
De ce sunt probleme de trafic in Bucureşti 
 
 
Problemele de trafic din Bucureşti sunt generate de politica primitivă cu care sunt 
abordate temele de mobilitate urbană.  

 
Profesioniştii în transport au făcut comparaţia între modelul învechit de 
planificare şi cel modern, care respectă principiile mobilităţii urbane durabile.  
 

 
Săptămâna trecută, primarul Sorin Oprescu a anunţat lista cu proiectele 
administraţiei pe care o conduce. Aşa cum s-a văzut, proiectele sunt concentrate 
pe trafic, oamenii fiind ignoraţi. Iar costurile anunţate (13 miliarde de Euro) 
comparate cu veniturile oraşului arată că bugetele pentru infrastructură pe 
următorii 40 de ani ar trebui să se concentreze pe aceste proiecte mari și 
costisitoare. Este o nouă dovadă că Bucureştiul se îndreaptă într-o direcţie 
greşită printr-o abordare depăşită a problemelor de trafic.  

 
Dacă planifici oraşele pentru maşini şi trafic, vei obţine maşini şi trafic. 
Dacă planifici pentru oameni şi locuri, vei obţine oameni şi locuri. 

Fred Kent 
 
Încercările de decongestionare a reţelelor de străzi ale oraşelor prin construirea 
de infrastructură rutieră a fost un eşec de fiecare dată, peste tot în lume. De 
aceea, ce-şi propune actuala administraţie din Bucureşti nu ţine cont nici de 
eşecurile altor administraţii care au încercat această abordare şi nici de faptul că 
România se află în plină criză economică. 

 
Extras din prezentarea domnului Ivo Cré, Project Manager – Polis 

 Forum for Sustainable Mobility and  Metropolitan Development, 21 martie 2013, Sibiu 
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Care sunt priorităţile Primăriei Municipiului Bucureşti ? 
 
 
Pentru implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă profesioniştii din 
întreaga lume au stabilit care trebuie să fie ordinea priorităţilor adminstraţiei unui  
oraş: pietonii, bicicliştii, transportul public, transportul motorizat individual. 

 
 
Respectarea acestor priorităţi permite creşterea calităţii vieţii, reducerea 
costurilor de transport ale administraţiei şi ale cetăţenilor, decongestionarea 
reţelei de străzi, scăderea poluării etc 
 
Pentru ca strategiile să dea roade, este necesar ca cele 4 modalităţi de transport 
să se regăsească pe acelaşi plan din punct de vedere al atractivităţii. Or, în 
Bucureşti, politica de investiţii în infrastructură rutieră îndeamnă oamenii să 
utilizeze autovehiculele. În acelaşi timp, prin lipsa unor alternativele viabile de 
deplasare, bucureştenii sunt obligaţi să cheltuiască mult pe transport, să 
platească taxe şi impozite mari pentru a plăti proiectele de infrastructură şi să 
suporte toate prejudiciile provocate de aplicarea unei strategii greşite de 



planificare a traficului: poluare crescută, scăderea siguranţei rutiere, scăderea 
stării de sănătate a populaţiei, creşterea costurilor cu sănătatea pentru 
administraţie şi pentru cetăţeni,  scăderea calităţii spaţiului public, costuri mari 
pentru întreţinerea infrastructurii, creşterea violenţei în trafic, creşterea timpului 
pierdut în trafic etc. 
 
Comparativ cu un oraş care îşi propune pentru prima dată implementarea unui 
plan de mobilitate urbană, Bucureştiul este mult în urmă. Acest start greşit are 
legătură directă cu modul în care au fost ignorate problemele pietonilor şi ale 
bicicliştilor în ultimii 5 ani.  
 
Profesioniştii în mobilitate urbană ştiu faptul că pietonii şi bicicliştii sunt 
categoriile de participanţi la trafic spre care trebuie să se îndrepte atenţia 
administraţiei unui oraş. Aceste categorii de participanţi la trafic sunt cele care se 
îndreaptă spre transportul public. Iar dacă tot mai mulţi oamenii aleg să se 
deplaseze eficient, dispar problemele generate de ambuteiajele din trafic. 
 
Pe 2 decembrie 2001, în Germania au fost realizate 3 fotografii care au fost des 
folosite în campaniile de informare legate de mobilitatea urbană. Puse una lânga 
alta, imaginile arată 60 de oameni care folosesc 3 moduri de transport: 
autoturismul, transportul public şi bicicletele. 
 
Scopul fotografiilor a fost de a ilustra modalitatea simplă prin care străzi întregi 
din oraşe pot fi eliberate de autovehicule dacă s-ar acorda atenţia cuvenită 
tuturor categoriilor de participanţi la trafic.  
 

 
 

 

Dacă 3% dintre bucureşteni ar alege să circule mai rar cu masina în orele de vârf, s-ar elibera 
un bulevard cu 4 benzi cu o lungime de aproximativ 70 – 105 km. Calea Victoriei are 2,7 km. 

 



Însă pentru ca oamenii să aleagă transportul public sau bicicleta este necesar ca 
aceste moduri de transport sa devină atractive. 
 
Or, în ultimii 5 ani, realizarea pistelor pentru biciclete pe trotuarele din Bucureşti 
nu a făcut decât să descurajeze folosirea bicicletei şi mersul pe jos. Atât pistele 
recepţionate în septembrie 2008 cât şi cele recepţionate în septembrie 2011 au 
fost realizate fără respectarea prevederilor Codului Rutier, a avizelor eliberate de 
Poliția Rutieră şi a standardelor. Pe lângă pagubele materiale provocate, 
respectivele piste au produs şi modificări în comportamentele oamenilor. Practic 
s-au creat conflicte între principalele categorii de participanţi la trafic: şoferi, 
biciclişti şi pietoni.  
 
Acum, după ce Poliţia Rutieră a dispus închiderea pistelor ilegale, este necesar 
ca şoferii să conştientizeze prezenţa bicicliştilor în trafic, aşa cum prevede Codul 
Rutier. Iar administraţia locală este responsabilă să repare efectele greşelilor din 
ultimii 5 ani.  
 
Însă anunţurile legate de materializarea infrastructurii pentru biciclete par să nu 
ţină cont de opiniile profesioniştilor. De aceea Organizația pentru Promovarea 
Transportului Alternativ în România a cerut celor implicaţi ori să respecte toate 
condiţiile legale si criteriile calitative pe care trebuie să le îndeplineasca o 
infrastructură pentru biciclete ori să se oprească orice proiect de irosire a banilor 
publici.  
 
 
 
 
Infrastructura pentru biciclete - condiţiile legale  
 
Dispoziţiile Codului Rutier au ca scop "asigurarea desfăşurării fluente şi în 
siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii 
corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona 
drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor 
respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului." Aşadar, fluenţa şi 
siguranţa sunt cele mai importante condiţii pe care trebuie să le îndeplinească 
infrastructura, indiferent cărei categorii de participanţi i se adresează. 
 
Codul Rutier are toate prevederile necesare protejării vieţii şi integrităţii 
participanţilor la trafic, inclusiv a bicicliştilor. Simpla respectare a legii, oferă 
siguranţă circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Fluiditatea unei căi de comunicaţie este dată de posibilitatea efectuării manevrei 
de depăşire. Dacă aceasta nu este posibilă, atunci nu există fluenţă. Iar dacă 
circulaţia nu este fluentă, tendinţa participanţilor la trafic de a executa ilegal 
manevra de depăşire este foarte mare ajungându-se astfel la scăderea 



siguranţei rutiere. De aceea asigurarea fluidităţii circulaţiei pe drumurile 
publice este o condiţie a Codului Rutier. 
 
 
Pentru creşterea siguranţei rutiere, legea prevede executarea de marcaje.  
 
"Marcajele servesc la organizarea circulaţiei, avertizarea sau îndrumarea 
participanţilor la trafic." 
 
Dacă pentru pietoni există trecerile de pietoni, pentru vehicule există restul de 
marcaje care pot contribui la "organizarea circulaţiei, avertizarea sau 
îndrumarea participanţilor la trafic". Iar bicicleta este un vehicul. 
 
În plus, pentru biciclete şi mopede există pistele pentru biciclete. 
 
"pista pentru biciclete - subdiviziunea părţii carosabile, a trotuarului ori a 
acostamentului sau pista separată de drum, special amenajată, semnalizată 
si marcată corespunzător, destinată numai circulaţiei bicicletelor şi 
mopedelor" 
 
Aşadar, pentru biciclete se pot executa benzi sau piste pentru biciclete. 
 
Pistele pentru biciclete sunt obligatorii de folosit de către biciclişti pe sectoarele 
de drum unde ele există. De aceea este necesar ca administratorul de drum să 
garanteze luarea tuturor măsurilor necesare pentru siguranţa şi fluiditatea 
bicicliştilor atât pe traseul pistei cât şi la intrarea şi ieşirea de pe pistă. 
 
Benzile pentru biciclete reprezintă marcaje care pot fi utilizate pentru 
organizarea circulaţiei şi creşterea siguranţei rutiere. Marele avantaj al acestor 
benzi este faptul că atrag atenţia şoferilor asupra prezenţei în trafic a 
bicicliştilor. 
 
 
 
 
Infrastructura pentru biciclete - criteriile calitative 
 
Când administraţia unui oraş decide să realizeze infrastructură dedicată 
bicicliştilor trebuie avut în vedere scopul acestei măsuri. 
Dacă se doreşte încurajarea mersului cu bicicleta ca alternativă de deplasare în 
oraş, atunci este obligatoriu ca noua infrastructură să ofere condiţii mai bune 
decât atunci când ea nu exista.  
Daca prin modul de realizare a infrastructurii condiţiile se înrăutăţesc, înseamnă 
de fapt că respectiva infrastructură descurajează mersul cu bicicleta. 
 
 



Pentru a deveni cu adevărat atractivă pentru bicicliști, infrastructura trebuie să 
răspundă următoarelor criterii: să ofere siguranţă, să fie directă, continuă şi 
accesibilă (coezivă), atractivă şi confortabilă. Aceste criterii sunt recunoscute 
la nivel internațional ca principii directoare autorizate. La aceste condiţii 
necesare, special pentru România, adăugăm şi necesitatea utilizării 
infrastructurii în orice condiţii meteo. 
 
Siguranţă  
 
Este recunoscut faptul că situațiile periculoase și teama de a pedala în trafic sunt 
descurajări majore în utilizarea bicicletei. Percepția siguranței este esențială 
pentru a atrage mai mulți utilizatori. 
 
Directă 
 
Pentru a deveni competitiv, mersul cu 
bicicleta are nevoie de conexiuni rapide 
între punctul de plecare și cel de destinație.  
Instrumente des utilizate pentru a atinge 
linia dreaptă a deplasărilor sunt benzile în 
contrasens pe străzile cu sens unic și 
scurtăturile printre blocuri și pe străzile 
închise traficului auto. 
 
Prin facilităţile oferite, mersul cu bicicleta 
poate fi promovat ca o alegere inteligentă 
în deplasarea prin oraş. 
 
 
Continuă şi accesibilă (coezivă) 
 
 
Pentru a răspunde unei nevoi generale, infrastructura dedicată bicicliştilor trebuie 
să fie accesibilă unui număr cât mai mare de utilizatori. O rețea unitară pentru 
biciclişti permite utilizatorilor să ajungă în cele mai multe locuri din oraș cu 
ajutorul unei infrastructuri prietenoase.  Bicicliştii trebuie să fie siguri că oriunde 
ar merge, la munca, la piaţă sau la prieteni, rutele sunt accesibile cu bicicleta. 
Acest lucru înseamnă că o reţea la nivelul întregului oraş va fi apreciată de 
biciclişti în timp ce fragmentele de trasee sunt factori de descurajare a mersului 
cu bicicleta. 
 
Atractivă 
 
Împrejurimile atractive (liniștite, frumoase) fac mersul cu bicicleta mult mai plăcut. 
Amplasarea infrastructurii pentru biciclete într-un decor atractiv (spre exemplu în 
parc) crește valoarea recreațională a acestui mod de transport.  

 

http://www.presto-cycling.eu/images/policyguides/presto_cycling%20policy%20guide%20infrastructure_english.pdf


 
Confortabilă 
 
Condițiile bune ale suprafeței drumului fac ca mersul cu bicicleta să fie plăcut. 
Prezența asfaltului rugos sau a gropilor cauzează vibrații supărătoare și necesită 
o atenție sporită din partea utilizatorilor 
Mai ales pe rutele principale de biciclete este necesar mult spațiu pentru ca 
bicicliștii să mențină o distanță de siguranță față de obstacole și să îi poată 
depăși pe bicicliștii mai lenți. 
 
 
Utilizarea infrastructurii în orice condiţii meteo este un criteriu calitativ pe 
care OPTAR a dorit să-l adauge în lista după ce am observat că edilii din 
România ignoră faptul că ploaia şi ninsoarea sunt fenomene naturale 
normale. De aceea, considerăm că trebuie să reamintim că infrastructura trebuie 
să aibă sistem de canalizare care să nu permită băltirea apei iar deszăpezirea să 
fie asigurată. Realizarea unei infrastructuri pentru biciclete care sa devină 
inutilizabilă la cea mai mică ploaie sau să devină locul unde se depozitează 
zăpada pe timpul iernii face ca orice investiţie într-o astfel de infrastructură să fie 
doar o risipă de bani. 
 
 
 
 
Se doreşte încurajarea mersului pe bicicletă în Bucureşti? 
 
Toate datele de mai sus au fost prezentate reprezentanţilor Primăriei Municipiului 
Bucureşti. Aceste informări au avut loc în ultimul an de zile în cadrul întâlnirilor 
Grupului de mobilitate urbană unde OPTAR participă alături de alte asociaţii. Iar 
după un an de discuţii, reprezentanţii primăriei au luat decizia trasării primelor 
benzi pentru biciclete pe carosabil.  
 
Pe 11 martie 2013, chiar la începutul săptămânii când trebuia începută marcarea 
benzilor pentru biciclete, primarul Sorin Oprescu a oprit proiectul, anulând 
măsurile de creştere a siguranţei rutiere. Tot atunci a anunţat că doreşte să facă 
noi investiţii în pistele ilegale realizate pe trotuare, exact cele desfiinţate de 
Poliţia Rutieră pe motiv că nu ofereau siguranţă bicicliştilor şi pietonilor. 
 
Pe 23 martie 2013, în Bucureşti a avut loc cel mai numeros protest al bicicliştilor 
din România. S-a cerut oprirea proiectelor de investiţii în realizarea de piste pe 
trotuar. 
 
Pe 26 martie 2013, OPTAR a solicitat Comisiei Tehnice de Circulaţie din cadrul 
Primăriei Municipiului Bucureşti implementarea benzilor pentru biciclete în zona 
de preselecţie a intersecţiilor. Acest tip de marcaje sunt prevăzute de Codul 
Rutier. Solicitarea nu a primit niciun răspuns. 

http://optar.ro/wp-content/uploads/2013/04/CTC.pdf


 
Pe 5 aprilie 2013, Primăria Municipiului Bucureşti a anunţat înfiinţarea unui nou 
Grup de lucru care să se ocupe de realizarea a doua piste pe axele N-S şi E-V. 
Timpul estimat pentru finalizarea întregului proiect este de 18-24 luni. 
Faţă de modul în care a fost prezentat proiectul, OPTAR a sesizat două 
probleme: 
1. Constituirea unei noi comisii pentru realizarea celor doua piste face ca 
proiectul să fie desprins din contextul unui plan integrat de mobilitate urbană. 
Este obligatoriu ca infrastructura pentru biciclete să ţină cont de nevoile 
pietonilor, ale şoferilor şi cele ale transportului public. Grupul de mobilitate 
urbană care deja există de un an de zile, funcţionează şi reuneşte toate 
instituţiile care ar trebui să colaboreze pentru realizarea proiectului. 
2. Un plan care prevede realizarea a două piste pe axe în 18-24 de luni nu 
rezolvă problema. Realizarea unei infrastructuri care nu contribuie la 
schimbarea opţiunilor de transport a cât mai multor oameni prin încurajarea 
mersului pe bicicletă contribuie de fapt la scăderea încrederii populaţiei în 
măsurile necesare implementării unui plan integrat de mobilitate urbană durabilă 
în Bucureşti.  
 
De exemplu, toţi cei prezenţi la întâlnirea din 5 aprilie 2013, au fost întrebaţi dacă  
aveau domiciliul şi locul de muncă pe cele doua axe. Dintre cele aproximativ 30 
de persoane, niciuna nu a raspuns afirmativ. Ceea ce demonstrează că niciunul 
dintre cei prezenţi nu ar putea utiliza respectiva infrastructură pentru a se 
deplasa între locul de muncă şi serviciu. 
 
Iată de ce este obligatorie dezvoltarea proiectului la o reţea unitară care să 
acopere întreg oraşul. (infrastructură continuă şi accesibilă) 
 
Presupunând că cele două axe vor atrage mii de biciclişti, înseamnă că se va 
produce o migraţie a lor din toate zonele oraşului, creascând numărul acestora în 
trafic. Iar concentrarea tuturor specialiştilor către asigurarea tuturor standardelor 
pentru cele două piste în timp ce în restul oraşului bicicliştii rămân expuşi 
atunci când se îndreaptă spre cele două piste sau le părăsesc, arată 
urgenţa implementării benzilor pentru biciclete, aşa cum era stabilit la 
începutul lunii martie 2013. 
 
 
 
 
 
 

OPTAR (Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România) este o asociaţie 
care susţine dezvoltarea mobilităţii urbane prin oferirea de alternative viabile  

de deplasare pentru cetăţeni,  indiferent cum aleg să se deplaseze:  
pe jos, cu bicicleta, cu transportul public sau cu autoturismul. 

http://adevarul.ro/news/bucuresti/cand-politicienii-iau-decizii-locul-profesionistilor-1_516651ee00f5182b85a7479c/index.html
http://www.freerider.ro/mag/corneliu-belciug-despre-planurile-pentru-viitoarele-piste-de-biciclete-50923.html

