 37% furnizează o frecvență redusă cu intervale de 

peste 15 de minute între plecări în perioada de vârf a.m., care se traduce în serviciu slab pe 

aceste rute. Acest lucru rezultă, printre altele, datorită unui număr tot mai mare al vehiculelor 

imobile, așa cum este detaliat mai sus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statisticile din mai 2014 arată: 

Pentru autobuze: 

 Vitezele comerciale între 11 și 21 km / h (și 24 și 27 km / h pentru cele două rute 

expres spre aeroport, 780 și 783), cu excepția întoarcerii la terminale; 

 Capacități (fără a include serviciile suprapuse) între 106 și 2128 de pasageri pe oră pe 

direcţie (ppopd), cu marea majoritate a liniilor sub 1000, câteva dintre ele 1000 si 

2000, precum și două linii (102, 202, unde 202 este o continuare a lui 102) cu peste 

2000 ppopd.  

Pentru troleibuze - 

 Viteze comerciale între 10 și 17 kilometri pe oră, fără a include întoarcerea la terminale; 

 Capacități (fără a include serviciile suprapuse) între 432 și 1717 de pasageri pe oră pe 

sens (ppopd), numai cu linia 77 în "insula" reţelei din sud-est (2563 ppopd) ajungând 

la capacitate mai mare şi apropiindu-se de nivelul tramvaielor. 

Constatări preliminare 

 Operațiile sunt semnificativ mai reduse decât planurile de servicii. 

 Majoritatea rutelor suferă de frecvență sub-optimă. 

 Vitezele comerciale sunt moderate spre bune pentru autobuze și mici până la moderate 

pentru troleibuze. 

 Capacitatea este la nivel de autobuz tradițional în afară de câteva servicii de capacitate 

mai mare. Deoarece serviciile suprapuse nu s-au adăugat, unele coridoare pot fi mai 

aglomerate decât s-a arătat mai sus.  

Figura 6-24: Intervale de plecare ale autobuzelor şi troleibuzelor urbane 

(min.) în timpul orei de vârf AM 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București-Ilfov: Raport Interimar 1       Iunie 2015 

 

226 

ROM Transportation Engineering LTD. & AVENSA consulting LTD. 

Concluzii  

 RATB ar trebui să actualizeze planurile de servicii la niveluri realiste realizabile. 

Contractul Tip de Servicii Publice solicită ca cel puțin 99,7% din toate călătoriile 

planificate să fie finalizate. 

 Nivelul de servicii și frecvenţa necesită îmbunătățire. 

 Rețeaua în prezent este foarte puțin ierarhizată. Poate fi recomandabil să se facă 

distincție între scopurile majore (cum ar fi alimentatoarele locale și coridoarele 

principale) și dezvoltarea sistemului de autobuz în aceste direcții. Aceasta poate include 

elemente de Transport Public rapid unde este cazul.  

 Trebuie luată în considerare utilizarea autobuzelor articulate.  

 50% din flota curentă operațională de autobuze (100) îndeplinește standardele actuale. 

 Având în vedere costul ridicat, în general, al investițiilor pentru înlocuirea troleibuzelor 

și capacitățile de reabilitare / retehnologizare in-house la RATB, ar trebui discutat costul 

modernizării (parţiale a) celor 98 de troleibuze Ikarus / Astra operaţionale, în scopul 

de a prelungi durata lor de viață la un timp normal pentru troleibuze (să spunem 20 

de ani). Cu toate acestea ar trebui remarcat că aceste troleibuze au un concept 

învechit, cu o podea "înaltă" şi, de exemplu, nu sunt accesibile pentru utilizatorii de 

scaune cu rotile. Mai mult, calitatea caroseriei este destul de slabă. 

 Există un risc serios privind scăderea capacităţilor şi calităţii serviciilor de Transport 

Public în Bucureşti până la niveluri inacceptabile. Politica actuală contribuie substanţial 

la ineficienţa şi costurile operaţiunilor. 

6.3.6 Servicii de transport public cu autobuzul în oraş şi în Ilfov 

România are o piaţă vastă de servicii de transport interurban cu autobuze, strict reglementate 

și controlate de la centru.  

Există o mare concurenţă (în principal din partea autobuzelor mini sau midi), scăderea tarifelor 

şi limitarea fondurilor disponibile pentru investiţii în autobuze de o calitate mai bună. 

Reţea 

Rețeaua de transport public Ilfov-București operează sub formă de stea (consultaţi 

Figura 6-25).  

Cele mai multe linii pleacă de la una din cele şase locaţii principale (marcate cu roşu în 

Figura 6-25), deşi mai există câteva care deservesc doar 1-3 rute fiecare, la periferia oraşului 

Bucureşti şi călătoresc în satele din Ilfov situate de-a lungul şoselelor principale interurbane. 

Figura 6-25 arată diferitele stații de transport public pentru Ilfov, din București, cu coduri de 

culoare pentru numărul de rute care deservesc aceste puncte.  Hub-urile cheie pentru serviciile 

de transport public cu autobuzul în Ilfov,  care se bazează foarte mult pe cele șase locații 

terminale principale, sunt toate la marginea orașului (inelul exterior și de mijloc a orașului) și 

necesită transferuri suplimentare pentru a ajunge la generatoarele cheie ale călătoriei în 

București. Nu toate aceste locații sunt deservite de oportunități rezonabile pentru călătorii 

neîntrerupte, în special cu metroul; călătoria continuă, apoi, cu autobuze lente sau tramvaie, 

făcând călătoria lungă și costisitoare (vezi tarifele de mai jos). În plus, orice conexiuni Ilfov - 

Ilfov necesită intrarea în oraşul București, pentru a continua din nou în Ilfov, şi datorită naturii 

periferice a celor şase hub-uri din oraş, acest lucru necesită cel mai probabil mai multe 

transferuri la un traseu de oraş în municipiul București. Aceasta face ca orice conectivitate cu 

judeţul Ilfov să fie nefezabilă. 
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Figura 6-25: Staţiile de Transport Public din Ilfov în Bucureşti  
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Hartă 6-6: Linii de autobuz Bucureşti -Ilfov 
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Operațiuni 

Există aproximativ 30 de operatori principali de autobuze interurbane care oferă servicii 

interjudeţene. La nivel național, aproximativ 400 de companii sunt aprobate, pentru a opera 

servicii interjudeţene, de Autoritatea Rutieră Română (ARR), în urma programului de Transport 

Interjudeţean.  

La nivel judeţean (41 de județe şi Bucureşti) aproximativ 1000 de societăţi sunt aprobate, care 

operează în judeţe, în urma Programului de Transport Județean creat de Consiliul Judeţean. Cu 

toate acestea, licenţele de transport sunt emise de agenţiile teritoriale al ARR.  

Societăţile de microbuze reprezintă o mare parte din companiile din ambele categorii. 

Rezultatele licitaţiei pentru 2013-2019 pentru servicii interjudeţene, din 28 februarie 2013, 

arată că peste 5200 servicii pe zi au fost alocate. Sondaje mai vechi au arătat un număr total 

de rute de autobuz de aprox.: 6400 şi un număr de licenţe de 60.000. Se estimează că doar 

20% din aceste rute sunt operate de autobuze, mai degrabă decât de microbuze. 

Există unii operatori ilegali de microbuze, 

dar nu afectează piaţa deoarece sunt în 

mod normal raportaţi rapid de operatorii 

legali şi opriţi de poliţie. 

Operatorii de autobuze au de obicei o 

flotă mixtă, cu între 15 şi 60 vehicule, 

dintre care majoritatea sunt microbuze.    Figura 6-27: Flotă mixtă (AXI Tours) 

Material rulant 

Numărul total de autobuze implicate în transportul regional și interregional este cca. 50.000, în 

principal microbuze. Condiția majorităţii autobuzelor s-a îmbunătăţit în mod drastic în ultimii 2-

3 ani (datorită cerințelor din caietele de sarcini), dar variază de la excelentă la precară. 

Microbuzele şi autobuzele midi sunt ambele utilizate şi sunt vehicule recent cumpărate datorită 

investiției reduse şi a întreţinerii facile. 

Autobuzele mai mari (autocare) sunt folosite în principal pentru distanţe mai mari (inclusiv 

transport internaţional) şi/sau pe rute (profitabile) cu infrastructură bună a drumurilor 

(Mercedes, Volvo, Temsa, Irisbus, etc.) 

Informarea şi confortul pasagerilor 

Opririle la plecare, la destinaţie şi pe traseu în general duc lipsă de dotări pentru pasageri, 

inclusiv informaţii, cum ar fi harta traseului, orarul autobuzelor. 

Figura 6-26: Microbuze tipice pentru transport regional (în judeţ / în afara judeţului) (Autobuz 

DLS) 

 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București-Ilfov: Raport Interimar 1       Iunie 2015 

 

230 

ROM Transportation Engineering LTD. & AVENSA consulting LTD. 

Reglementare 

ARR, autoritatea responsabilă pentru Transportul regional, este subordonată direct Ministerului 

Transporturilor; controlează şi verifică vehicule, frecvenţele, vânzările de bilete, punerea în 

aplicare a regulamentelor. Alte organe de control: Autorităţi fiscale şi poliţie. Amenzi posibile 

între 1000-5000 Euro. 

Regulamentele OMTI nr. 1640/2012 şi OMAI/OMTI  nr. 240/1614/2012 stabilesc criteriile de 

evaluare, scorurile şi metodologia de notare pentru a stabili rutele transportului rutier public de 

călători prin intermediul serviciilor regulate în traficul judeţean. 

Operatorii primesc un scor în baza căruia primesc o licenţă, luându-se în considerare 

următoarele: 

 anul fabricaţiei autobuzului (de exemplu, un autobuz fabricat in 2012 are 20 de puncte 

şi unul fabricat în anul 2007 are 15 puncte); 

 categoria vehiculului (de exemplu, un vehicul de Categoria I are avea 14 puncte şi unul 

de Categoria IV 5 puncte); 

 posesia neîntreruptă a traseului de licenţă (de exemplu, o durată de 8 ani are scorul 

de 12 puncte şi 1 an are scorul de 1 punct); 

 Vehicule dotate cu aer condiţionat (5 puncte). 

O condiţie principală pentru operatori este că nu pot participa la procesul de licitaţie pentru 

ruta interjudeţeană dacă au datorii la bugetul de stat. 

Sistemul de evaluare face dificilă intrarea pe piaţă a operatorilor noi. 

Pentru Programul de Transport Interjudeţean, ARR a făcut următoarea notă: cu privire la rutele 

mai lungi de 250 Km, în maximum 3 ani de la începutul valabilităţii programului, toate 

capacităţile de transport vor fi modificate pentru a funcţiona cu autobuze cu peste 22 de locuri. 

Constatări preliminare 

 Reţeaua este lipsită de servicii independente între comune, indiferent de conexiunea 

cu București. 

 Viteza medie în transportul interjudeţean este scăzută, datorită traficului pe şosele cu 

o singură bandă şi în sate: 40km/h. Acest lucru are consecinţe substanţiale asupra 

"autonomiei autobuzului" în serviciu datorită limitării activităţii şoferilor la 9 ore de 

lucru. 

 Informarea şi confortul pasagerilor, în special în staţii, sunt non-existente. 

 Autobuzele nu sunt confortabile şi sunt adesea supraaglomerate. 

 Frecvenţele sunt scăzute şi neuniforme pe parcursul zilei. Programarea este făcută în 

funcţie de plecările în fiecare zi, şi la latitudinea operatorului cu privire la ore.   

Concluzii preliminare  

 Este de dorit o creştere sistematică a vitezei comerciale.  

 Informarea şi confortul pasagerilor, în special în staţii, merită îmbunătăţirea 

sistematică.  

6.3.7 Structura tarifelor 

Metrorex 

Metrorex folosește un sistem de tarifare a călătoriilor independent de lungime acestora, cu   

 carduri pentru călătorii multiple (2 şi 10 călătorii)  

 abonamente zilnice şi săptămânale şi 

 abonamente lunare fără limită de călătorie 
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2 călătorii 
Lei 5,00  

 
 

 

10 călătorii 
Lei 20,00  

 
 

 

Permis zilnic 
Lei 8,00  

Acces restricţionat 
15 minute. 

Abonament lunar 
 (călătorii 

nelimitate) 
Ron 70,00  

Acces restricţionat 

15 minute. 

  

 

 

Abonament lunar  
(călătorii nelimitate) 

elevi/ studenţi 

Lei 35,00  
Acces restricţionat 

15 minute. 

Abonament 
călătorie  

Acces restricţionat 

15 minute. 

Abonament 
săptămânal  

(călătorii nelimitate) 

Lei 25,00  
Acces restricţionat 

15 minute. 

 

Figura 6-28: Tipuri de bilete Metrorex 

Biletele nu sunt, în general, personalizate.  

Pentru elevi si studenți este oferită o reducere de 50% pentru abonamentele lunare. 

Accesul pasagerilor pe peroane este permis numai după ce biletele sunt validate de către 

sistemul de încasare a tarifelor. Validarea nu se realizează la ieșirea din staţie. 
 

Transferul între liniile de metrou este posibil fără taxă suplimentară, deoarece nu necesită o a 
doua validare. 

RATB 

RATB folosește un sistem de tarifare independent de lungimea călătoriei (în interiorul orașului), 

cu (între altele) 

 Carduri de debit ('e-wallet') pentru călătorii numai dus - Creditul minim care 

trebuie încărcat este de 2,6 lei pentru ne-nominal şi 15 lei pentru nominal. Valoarea 

maximă stocată este de 50 lei. 

 Abonamente lunare - pentru una sau două linii, şi pentru întreaga reţea, 

personalizate şi transferabile. 

Se oferă o reducere de 50% pentru 
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 copiii mai mici de 7 ani;  

 veteranii de război; 

 revoluţionarii şi descendenţii victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989; 

 persoanele persecutate din cauze etnice; 

 foşti deținuţi politici; 

 persoanele cu handicap; 

 toate categoriile de pensionari cu domiciliul in București. 

Tabelul de mai jos prezintă pe scurt diferitele tipuri de bilete: 

Tip bilet Preţ (lei) 
O

 

s
in

g
u

ră
 

c
ă

lă
to

ri
e

*
 

Linie urbană 1,3 

Linie la periferie 1,5 

Linie expres 3,5 

N
e

-

n
o

m
in

a
l 

Abonament pe 

zile 

Abonament pentru o zi pentru 

toate rutele urbane 
8 

Abonament 

lunar  

pe linie 

O linie urbană 40 

Două linii urbane 50 

Toate liniile urbane 80 

N
o

m
in

a
l 

Abonament pe 

zile 

7 zile pentru toate rutele 

urbane 
17 

15 zile pentru toate rutele 

urbane 
25 

Abonament 

lunar 

pe linie 

O linie urbană 30 

Două linii urbane 35 

Toate liniile urbane 50 

Abonament 

lunar pentru 

liniile din zona 

de periferie 

Una dintre liniile de periferie 

ale Bucureştiului 
35 

Două linii (una pentru zona de 

periferie) şi una pentru zona 

urbană 

95 

Toate liniile din Bucureşti şi 

Judeţul Ilfov 
125 

Nominal şi ne-nominal Express Abonament Expres Lunar 80 

Tabel 6-18: Rezumatul tipurilor de bilete și abonamente RATB 

* Biletele cu o singură călătorie permit transferuri, pasagerii trebuie să activeze funcția prin 

apăsarea unui buton corespunzător la cititorul smartcard după urcare.  

Integrarea tarifelor 

Tarifele celor doi operatori Metrorex și RATB au fost diferite o perioadă lungă de timp, cu toate 

că rețelele lor sunt mult intercalate.  

Deși ticketing-ul între metrou și modurile de suprafață urbane (de exemplu, între Metrorex și 

RATB) a fost introdus tardiv în 2013, împreună cu un sistem de tip smartcard fără contact, alte 

moduri de transport, cum ar fi căile ferate și autobuzele suburbane nu au fost incluse.  

Biletele au fost pe baza valorii stocate, adică o sumă minimă a trebuit să fie stocată pe cardurile 

inteligente înainte de a călători. Reîncărcarea fost posibilă în centrele de servicii pentru clienți 

RATB și Metrorex, precum și la ATM-uri.  

Biletele cu o singură călătorie erau valabile timp de 60 de minute, indiferent de modul și de 

distanța de deplasare. Acest lucru a fost ușor de înțeles, gestionat şi verificat, dar destul de 

neobișnuit deoarece majoritatea altor sisteme de integrare tarifară taxează pe baza distanței 
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călătoriei sau a tarifării în pauşal, sau o combinație a celor două. Aceasta a generat, de 

asemenea, unele dificultăți pentru pasageri în cazul serviciilor cu frecvenţă redusă, legături 

pierdute și întârzieri.  

Schema de tarif integrat a fost întreruptă la mijlocul lui 2014, datorită neînţelegerii între 

Metrorex și RATB privind alocarea veniturilor (plăți compensatorii).  

Constatări inițiale 

 Sistemele tarifare oferite sunt tipice pentru sistemele urbane.  

 Abonamentele lunare RATB pentru una sau două linii sunt similare cu sistemele utilizate 

în țările din Europa de est și nu favorizează transferurile.  

 Cele două tehnologii de ticketing folosite nu sunt compatibile din punct de vedere 

tehnic și necesită dublarea echipamentelor de validare.  

 Încetarea ticketing-ului integrat este surprinzătoare pentru un oraș de o asemenea 

mărime.  

6.4 Transport de marfă și logistică 

Transportul de marfă în zona București-Ilfov este în mare parte încadrat de restricțiile privind 

circulația de mărfuri în orașul București.  

Din 2004, orașul București a intensificat semnificativ restricțiile privind vehicule de transport de 

marfă. Aceste restricții sunt menite să îmbunătățească fluxul și siguranța circulației, pentru a 

minimiza impactul traficului asupra mediului în București, asupra proprietăţilor și pentru a 

reduce costurile de întreținere pentru drumurile din oraș.  

Vehiculele cu masa totală maximă autorizată (MTMA) de peste 5 tone au accesul restricționat 

în centrul orașului București ("Zona A"). Vehiculele cu MTMA de peste 7,5 tone și vehiculele cu 

MTMA peste 5 tone, care nu au destinație în București au, de asemenea, accesul restricţionat 

în majoritatea zonelor din București ("Zona B"). Restricțiile sunt reprezentate cu semne de 

circulație la punctele de acces din zonele specificate.  Figura 6-29 arată limitele sau zonele A și 

B. 

În timpul lunilor de vară (între 1 iulie şi 31 august), restricțiile pentru vehiculele de transport 

de marfă sunt active între orele 07:00 și 20:00, în timp ce vehiculele cu permise pot intra şi se 

pot deplasa în București între orele 20:00 și 7:00. În restul lunilor, restricțiile pentru vehicule 

de transport de marfă sunt în vigoare între orele 08:00 și 19:00, în timp ce vehiculele cu permise 

pot intra şi se pot deplasa în București numai între orele 19:00 și 08:00. Vehiculele fără permise 

nu pot intra în zonele de restricție la nicio oră. Acordarea de permise este responsabilitatea 

Direcției de Transporturi, Drumuri și Planificarea Circulației.  
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Figura 6-29: Zone cu restricţie pentru circulaţia vehiculelor de transport de marfă 
în București 

 

Costurile de autorizare curente în zonele cu acces limitat sunt prezentate în Tabel 6-19. 

 Zona A Zona B 

Greutate 

vehicul 

Cost zilnic Cost lunar Cost zilnic Cost lunar 

5 – 7,5 tone 231 Lei 2.000 Lei 63 Lei 500 Lei 

7,5 – 12,5 tone 452 Lei 4.000 Lei 116 Lei 1.000 Lei 

12,5 – 16 tone 903 Lei 8.000 Lei 179 Lei 1.500 Lei 

16 – 22 tone 1.355 Lei 12.000 Lei 231 Lei 2.000 Lei 

22 – 40 tone 1.806 Lei 16.000 Lei 284 Lei 2.500 Lei 

Peste 40 tone 2.247 Lei 20.000 Lei 347 Lei 3.000 Lei 

Tabel 6-19: Costurile de autorizare în Zonele A şi B 

Greutatea vehiculelor cu remorcă include remorca și vehiculul. 

Vehiculele care sunt exceptate de la toate restricțiile includ:  

 Vehiculele de urgență: Ambulanță, Poliție, Pompieri; 

 Transportul public; 

 Protecția civilă, vehiculele de poliție militară și de frontieră; 

 Vehicule ale Ministerului Apărării, Ministerului Justiției - Direcția Generală 

Penitenciarelor, Ministerul Public și unitățile speciale de SRI și SPP în scopul furnizării 

de servicii. 
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Alte vehicule de servicii pot fi obţine autorizația de a intra în zonele de restricție pentru 

camioane în orice moment, cu un permis plătit. 

Camioanele mari alcătuiesc aproximativ 1,5% din flota auto înregistrată în București și Județul 

Ilfov (date furnizate de DRPCIV în studiul de circulație din 2013). 

Numărătorile pe coridor din sondajele realizate de consultant la intrările și ieșirile cheie din 

oraș, oferă fluxuri pe tip de vehicul. Figura 6-30 prezintă fluxurile camioanelor grele și ușoare 

la punctele de acces din jurul Bucureștiului. În timpul vârfului de trafic de dimineața, 
autodubele și camioanele alcătuiesc 7% din traficul bi-directional, în timp ce camioanele grele 

reprezintă doar 1%, în comparație utilizatorii de automobile individuale alcătuiesc 86% 
numărătorile realizate pentru sondaj. 

Alte aspecte vor fi abordate, precum impactul restricțiilor asupra viabilității sectorului de 
afaceri în centrul orașului, înregistrări privind siguranța și generatorii majori vor fi abordate în 

paralel cu activitățile de planificare. 
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Figura 6-30: Fluxuri de circulație pentru camioane grele în vârful orar de trafic de 

dimineața, observate în timpul măsurătorilor pe coridor 

 

 

 
Figura 6-31: Fluxuri de circulație pentru autodube și camioane în vârful orar de 

trafic de dimineața, observate în timpul măsurătorilor pe coridor 
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Figura 6-32: Fluxuri de circulație pentru autodube și camioane ușoare în vârful 

orar de trafic de dimineața, în zona centrală a Bucureștiului, observate în timpul 

măsurătorilor pe coridor 

 

6.5 Recomandări preliminare pentru îmbunătățirea serviciilor 

de transport 

6.5.1 Drumuri și străzi  

Siguranță rutieră - Obiective operaționale 

Obiectivele operaționale din domeniu sunt în general centrate pe îmbunătățirea infrastructurii: 

1. Redirecționarea traficului de tranzit spre facilitățile adecvate;  

2. Îmbunătățirea suprafeței pietonale și a trecerilor de pietoni, inclusiv:  

a. Frecvența dispunerii lor de-a lungul arterelor, străzilor și drumurilor colectoare 

urbane;  

b. Îmbunătățirea stării fizice;  

c. Îmbunătățirea nivelului de serviciu pentru traversarea permanentă a străzilor;  

3. Măsuri soft pentru o mai bună conștientizare publică, în special privind acordarea de 

prioritate pietonilor și încurajarea traversărilor în siguranță.  

Parcare - Obiective operaționale  

Capacitatea de parcare trebuie împărțitî în câteva tipuri: 

1. Parcarea pe stradă; 

2. Parcări municipale; 

3. Parcări private pentru funcțiuni rezidențiale și/sau de afaceri; 
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4. Parcări private deschise publicului general. 

Obiectivul operațional trebuie să ia în calcul în mod separat parcările pentru rezidenți, vizitatori 

și navetiști. Pentru vizitatori și navetiști, aceasta include stabilirea unei capacități rezonabile și 

echilibrate, ce se bazează pe facilități de parcare construite, definirea unui program de taxare 

a parcărilor în conformitate cu țintele de management a cererii de călătorie, reducerea 

parcărilor stradale legale și eliminarea parcărilor ilegale și stabilirea unui plan de aplicare a 

penalizărilor auto-sustenabil. Un prim pas este de a revizui statutul și fezabilitatea facilităților 

subterane de parcare, incluse pe lista prioritară, recomandate în 2008 și cele din studiul 2013 

pentru centrul orașului. În conformitate cu nevoia totală de parcare, ca o măsură a cererii de 

călătorie, aceste dotări trebuie să susțină capacitatea corespunzătoare, taxarea și concomitent, 

reducerea parcărilor de suprafață, ca cele 3 elemente-cheie în politica actualizată.  

Parcare pentru rezidenti se va baza pe o revizuire a politicilor în diverse orașe și recomandarea 

unei  abordării care să crească spațiile disponibile fără a intra în conflict cu ceilalți participanți 

la trafic și metode de alocare, care sunt în concordanță cu capacitatea.      

În plus, un proiect-pilot în centrul orașului, ca un prim pas pentru a testa abordarea 

recomandată pentru toți cei trei utilizatori - rezidenți, vizitatori si navetiști - va fi propus pentru 

a demonstra acest instrument de politică și ca mijloc pentru dezvoltarea acceptării publice și 

politice. 

6.5.2 Serviciile și funcționarea sistemului de transport public 

Metroul – Obiective operaționale 

1. Luarea în considerare a planurilor de dezvoltare în funcţie de cerinţele pasagerilor, cu 

focus pe cele mai solicitate servicii ca fiind prioritare. 

2. Utilizarea datelor cerinţelor pasagerilor să se ia în considerare îmbunătățiri de design, 

cum ar fi traseele viitoarelor rute și locaţiile staţiilor 

3. Luarea în considerare a potențialului de dezvoltare în jurul noi linii de metrou, ca parte 

a posibilelor îmbunătățiri ale reţelei și a prioritizării investițiilor viitoare.  

 

Tramvai - Obiective operaţionale 

1. Eliminarea restanței de întreţinere ca element de bază în SUMP, prin definirea unui 

program de îmbunătățire a eficienței și surse de finanțare. 

2. Rețeaua de tramvai necesită raționalizare, fie ţintind spre un LRT de înaltă performanță 

sau luând în considerare înlocuirea cu servicii de transport cu autobuzul, care ar putea 

oferi o performanță mai bună în condiții de trafic mixt.   

3. Luarea în considerare a unor servicii LRT noi posibile pe bulevardele largi ca servicii 

suplimentare pentru rețeaua de metrou, de exemplu, pentru atenuarea aglomerării pe 

M2, care să permită acoperirea între opririle la distanţe mari, serviciile de 

alimentare/distribuitore din transportul feroviar și cu metroul, precum și acoperirea 

coridoarelor cu cerere medie.   

4. Conectarea reţelei prin centrul orașului, inclusiv conexiunea din Unirii, pentru 

conectivitatea de la sud-vest la nord-est, dar și conexiunea de la nord-vest la sud-est.   

 

Transport în județul Ilfov – Obiective operaționale 

Obiective operaţionale pentru serviciile cu autobuzul includ: 
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1. Stabilirea unui plan de întreținere pentru a restabili standarde operaţionale rezonabile 

pentru sistemul de autobuze şi tramvaie, cu fonduri suficiente şi finanţare 

corespunzătoare măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei. 

2. Asigură accesul rezonabil pentru rezidenţii din Ilfov la centrele de activitate din 

București, luând în considerare ratele de transfer, frecvenţele şi accesul/ieşirea 

mergând pe jos. 

3. Stabilirea conectivităţii în interiorul judeţului Ilfov între centrele de angajare 

emergente 

4. Stabilirea unei ierarhii de reţea cu structură funcţională clară, integrată cu serviciile 

de cale ferată, tramvai şi metrou.   

5. Luarea în considerare a coridoarelor de servicii de tip BRT, mai ales la zonele 

suburbane de ocupare a forţei de muncă.    

Structura tarifară – Obiective operaționale 

 Un sistem integrat de tarifare trebuie să fie restabilit fără întârziere, cel puțin pentru 

clienții permanenți.  

 Alocarea veniturilor trebuie să fie agreată de comun acord și stabilită, împreună cu 

alocarea riscurilor de venit. Aceasta se poate realiza pe baza bilaterală, fără o autoritate 

superioară și fără transfer de proprietate.  

 Va fi mai bine pe termen lung dacă o instituție terță gestionează veniturile, instituție 

care ar trebui să suporte, de asemenea, riscul veniturilor și care să aibă autoritatea de 

a stabili nivelurile serviciilor şi transportul.  

 Incompatibilitate tehnică a celor două sisteme de validare poate fi depășită prin 

instalarea de cititoare de carduri de proximitate RATB la unele porți de bilete la fiecare 

stație de metrou, aşa cum a fost cazul anterior.  

 Sistemul integrat de tarifare trebuie să fie extins şi la călătoriile regionale, de ex. căi 

ferate și autobuzele suburbane, în scopul de a elimina una dintre cele mai importante 

obstacole din regiune în ceea ce priveşte călătoriile. Este foarte probabil că va fi necesar 

un sistem tarifar în funcţie de distanță, care trebuie să fie compatibil cu sistemul 

cardului de proximitate, atâta timp cât cardurile vor avea capacitate suficientă de 

stocare a datelor.  
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7 Evaluarea Impactului asupra Mediului 

 

7.1 Trecerea în revistă a impactului 

7.1.1 Poluarea aerului – efecte locale 

Poluarea aerului în regiunea București-Ilfov are un caracter specific deoarece, în primul rând, 

zonele rezidenţiale se află în imediata apropiere a zonelor industriale şi de trafic din Bucureşti 

(judeţul Ilfov  primeşte aceste emisii de dispersie), existenţa mai multor surse de poluare, 

intensitatea diferită a acestora, şi distribuirea lor inegală. 

Pe lângă sursele industriale staţionare de poluare a aerului, localizate în general pe şoseaua de 

centură a Bucureştiului, traficul vehiculelor este o sursă de poluare importantă, mai ales de-a 

lungul rețelei naţionale care se conectează la Bucureşti, precum şi traficul maşinilor grele pe 

şoseaua de centură, etc. 

Poluarea aerului cauzată de traficul rutier este cauzată de un amestec din mai multe sute de 

compuși diferiți. Cercetările recente au identificat peste 150 de compuși si grupe de compuşi. 

Este imposibilă măsurarea tuturor acestor poluanți, astfel studiul se concentrează numai pe 

poluanții cu cel mai mare impact asupra sănătății umane sau care sunt consideraţi ca buni 

indicatori. 

Acești poluanți, care sunt urmăriţi în prezent atunci când dorim să evaluăm impactul generat 

de trafic asupra calității aerului, sunt grupaţi în mai multe categorii. 

- Gazele anorganice: oxizi de azot, dioxid de sulf, dioxid de carbon, ozon; 

- Materii sub formă de particule (PM): particule în suspensie, particule cu 

diametrul aerodinamic mai mic de 10 µm sau 2,5 µm, fum negru; 

- Componentele materiilor sub formă de particule: carbon elementar, 

hidrocarburi policiclice, plumb; 

- Compuşi organici volatili: benzen, butadienă. 

După arderea completă a combustibililor în motorul vehiculelor, rezultă următoarele substanțe 

principale: vapori de apă = 13%; dioxid de carbon = 13%; azot = 74% 

În realitate, cu toate acestea, luând în considerare arderea incompletă, în funcţie de calitatea 

amestecului (coeficientul de dozare), apar şi CO şi alți oxizi, în cazul amestecurilor de calitate 

scăzută. 

Arderea generează, în cantităţi mici, oxizi de azot, hidrocarburi, produse de oxidare, oxizi de 

sulf, emisii de particule. Cu excepţia vaporilor de apă, toate celelalte substanţe sunt considerate 

poluante. 

În conformitate cu o mulţime de studii internaţionale s-a demonstrat că, peste anumite nivele 

de poluare, persoanele expuse suferă de probleme legate de sănătate. Acest lucru este valabil 

mai ales pentru: copiii mici, persoanele care suferă de astm sau persoanele care suferă de boli 

respiratorii sau cardiovasculare. 

Nivelurile de poluare a aerului datorate traficului rutier pot varia foarte mult în timp şi spaţiu. 

Impactul cel mai mare este în zonele construite şi în cazul în care traficul este foarte dens, când 

dispersia poluanţilor este dificil de realizat. 
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Traficul de pe DN 1 se încadrează aici, traversând oraşul Otopeni. Cu un trafic de 30000 mașini 

zilnic înregistrat în 2008, cu excepţia sărbătorilor când traficul se dublează, putem considera că 

există o poluare instantanee la nivel respirator, până la dispersie. 

În localităţile judeţului Ilfov, în comparaţie cu zonele rezidenţiale din municipiul București, există 

avantajul că dispersia poluanţilor din aer este mai rapidă, din cauza lipsei de clădiri cu multe 

etaje care ar funcţiona ca o barieră. 

Singura excepţie este ozonul care este diferit de alte emisii generate de traficul de vehicule. 

La începutul anului 2004, în timpul unui program PHARE 2000, a fost creată o reţea de 

monitorizare automată a calităţii aerului în regiunea 8 Bucureşti - Ilfov, funcționând între 

parametrii proiectaţi, în conformitate cu cerințele Directivelor Uniunii Europene.  

S-au stabilit două staţii de măsurare pe teritoriul judeţului Ilfov: 

-Staţia de bază regională – Baloteşti; 

-Staţia de bază periferică – Măgurele. 

Datele referitoare la calitatea aerului în regiunea 8 Bucureşti - Ilfov (poluanţii măsuraţi sunt: 

SO2, NOx, CO, O3, benzen, PM10, PM2,5, plumb) sunt furnizate în timp real, inclusiv publicului, 

de cele 8 staţii automate; din păcate, în ultimii 2-3 ani numai unele dintre ele funcţionează în 

parametrii normali, celelalte furnizează date numai pentru unii dintre parametrii descrişi, nu 

pentru toţi. 

Comisia Europeană a cerut, de asemenea, autorităţilor române în septembrie 2014 să acţioneze 

asupra poluării aerului. România nu-şi protejează cetăţenii împotriva poluării cu praf fin (PM 

10). Cetăţenii din București au fost expuși aproape continuu la niveluri nesănătoase de PM 10 

din 2007. Notificarea iniţială formală a fost trimisă de către Comisie în februarie 2013. În acest 

context, reprezentanții Primăriei Generale a Bucureştiului, împreună cu cei din alte 30 de oraşe 

ale UE, şi-au declarat angajamentul pentru politicile curate în lupta împotriva schimbărilor 

climatice. O declaraţie comună a fost semnată la Paris, în martie 2015, ideea fiind de a favoriza 

industriile verzi şi cu emisii reduse de carbon pentru contractele de achiziții publice.   

Trebuie menționat faptul că stațiile de monitorizare a calității aerului datorită traficului (Mihai 

Bravu și Cercul Militar) nu funcționează, de aceea nu exista măsurători disponibile pentru 

poluanții aerului. Odată cu finalizarea modelului și integrarea modelării de mediu, vor fi 

analizate situația actuală și scenariul de bază pentru orizontul de planificare. Această analiză 

va face referire la studiul “Măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului în Municipiul București” 

și, de asemenea la programul Copert streets model. Acest plan este în curs de desfăsurare și 

va reprezenta baza planurilor pentru calitatea aerului în București.  

7.1.2 Zgomot 

Primăria Municipiului Bucureşti a analizat modul în care zgomotul afectează populaţia oraşului 

şi a identificat zonele expuse la zgomot, pentru a pregăti o strategie în vederea reducerii 

acestuia. 

Harta zgomotului pentru oraşul Bucureşti a fost creată în anul 2007, s-a concentrat asupra 

surselor majore de zgomot din oraş: traficul rutier, traficul feroviar (tren, tramvai, metrou), 

traficul aerian, şi activităţi industriale (conform HG nr. 321/2005 privind evaluarea şi 

gestionarea zgomotului din mediu). Pentru fiecare sursă a fost întocmită o hartă strategică care 

menţionează numărul persoanelor care locuiesc în zona expusă la niveluri de zgomot peste 

limita permisă, zonele cele mai afectate şi clădiri cu regim special (şcoli, spitale) expuse la valori 

care depăşesc nivelurile de zgomot permise. 
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Limita maximă luată în consideraţie a fost: 70dB (A) pentru traficul pe şosea, cale ferată, aerian, 

valoare medie în 24 h (indicator Lszn) şi 60dB (A) pe o perioadă medie nocturnă (Ln), şi 65dB 

(A) (Lzsn) şi 5dB (A) (Ln) pentru activităţile industriale. 

Hărţile strategice cu zgomotul din cauza traficului rutier au relevat existenţa unui nr. de 

aprox. 1.161.436 de persoane expuse la niveluri de zgomot de peste 60dB (A), din care aprox. 

134.043 afectate de niveluri mai mari decât cele maxime stabilite pentru indicatorul Lzsn (70dB 

(A)). 

Trebuie observat că în timpul nopţii acestea sunt expuse la niveluri de peste 50dB (A) - aprox. 

1.264.067 persoane, din care aprox. 192.874 persoane sunt expuse la un nivel de zgomot mai 

mare de 60dB (A), limita maximă stabilită de lege. 

Hărţile strategice pentru traficul tramvaielor arată că aprox. 37.562 persoane sunt afectate 

de emisii acustice de peste 60dB (A), din care aprox. 555 persoane sunt expuse la valori mai 

mari de limita permisă de 70dB (A) pentru indicatorul Lzsn. 

Referitor la indicatorul Ln, rezultă că aprox. 114.039 persoane sunt expuse la un nivel de 

zgomot mai mare de 50dB(A), şi 2502 dintre acestea la valori peste 60dB (A). 

Traficul feroviar expune aprox. 3874 persoane la un nivel de zgomot mai mare de 60dB (A), 

pentru 75 de persoane fiind depăşit nivelul maxim de 70dB(A) (Lzsn). Noaptea, aprox. 10.390 

de locuitori ocupă clădiri care sunt expuse la niveluri de zgomot de peste 50dB (A), din care 

520 persoane sunt afectate de valori peste limita de 60dB (A). 

Harta strategică a zgomotului generat de traficul aerian relevă existenţa unui număr de 

aprox. 16.409 persoane afectate de un nivel de zgomot peste 60dB (A), din care 835 de 

persoane sunt expuse la valori care depăşesc limita permisă de 70dB (A) pentru indicatorul 

Lzsn. Pe timpul nopţii, aprox. 23.611 persoane sunt expuse unor niveluri de zgomot de 50dB 

(A), dintre care 3889 la valori mai mari decât maximul de 60dB (A). 

Interpretarea datelor reflectate de hărţile de zgomot strategice relevă clar cele mai puternice 

surse de poluare sonoră în Bucureşti. 
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Figura 7-1: Zgomotul stradal în timpul zilei 
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Figura 7-2: Zgomotul stradal în timpul nopţii 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București-Ilfov: Raport Interimar 1       Iunie 2015 

 

245 

ROM Transportation Engineering LTD. & AVENSA consulting LTD. 

Figura 7-3: Zgomotul din cauza traficului aerian în timpul zilei  
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Figura 7-4: Zgomotul din cauza traficului aerian în timpul nopţii 
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Figura 7-5: Zgomotul trenurilor şi tramvaielor în timpul zilei 
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Figura 7-6: Zgomotul trenurilor şi tramvaielor în timpul nopţii 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București-Ilfov: Raport Interimar 1       Iunie 2015 

 

249 

ROM Transportation Engineering LTD. & AVENSA consulting LTD. 

 

Figura 7-7: Zgomotul trenurilor şi tramvaielor în timpul nopţii 
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7.1.3 Biodiversitate 

În judeţul Ilfov au fost declarate următoarele arii protejate de interes naţional:  

 Lacul Snagov (100 ha prin Legea 5/2000);  

 Pădurea Snagov (10 ha, prin Legea 5/2000); 

 Aria Naturală Protejată Scroviştea (prin HD 792/1990). 

În judeţ există următoarele domenii naturale protejate (situri NATURA 2000):  

 Lacul şi Pădurea Cernica RO SPA 0122 - Arie de protecţie specială pentru păsări si 

animale - Sit Natura 2000; 

 Lacul şi Pădurea Cernica  RO SCI 0308 - sit comunitar - sit Natura 2000; 

 Gradiştea – Căldăruşani – Dridu  RO SPA 0044 - Arie de protecţie specială pentru păsări 

si animale - sit Natura 2000;  

 Scroviştea  RO SPA 0140 - Protecţie specială pentru păsări şi animale - Site-ul Natura 

2000;  

 Scroviştea RO SCI 0224 – sit comunitar  – Sit Natura 2000.  

Grădiştea-Căldăruşani - Dridu a fost declarată o zonă specială pentru protecţia 

păsărilor şi animalelor, conform HG 1284/2007, cu o suprafaţă de 6642,3 ha, şi face parte 

din regiunea bio-geografică continentală.  

Zona Lacului Căldăruşani este un mediu ideal pentru dezvoltarea faunei şi florei, în special 

datorită faptului că, pe lângă zona amplă a lacului, există şi un habitat forestier. O dovadă 

definitorie în acest sens este marea varietate de specii de păsări care au fost observate în zonă. 

Pădurea şi Lacul Căldăruşani se află la 45 de km de Bucureşti şi este o zonă turistică. Lacul este 

un mal mai vechi al râului, iar pădurea din jur constituie un habitat care adăposteşte specii de 

stejar, plop, salcie, etc. Zona Căldăruşani reprezintă un mozaic de habitate (acvatic, pădure, 

luncă), relativ izolat de presiunea antropogenică. 

 Situl Natura 2000 din Gradistea-Căldăruşani-Dridu a fost luat în custodie de Consorţiul 

alcătuit din Asociaţia pentru Protecţia Habitatelor Naturale şi Clubul Ecologic UNESCO 

Pro-natura. (Convenţia de Custodie nr. 004/19.02.2010.  

 În timpul sezonului de migrare, zona găzduieşte peste 20.000 de păsări de apă, fiind 

un candidat posibil ca zonă RAMSAR.  

 În ceea ce priveşte categoriile de păsări protejate, există un număr de 23 de specii în 

anexa 1 a Directivei cu privire la păsări; 60 specii migratoare enumerate în anexele 

Convenţiei privind speciile migratoare (Bonn); 3 specii periclitate la nivel global. 

Mai multe detalii cu privire la starea actuală a tuturor zonelor protejate din regiunea București 

- Ilfov vor fi incluse în raportul de evaluare. 

7.2 Procedura SEA (Evaluarea Strategică a Impactului asupra 

Mediu) 

Evaluarea strategică de mediu va începe numai prin definirea listei de scopuri a proiectului luate 

în considerare pentru punerea în aplicare. Primul pas este prezentarea listei de proiect ca bază 

pentru definirea termenilor detaliaţi ai procesului de evaluare. Textul următor descrie etapele 

necesare pentru efectuarea evaluării.   
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HG 1076/2004 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru planuri şi 

programe este inclusă în cadrul care furnizează liniile directoare pentru pregătirea unui raport 

de mediu pentru planuri şi programe (PP). 

Cadrul de raportare a mediului este prezentat mai jos: 

Art. 19 alineatul (4) din HG 1076/2004 specifică informaţiile care trebuie furnizate: 

1. Un rezumat al conținutului, principalele obiective ale planului sau programului și legăturile 

lor cu alte planuri și programe relevante. 

2. Aspectele relevante ale situației curente a mediului înconjurător și evoluția sa probabilă 

fără punerea în aplicare a planului sau programului. 

2.1. Starea actuală a mediului – date de intrare: 

 Aerul;  

 factorii climatici - schimbările climatice; 

 eficienţa şi conservarea energetică  / utilizarea surselor regenerabile naturale; 

 apa (apele de suprafață, apele subterane); 

 solul şi subsolul; 

 biodiversitate, flora, fauna;  

 populația;  

 sănătatea umană;  

 bunurile materiale;  

 patrimoniul cultural, inclusiv patrimoniul arheologic și arhitectural;  

 peisajul. 

2.2. Evoluţia probabilă a mediului fără aplicarea planului propus (PMUD). 

3. Caracteristicile de mediu ale zonelor care pot fi afectate semnificativ. 

3.1. Alternativa 0 - "a nu face nimic"; 

3.2. Alternativa 1 – "a face minimum" – scenariu de referință; 

3.2. Alternativa 2. – “ a face ceva  ”– scenarii de dezvoltare. 

4. Orice probleme de mediu existente relevante pentru plan sau program, inclusiv, în special, 

cele referitoare la orice zone de importanță specială pentru mediu, cum ar fi zonele de protecție 

specială avifaunistică sau de conservare reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 236/2000 privind clasificarea zonelor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 

faunei și florei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 462/2001. 

Alternativa finală pentru plan sau program reprezintă proiectul de plan sau de program. 

6.5. Concluziile evaluării corespunzătoare a efectelor probabile ale alternativelor implementate 

în Reţeaua Natura 2000.  

7. Posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv a sănătăţii, în contextul 

transfrontalier; - Nu se aplică. 
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8. Măsurile preconizate pentru prevenirea, reducerea și, pe cât posibil, compensarea oricăror 

efecte negative semnificative asupra mediului la implementarea planului sau programului. 

9. O prezentare a motivelor de selectare a alternativelor preconizate și o descriere a modului 

în care s-a făcut evaluarea, inclusiv orice dificultate (cum ar fi deficiențe tehnice sau lipsa de 

know-how), întâlnite în colectarea informațiilor solicitate. 

10. O descriere a măsurilor avute în vedere cu privire la monitorizarea efectelor semnificative 

ale implementării planului sau programului, în conformitate cu art. 27 a HG 1076/2004. 

11. Concluzii generale 

11. Un rezumat non-tehnic al informațiilor furnizate în Raportul de Mediu. 

Pregătirea, și în special evaluarea unui raport de mediu pentru PP, ar trebui să aibă în vedere 

următoarele: 

Caracteristicile planurilor și programelor (PP) privind, în special: 

Caracteristicile planurilor și programelor (PP) cu privire la, în special:  

a) măsura în care planul sau programul stabilește un cadru pentru proiecte și acțiuni viitoare, 

în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, sau de alocare 

a resurselor; 

b) impactul planului sau programului asupra altor planuri și programe, inclusiv cele din care 

face parte integrantă sau din care provine; 

c) relevanţa planului sau programului pentru integrarea considerațiilor de mediu, în special în 

vederea promovării unei dezvoltări durabile; 

d) probleme de mediu relevante pentru plan sau program; 

e) relevanţa planului sau programului pentru punerea în aplicare a legislației naționale și 

comunitare de mediu (de exemplu, planuri și programe privind gestionarea deșeurilor sau a 

apei). 

2. Caracteristicile efectelor și ale zonei care poate fi afectată cu privire, în special, la:  

 probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor; 

 natura cumulativă a efectelor; 

 caracterul transfrontalier al efectelor; 

 riscurile pentru sănătatea umană sau mediu (de exemplu, din cauza accidentelor); 

 magnitudinea și amploarea spațială a efectelor (zona geografică și mărimea populației 

care ar putea fi afectate); 

 valoarea și vulnerabilitatea zonei care poate fi afectată din cauza: 

o caracteristicilor naturale speciale sau patrimoniului cultural; 

o standardelor depăşite de calitate a mediului sau a valorilor limită depăşite; 

o utilizarea intensivă a terenurilor; 

o efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut recunoscut de protecție 

internațională, națională sau comunitară. 
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8 Rezumat și concluzii 

Această secțiune reunește din analiza situației existente elementele care vor fi abordate în 

cadrul PMUD. În acest moment, aceste obiective operaționale derivă exclusiv în urma 

observațiilor din analiza situației existente. Deși această analiză a adus laolaltă mai multe surse 

de informații din surse existente și sondaje efectuate în cadrul acestei analize, aceasta oferă 

numai informații cu caracter observațional. Următoarea etapă a analizei va utiliza modelul de 

cerere de transport care permite, de asemenea, testarea și o analiza mult mai aprofundată. 

Analiza situației existente a identificat un sistem de transport cu grave provocări în furnizarea 

opţiunilor de transport durabil pentru regiunea București-Ilfov. În ciuda mai multor documente 

de strategie, progresul general în stabilirea unui sistem de transport modern comparabil cu alte 

capitale europene, chiar şi în statele membre recente, nu a înregistrat succese: 

 Majoritatea rețelelor de transport în general, dar în special sistemul de transport public 

suferă datorită unui serviciu ineficient şi a calităţii slabe a serviciilor, marea majoritate 

fiind de calitate slabă.  

 Mecanismele instituţionale de bază pentru planificarea, gestionarea, funcţionarea şi 

menţinerea unui sistem multi-modal urban regional de transport public lipsesc.    

 Acest vid a dus la o explozie în utilizarea maşinilor proprietate personală, favorizată de 

restricții puţine sau absente privind accesul auto în întreaga regiune.  

 Diferitele autorități nu au luat măsurile necesare pentru a modera utilizarea în creștere 

a maşinii, de multe ori neavând alocate resursele și mecanismele de implementare 

pentru aplicarea regulilor de circulație, a măsurilor de securitate și a politicilor de 

parcare. 

 Mai departe, proiectarea necorespunzătoare a străzilor și a drumurilor, lipsa unor 

politici de gestionare a traficului și numai un minim control contribuie la valorile mult 

scăzute de siguranţă în regiune.    

 Dezvoltarea terenurilor a fost corelată cu accesibilitatea pe bază de mașină cu noi 

centre de afaceri si comerciale de-a lungul periferiei orașului în dezvoltarea orientată 

spre mașină. 

 Cetățenii care nu dispun de maşini personale se confruntă cu limitări serioase la locurile 

de muncă și privind activitatea economică în general, mai ales pentru utilizatorii de 

transport public din Ilfov, inclusiv numărul mare al studenților în București.  

Sunt urgente : 

1. Stabilirea unei entități clare pentru gestionarea transportului public și transportului 

rutier, cu autoritate și resurse suficiente pentru a stimula sistemul de transport; 

2. Eliminarea restanței de întreținere a sistemului de transport public;   

3. Restrângerea utilizării auto prin gestionarea traficului și implementarea unei politici de 

parcare; 

4. Asigurarea unor condiții minime de securitate pentru pietoni, pe trotuare si in punctele 

de traversare a străzilor.  

Acțiunile pe termen lung trebuie să includă: 

1. Definirea unei rețele ierarhizate de transport rutier și transport public care: 

a. Echilibrează nevoile diverșilor utilizatori ai drumurilor; 

b. Acordă prioritate pietonilor, cicliștilor şi transportului public local – începând 

din centrul orașului, în lungul străzilor deservite de transportul public, cu 

accesibilitate către nodurile de transport public și către instituțile publice 

regionale; 
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c. Încorporează îmbunătățiri de siguranță prin aderarea la standardele de 

proiectare și prin gestionarea corectă a traficului de tranzit, aici este inclusă și 

problema A3 versus DN1, menționată mai sus, dar nu mai puțin modul în care 

sunt tratate drumurile naționale ce trec prin localitățile din Județul Ilfov și 

gestionarea străzilor în interiorul orașului București. 

2. Durabilitatea operațională, transport public de calitate:  

a. Reducerea opțiunilor de dezvoltare oportuniste și promovarea serviciilor care 

sunt receptive la cererile pasagerilor, acestea trebuie verificate cu modelul și 

cu estimările cererii de călătorii; 

b. Sistemul multi-modal integrat, comod şi confortabil, care promovează accesul 

regional, în special la locurile de muncă, în special centrele care oferă locuri 

de muncă, aflate în curs de dezvoltare, în nord, în inelul exterior al orașului, 

și în Județul Ilfov cu accent pe centrul orașelor și pe punctele de acces ale 

transportului public; 

c. Identificarea unei structuri de finanţare durabile, echilibrând subvenţiile şi 

veniturile. 

3. Luarea în considerare a mai multor participanți la trafic în orice evoluții viitoare, 

promovarea siguranței, securității și medii urbane îmbunătățite: 

a. Definirea principiilor de dezvoltare a reţelei de biciclete și schițarea rețelei 

inițiale pentru București, așa cum a fost creionată în acest raport și în Județul 

Ilfov cu accent pe centrul orașelor și pe punctele de acces ale transportului 

public ; 

b. Protejarea mediului pietonal și alocarea de facilități corespunzătoare de 

parcare în afara străzii, în special în centrul orașului București; 

c. Dezvoltarea hub-urilor de transport public ca zone urbane de calitate, cu 

accent pe gările care pot fi regenerate atît în București cât și în Ilfov, și pe 

stațiile de metrou importante.  

8.1 Obiective Operaționale 

Secțiunea următoare oferă o listă a obiectivelor operaționale preliminare care vor fi dezvoltate 

ulterior atât prin analiza estimărilor actuale și a celor de referință pentru orizontul de planificare. 

Secțiunea următoare descrie analiza care va fi realizată pentru a încheia analiza. 

Această listă cu obiectivele operaționale mai detaliate care urmează să fie abordate în SUMP 

care rezultă din analiza situației. Toate acestea urmăresc să ofere posibilități de alegere mai 

echilibrată cetățenilor, cu intenția de a controla utilizarea de mașini și de a promova modurile 

de transport alternative. Aceasta este o listă preliminară și va fi dezvoltată ulterior pe baza 

analizei rețelei existente și a scenariului de bază pentru anul de proiecție.    

A. Luarea în considerare a structurilor alternative de rețele și definirea infrastructurii 

rutiere şi stradale finală: 

1. Definirea unei configuraţii adecvate pentru reţeaua de drumuri şi şosele, 

bazată pe clasificarea funcțională și ierarhie, cu diferențiere clară între 

drumurile de mare capacitate și străzile urbane și locale de acces; 

2. Aplicarea de standarde adecvate de proiectare și condiții de facilitate 

referitoare la clasificarea funcțională, și având în vedere siguranța, securitatea 

și confortul multor participanți la trafic, după caz;  

3. Stabilirea reţelei unui schelet urban de mare capacitate ca premisă pentru a 

reduce traficul de trecere, în special, și accesul maşinilor, în general, în centrul 

orașului București; 
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4. Asigurarea unei mai buni utilizări multimodale pe arterele urbane, cu o alocare 

mai echilibrată a spațiului pentru pietoni, bicicliști și utilizatorii de transport 

public;  

5. Clarificarea nevoilor funcționale pentru diversele inele de circulație din 

București și stabilirea unei ierarhii clare în rețeaua de străzi urbane, și definirea 

aliniamentelor finale, tipurilor de facilitate, precum și a nevoilor pentru 

intersecții denivelate – aceastea trebuie să abordeze rolul inelului interior, al 

celui median și al șoselei de centură existente și pună în context autostrăzile 

naționale de la limita șoselei de centură existente;   

6. Asigurarea conectivităţii în județul Ilfov în special pentru a sprijini accesul 

multi-modal la proiectele viitoare de utilizare a terenurilor, dând o atenție 

deosebită dezvoltării de afaceri și comerciale în nordul Bucureștiului, în special 

pentru a susține accesul cu mijloacele de transport public și cu automobilul 

personal, care să nu treacă prin centrul Bucureștiului, aceasta este important 

mai ales pentru zonele mai populate din județul Ilfov;   

7. În special, testarea și recomandarea utilizării echilibrate a șoselei de centură 

curentă pentru by-pass şi activităţi cu acces local, mai ales în raport cu 

proiectul viitoarei autostrăzi de centură; 

8. Îmbunătățirea conectivităţii A3 și reducerea traficului de tranzit pe DN 1, 

pentru a reduce riscurile structurale de siguranță a traficului; 

9. Luarea în considerare a opțiunilor de acces rutier la aeroport, în mod particular 

de la autostrada A3; 

10. Luarea în considerare a impactului viitor al rețelei de drumuri naționale asupra 

rețelelor regionale, în special pe zonele construite din Ilfov și continuitatea 

rețelei stradale din București pentru a reduce eventualele efecte negative pe 

străzile cu folosință multiplă în centrele orașelor;  

11. Îmbunătățirea condiţiilor de bază pe reţeaua de drumuri din Ilfov pentru 

pietoni şi utilizatorii de transport public.    

B. Dezvoltarea politicilor de gestionare a traficului pentru a sprijini buna funcționare a 

rețelei de drumuri și străzi recomandată 

1. Definirea politicilor de gestionare a cererii pentru a controla accesul în centrul 

orașului; 

2. Devierea traficului de tranzit către dotările adecvate reducând traficul de tranzit 

de pe arterele secundare în centrul Bucureștiului și luând în considerare 

impactul pe care il are traficul de tranzit în localitățile din Județul Ilfov, prin 

intermediul politicilor de management al traficului care vor dirija traficul către 

autostrăzi și drumuri din afara localităților;  

3. Politica de parcare cu o dezvoltare echilibrată a capacității de parcare în afara 

străzii, reducerea parcării la stradă, eliminarea parcării pe trotuare și definirea 

mecanismului de stabilire a prețurilor, în conformitate cu politicile de 

gestionare a cererii pentru centru orașului București; 

4. Identificarea zonei pilot pentru implementarea primei etape a politicii privind 

parcarea și schițarea pilotului: capacitate totală, mecanism de tarifare, 

schimbarea de la parcarea pe carosabil spre parcare în afara părții carosabile; 

5. Definirea principiilor planului de circulație rutieră intraurbană de lungă distanță 

pentru centru Bucureștiului; 

6. Cerințe generale pentru sistemul de management al traficului pentru a sprijini 

politicile de gestionare a traficului, definind funcțiile sistemului, proprietatea și 

operațiunile; 

7. Dezvoltarea unui program cuprinzător de siguranță rutieră, inclusiv 

îmbunătățirea condițiilor trecerilor de pietoni, campanii de conștientizare, și 
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zone pentru intervenții specifice, cum ar fi zonele din apropierea școlilor și 

anumite punctele negre. 

C. Promovarea opțiunilor de transport activ cu facilități în condiții de siguranță și 

convenabile, și extinderea ciclismului public: 

1. Rețea de biciclete care combină secţiuni de circulație separate și mixte (zone 

cu 30 km/h); 

2. Politica de dezvoltarea a traseelor recomandate pentru biciclete pentru Ilfov, 

cu acces local la şcoli, centre locale, hub-uri de transport în comun;   

3. Un ghid privind locaţiile pentru parcarea bicicletelor;  

4. Standarde pentru trotuare și treceri pentru pietoni conform nevoilor mediului 

construit și tipului de drum, folosind diferite nivele de categorii de prioritate 

pietonală;  

5. Creşterea siguranţei traficului, prin reglementări rutiere și restricții de parcare. 

D. Definirea rețelei de transport public multi-modale care îmbunătățește accesul regional, 

concepută pentru a satisface cel mai bine nevoile de mobilitate ale pasagerilor: 

1. Propunerea de diverse opțiuni pentru rețea care să fie evaluate într-un sistem 

extins bazat pe eficiența economică în realizarea de beneficii ale reţelei, 

economisind timp pentru pasageri, oferind servicii de calitate și accesul la 

locurile de muncă. Aceasta trebuie să aibă în vedere realizarea extensiilor de 

metrou, întroducerea de aliniamente LRT pe rețeaua de tramvai și servicii 

suburbane (feroviar regional sau BRT) înspre județul Ilfov, concentrânde-se pe 

Măgurele, zona de nord cu centre de locuri de muncă și alți generatori cheie; 

2. Îmbunătățirea comodităţii şi confortului pasagerilor în întreg sistemul, cu 

integrarea tarifelor, condiții de transfer mai bune, facilități îmbunătățite de 

oprire și staţionare, informații pentru planificarea călătoriei și de orientare pe 

drum.   

3. A lua în considerare îmbunătățirea conectivității rețelei principale de cale ferată 

cu stațiile din București, din sudul și estul orașului pentru o distribuție mai 

bună, urmând să fie supusă analizei cost-beneficiu. 

 Cale ferată: 

4. Identificarea potențialelor soluții instituționale pentru incurajarea transportului 

feroviar regional sau suburban, care acum nu este reprezentat la nivel național 

sau regional. 

5. Luarea în considerare a opțiunilor pentru structura reţelei, pentru a înțelege 

nevoile potențiale ale pasagerilor de acces radial de mare capacitate – în 

special în lungul aliniamentelor programate pentru reabilitare în MPGT, precum 

și stabilirea potențialului prin conexiunile din oraș pentru o mai bună integrare 

cu dezvoltările rețelei regionale și naționale. 

6. Politicile de promovare a investițiilor feroviare naționale pentru accesul inter-

regional. 

7. Identificarea măsurilor pentru a îmbunătăți prognoza numărului de pasageri 

pe o linie interregională, de exemplu o conectivitate mai bună în rețeaua 

regională de distribuție, în special conectarea la Pitești, Ploiești si Craiova;    

8. Asigurarea accesului local și ieșirea spre hub-uri de transport feroviar, 

îmbunătățind în special conectivitatea cu rețeaua urbană și accesul la destinații 

finale accesul la locul muncă, instituții guvernamentale, educaționale și 

culturale, în București și accesul către stațiile active din Județul Ilfov dinspre 

suburbiile mai populate;  

9. Evaluarea oportunităților pentru integrarea feroviară regională sau a 

navetiştilor; 
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10. Luarea în considerare a serviciilor de călători cu privire la stațiile de cale ferată 

din Ilfov - disponibilitatea serviciului, orele de călătorie și destinațiile, accesul 

și ieșirea cu legături intermodale, inclusiv accesul cu autobuzul şi bicicleta.  

 Calea ferată regională şi metrou: 

11. Evaluarea propunerilor curente pentru extinderea căii ferate şi metroului, şi 

modernizări bazate pe estimări ale cererii pasagerilor, cu scopul de a optimiza 

investițiile și de a asigura operațiuni durabile, inclusiv selecția, prioritizarea și 

optimizarea aliniamentului proiectelor, în particular diferitele opțiuni de 

extindere către nord, continuarea dezvoltării liniei M5, în comparație cu 

opțiunile pentru M7 ; 

12. Accentuarea serviciilor de mare capacitate pe distanţă medie, cu frecvențe și 

interstații corespunzătoare, și identificarea și încurajarea oportunităților de 

dezvoltare orientate în jurul transportului în comun, în lungul noilor linii, în 

special al extinderilor către nord și est; 

 Transportul urban de suprafaţă din București:  LRT/BRT, tramvai şi autobuz: 

13. Raționalizarea rețelei de transport public din București, stabilirea ierarhiei de 

servicii, a capacităților corespunzătoare a vehiculelor, conectivitate între 

servicii, susținută de sistemul de tarifare integrat, și informarea pasagerilor; 

14. Îmbunătățirea oportunităților de mers pe jos spre locații cu transport public 

frecvent și de înaltă calitate, în zona rezidenţială de mijloc din București și în 

toate zonele populate din Ilfov; 

15. Stabilirea coridoarelor prioritare şi actualizarea serviciilor de autobuz și tramvai 

la standarde LRT / BRT în special pe bulevarde mari, ca servicii suplimentare 

la rețeaua de metrou, de exemplu probabil reducerea aglomerării pe M2, 

permițând deservirea între interstațiile mari de metrou, servicii de alimentare 

/ distribuire la stațiile de cale ferată și centrele de transport public, precum și 

acoperirea coridoarelor cu cerere medie; 

16. Asigurarea conectivităţii prioritate prin centrul orașului de-a lungul străzilor, în 

conformitate cu prognoza volumului de pasageri, inclusiv cu cale de rulare 

segregată şi prioritate la intersecţii; 

17. Focus pe refacerea conectivității cu tramvaiul prin centrul orașului, inclusiv 

măsuri imediate pentru conexiunea din Piața Unirii. 

 Transportul public în judeţul Ilfov: 

18. Extinderi ale rețelei multimodale pentru a servi mai bine nodurile de dezvoltare 

economică din zona Măgurele și aeroport;  

19. Luarea în considerare a unei soluţii rentabile pentru evoluțiile suburbane din 

nord, având în vedere diferite moduri în funcţie de nivelul cererii pe coridorul 

de călătorie; 

20. Propunerea unor rețele alternative pe termen scurt pentru rețeaua de autobuze 

Ilfov, având în vedere un acces radial mai bun către destinațiile din București 

și conectivitatea în Ilfov pentru afacerile în curs de dezvoltare şi a utilizării 

comerciale a terenurilor; 

21. Definirea cadrului de implementare (instituțional și financiar) pentru 

îmbunătățirea rețelei de autobuze din Ilfov și pentru un sistem de tarifare 

adecvat pentru punerea în aplicare imediată.  

 Hub-uri regionale: 

22. Îmbunătățirea conectivității la nodurile de transport public din Ilfov și 

București, inclusiv o mai bună dispersie geografică în întreaga regiune, precum 

și îmbunătățirea accesului și distribuirea prin autobuze de alimentare și 

conexiuni intermodale / multimodale; 

23. Îmbunătățirea condițiilor în locațiile de transfer, inclusiv mersul pe jos, a 

condiţiilor de așteptare şi urbane locale; 
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E. Măsuri de sprijin pentru sistemul de transport public: 

1. Paşi recomandaţi pentru autoritatea de transport metropolitan pentru 

planificarea, finanțarea, licitarea și acordarea licențelor și pentru monitorizarea 

rețelei de transport public regional;  

2. Definirea politicilor tarifare integrate, inclusiv prin ticketing, pe termen scurt 

pentru pasagerii regulaţi; 

3. Politica tarifară pe termen lung pentru ticketing multimodal cu încasarea și 

distribuția veniturilor de către o parte terță;   

4. Asigurarea unui raport de recuperare a costurilor durabil, în ansamblu de 

aproximativ 50% venituri proprii și 50% subvenții;   

5. Identificarea măsurilor pentru îmbunătățirea eficienței operațiunilor și 

întreținerii, calculul bugetelor suficiente pentru operațiuni, definirea unui plan 

organizat pentru a rezolva chestiunile de întreținere neabordate 

F. Dezvoltare urbană și nevoi de mobilitate 

1. Promovarea unei mai bune distribuții spațiale a nodurilor de transport din 

regiune, sprijinind oportunitățile de călătorie multimodale, precum și 

valorificarea acestora pentru a stimula spații cu calitate urbană superioară, în 

special gările slab utilizate din București și Județul Ilfov, și punctele cheie în 

care se pot realiza schimburi între modurile de suprafață și cele subterane. 

2. Promovarea peisajelor stradale prietenoase pentru pietoni, mai ales de-a 

lungul străzilor arteriale pentru a îmbunătăți calitatea vieții urbane. 

3. Asigurarea unei reţele coerente și echilibrate între Ilfov și București pentru a 

oferi un acces multi-modal mai bun la dezvoltările comerciale și de afaceri în 

curs de construcție de-a lungul limitei dintre cele două entități și pentru a 

asigura buna funcționare a ambelor sub-rețele. Acest lucru include asigurarea 

de conexiuni alternative în interiorul judeţului Ilfov care să nu treacă prin 

București. 

4. Îmbunătăţirea aplicării de sancţiuni pentru contravențiile și infracțiunile de 

trafic, parcare neregulamentară şi îmbunătățiri privind siguranța rutieră. 

G. Impactul asupra mediului: 

5. Reducerea consumului de energie pentru transport; 

6. Reducerea expunerii locuitorilor la poluanţi, în special a persoanelor în vârstă 

şi copiilor; 

7. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

H. Comunicare: 

1. Creşterea gradului de conştientizare şi discuţii publice în jurul PMUD; 

2. Implicarea continuă a părţilor interesate;  

3. Promovarea planului de comunicare PMUD privind etapele implementării; 

4. Propunerea comunicării şi educaţiei pentru siguranţa îmbunătăţită a traficului. 

8.2 Pașii următori 

Această listă de obiective este o listă preliminară. Următoarea etapă reprezintă structurarea 

listei ca un pas spre opțiunile comprehenzive. O parte din obiective sunt indispensabile pentru 

orice opțiune comprehesivă a unui PMUD, precum sunt cele privind îmbunătățirea siguranței 

în trafic și integrarea tarifară. Alte elemente vor fi incluse în scenariul de referință pentru 

orizontul de planificare, deoarece aceste planuri sunt aprobate și în curs de desfășurare. În 

cele din urmă, un set de obiective operaționale va ghida dezvoltarea obiectivelor 

cuprinzătoare. Acest set este în mare parte legat de îmbunătățirea, extinderea și creșterea 

capacității pe baza priorităților de investiții care sunt influențate de cerere. Ceea ce înseamnă 

că pentru definirea ultimului set de obiective operaționale este necesară utilizarea modelului. 
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Modelul de transport oferă trei avantaje cheie: 

 Oferă un sistem extins de valori bazat pe simularea rețelei și nu pe puncte selectate 

pentru observație. 

 Va oferi informații despre elementele care nu sunt reprezentate bine prin observații, 

precum timpul de călătorie și măsuri de accesibilitate și estimări privind cererea de 

călătorie în funcție de origine - destinație. 

 Abilitatea de a testa și realiza analiză comparativă. 

Următorii pași de utilizare a modelului pentru a susține obiective operaționale precise vor 

include: 

1. Analiza pe coridor: o privire de ansamblu asupra estimărilor cererii de pasageri care 

conduce la definirea pe coridor a diferitelor cerințe de capacitate în raport cu potențiale 

modurile de transport public, folosind instrumente de planificare schițată (linii dorite; 

analiza rețelui pânză de paianjen). Această analiză susține evaluarea diferitelor coridoare 

de călătorie, oferind cererea orientativă de călătorie pe coridor și nu este influențată de 

aliniament, dotări sau mod, exprimând potențialul total de călătorie pe coridor. Diferite 

cerințe de conectivitate pot fi definite mai clar folosind aceste instrumente. Acestea pot 

apoi, să scoată în evidență zonele în care prioritățile de dezvoltare trebuie avute în vedere 

pentru rafinarea obiectivelor operaționale pentru rețeaua de transport public. Coridoarele 

vor fi împărțite în funcție de accesul radial, accesul periferal și coridoarele din interiorul 

orașului. 

2. Cartografierea accesibilității pentru identificarea zonelor care sunt în prezent 

dezavantajate în ceea ce privește conectivitatea rețelei rutiere și a transportului public pe 

baza estimărilor timpilor de călătorie dinspre și înspre zone. Acestea sunt de fapt “harți 

izoterme” care pot arăta zonele care au accesibilitatea foarte mare față de celelalte zone 

(sau dinspre celelalte zone) și zonele care se situeză sub media regională. Aceasta va fi 

realizată separat pentru diferite moduri. Aceasta completează analiza pe coridor prin 

identificarea zonelor dezavantajate din rețeaua existentă și ar indica nevoia de 

îmbunătățire a serviciilor pe care să se concentreze PMUD. 

3. Distribuția de referință pentru a identifica congestia pentru rețeaua ruțieră și operațiunile 

de transport public. 

Aceasta oferă viteze și volume detaliate pe legătură pentru rețeua rutieră și folosind 

legăturile de interes, pot fi identificate zonele cu valori ridicate de trafic de tranzit, pentru 

a susține măsurile necesare atenuării impactului traficului, în special pentru zonele dens 

construite fie din Județul Ilfov, fie din București. De asemenea, strangularea circulației 

care reduce productivitatea rețelei va deveni clară. 

Pentru rețeaua de transport public, orice legătură lipsă sau deficitul de conectivitate 

poate fi cartografiat pe baza rutelor de călătorie existente, datorită transferurilor multiple 

sau a altor componente ale nivelului de serviciu (mers pe jos, așteptare, timpul de 

călători în vehicul). În plus, se poate identifica și gradul de aglomerare a vehiculelor. 

Acestea conduc la perfecționarea continuă a îmbunătățirii necesare a serviciilor pentru o 

mai bună conectivitate a rețelei cât și pentru creșterea capacității. 

Această analiză va permite prioritizarea pe coridor și mai multe obiective operaționale 

definitive despre zonele în care sunt necesare îmbunătățirea accesului și extinderea capacității 

pentru a răspunde nevoilor cererii de călătorie pentru orizontul de planificare. Pe scurt, aceste 

instrumente vor indica ce conexiuni, între punctele de origine și destinație, necesită 

îmbunătățiri, modul posibil de a le grupa pentru a crea coridoare și în cele din urmă, ce 

aliniamente sunt cele mai potrivite pentru a satisface aceste tipare de cerere de transport.  
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9 Anexe 

Anexa 1: Glosar de termeni 

Organizaţii 

EBRD/BERD Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

MDRAP 

BCH/PMB 

Ministerul Dezvoltării Regionale și al Administraţiei Publice 

Primăria Municipiului Bucureşti 

Terminologie  

AADT/MAT 

 

Medie anuală de trafic zilnic 

 

BRT Transport public rapid cu autobuzul 

BRT coridor, linie 

 

 

 

 

BTMS/SMTB 

Coridor BRT: drum prevăzut cu infrastructură BRT. 

Linie BRT: o linie de la A la B, cu opriri fixe şi orar fix. 

 (Rută: preferăm să nu folosim acest termen pentru a evita 

confuzia între linii şi coridoare.) 

 

Sistem de Management al Traficului în Bucureşti 

Evaluare economică CBA: Analiza Cost-Beneficiu 

EIRR: Rata internă de rentabilitate 

ENPV: Valoare actualizată netă 

DM = A face minimum (caz fără proiect) 

DS = A face ceva (caz cu proiect) 

Euro IV, V, VI 

GHG 

HOV 

ITS 

Standardele de emisie europene 

Gaz cu efect de seră 

Vehicul cu ocupare mare 

Sisteme inteligente de transport 

LRT Transport public uşor feroviar 

MCA Analiza criteriilor multiple 

MRT Transport public rapid în masă 

NMT/TNM Transport nemotorizat 

OD Origine - Destinaţie 

PPP Parteneriat public privat 

P&R Serviciu Park and Ride 

PSC/CSP Contract de achiziții publice de servicii 

PT 

PTA 

Transportul public 

Autoritatea de transport public 

SUMP/PMUD Plan de mobilitate urbană durabilă 

SUT Transport urban durabil 
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PTA 

THS 

Autoritatea de transport public 

Sondaj privind obiceiurile de călătorie 

ToR Termeni de referinţă 

Model de cerere de 

călătorie 

TDM: Model de cerere de călătorie 

O-D = origine-destinaţie (sondaj) 

SP = preferinţă declarată (sondaj) 

 

VHT 

VKMT 

 

Ore de călătorie per vehicul 

Kilometri parcurşi per vehicul 

 

Anexa 2: Raport Tehnic 1: Studii de Transport 

Anexa 3: Raport Tehnic 2: Evaluarea operațiunilor de transport cu 

autobuzul din București 

Anexa 4: Raport Tehnic 3: Inventarul proiectelor 

Anexa 5: Raport Tehnic 4: Estimări privind populația și locurile de 

muncă 
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