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Domnului Primar General Nicușor DAN,
Domnului Viceprimar Stelian BUJDUVEANU,
Domnului Director General al STB S.A. Adrian CRIȚ,
Domnului Director General al ADITPBI Adrian GHIȚULESCU,
Spre Știința:
Domnului Consilier General Florin COVACI

Cerere
Context: În urma deciziei de înstrăinare a Depoului Victoria și a scoaterii la fier vechi a mai
multor vehicule-unicat cu potențial istoric, Asociația Metrou Ușor a demarat în anul 2019 o
campanie publică pentru înființarea Muzeului Transportului Public și Mobilității din București.
Locația propusă este primul depou de tramvaie din București, respectiv Depoul Victoria, deschis
în 1871, acum exact 150 de ani. Propunerea este în aliniament cu Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă 2016-2030, document strategic ce prevede muzeu în incinta Depoului Victoria. Petiția a
culminat în Septembrie 2020 odată cu depunerea unui Proiect de HCGMB în acest sens de către
fostul Consilier General Florin GRIGORESCU. Nu cunoaștem stadiul Proiectului de HCGMB.
Demersul a reușit, printr-o puternică susținere publică, salvarea de la fier vechi a 9 vehicule
unicat din patrimoniul STB S.A. Toate acestea însă, alături de alte zeci de vehicule au un statut și
un viitor incert, în pofida importanței tehnico-istorice și a potențialului turistic pe care îl posedă.
În acest context, la invitația D-lui Consilier General Florin COVACI și prin sprijinul D-lui
Director General al STB S.A. Adrian CRIȚ, Asociația Metrou Ușor a realizat în perioada Iulie –
Noiembrie 2021 un Raport detaliat de analiză prin care a inventariat toate vehiculele cu potențial
istoric din patrimoniul STB S.A., venind și cu o serie de propuneri concrete pentru prezervarea,
conservarea, restaurarea și expunerea publică a acestora.
Având în vedere dimensiunea fișierului (61mb), Raportul nu poate fi atașat prin e-mail,
astfel vă invităm să îl descărcați accesând adresa: https://forum.metrouusor.com/File?id=190068
În concluzie, având în vedere progresul demersului Asociației prin finalizarea Raportului
și colaborarea cu Dl. Consilier General Florin COVACI, vă propunem o întâlnire între Asociația
Metrou Ușor și factorii de decizie. Invitația este adresată tuturor Domnilor din antet, precum
și oricăror alte persoane conform cerințelor Dvs.
Vă mulțumim pentru atenția acordată și așteptăm cu interes punctul Dvs. de vedere,
precum și variante de propuneri pentru coordonarea și organizarea întâlnirii.
Cu deosebită stimă,
Asociația “Metrou Ușor”
3 decembrie 2021
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