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Către: Primăria Municipiului București

Punct de vedere și solicitare privind pasajul rutier realizat de către
Primăria Sectorului 4 la intersecția Bd. Metalurgiei cu Str. Turnu Măgurele
Inelul median al capitalei este un obiectiv strategic pentru dezvoltarea mobilității în
întregul areal metropolitan București-Ilfov. În ultimii ani, Primăria Generală a început să acorde
avize primăriilor de sector pentru a realiza lucrări mari de infrastructură pe străzile care aparțin
municipalității. Astfel, asistăm la un conflict de viziune între sectoare, care vor infrastructură
realizată foarte rapid, ieftin și care să satisfacă strict locuitorii sectorului, și municipalitate care
trebuie să vegheze asupra respectării planurilor de la nivel metropolitan. Încă de la primele
anunțuri publice ale Primăriei Sector 4 cu privire la construirea a două pasaje rutiere supraterane
pe str. Turnu Măgurele, parte din inelul median, Asociația Metrou Ușor a atras atenția cu privire
la prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 2016-2030, document strategic
recunoscut de Uniunea Europeană, ce prevede introducerea tramvaiului pe inelul median. În acest
sens, în februarie 2020 și iulie 2021, Asociația a emis un set de solicitări de informații de interes
public, răspunsurile relevante ale instituțiilor fiind anexate acestui document.
Prin răspunsul Primăriei Generale nr.1975530/4731-892L/7/10.08.2021 (Anexa 1),
Asociația a primit planurile de situație ale proiectului avizat de către PMB pentru edificarea
pasajului de la intersecția Str. Turnu Măgurele cu Bd. Metalurgiei. Se remarcă faptul că PMB a
avizat un pasaj similar celui de la Mihai Bravu, compus din două pasaje rutiere independente
și spațiu median rezervat la nivelul solului pentru calea de rulare a tramvaiului.

Fig.1: extras din planurile proiectului avizat de Primăria Municipiului București
În perioada dintre Crăciun și Anul Nou, în Ședința Extraordinară a Consiliului Local al
Sectorului 4 din 30 decembrie 2021 a fost adoptată modificarea indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului (Anexele 2 și 3). Proiectul de modificare a fost depus la Secretariatul
CLS4 pe 27.12.2021 și a fost votat chiar pe 30.12.2021. Propunerea de modificare nu a fost
anunțată public și nu a beneficiat de un timp corespunzător pentru dezbatere publică, conform
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legii. De asemenea, minutele ședinței și proiectul final adoptat nu pot fi găsite pe site-ul Primăriei
Sectorului 4, aspect ce denotă lipsă de transparență.

Fig.2: extras din prezentările Primăriei S4 cu proiectul modificat – cel care se construiește de facto
Contrar asigurărilor date de primarul sectorului 4 în conferința de presă din 18 august
2021, conform cărora, cităm: "Obligatoriu pasajul va include linie de tramvai. Este o prevedere pe
care o are PUG-ul şi inclusiv PUZ-ul, care nu era suspendat la momentul realizării documentaţiei. Deci
cu certitudine va avea spaţii prevăzute pentru liniile de tramvai. Va semăna din punct de vedere
constructiv cu cel pe care îl avem pe Văcăreşti-Mihai Bravu, ca soluţie tehnică pentru tramvai.
Tramvaiul va fi jos! ", în realitate, proiectul final adoptat în mod discutabil și tacit pentru pasajul
de la intersecția Str. Turnu Măgurele cu Bd. Metalurgiei, îngreunează introducerea unei viitoare
linii de tramvai pe sectorul respectiv al inelului median și repetă problema principală a pasajului
Doamna Ghica, respectiv elimină posibilitatea unei transbordări facile cu mijloacele de transport
public care circulă pe artera intersectată. Dacă tramvaiul va circula pe pasaj, se vor compromite
corespondențele din zona intersecției și nu se va putea asigura un interschimb facil, rapid și
comod cu liniile de pe Bd. Metalugiei și Bd. Alexandru Obregia. De asemenea, având în vedere
noua configurație a pasajului, cu doar două benzi carosabile pe sens, fără spațiu dedicat și rezervat
tramvaiului, viteza medie comercială, predictibilitatea și eficiența viitoarei linii nu vor putea fi
asigurate.
Asistăm la repetarea situației de la Pasajul Doamna Ghica, un proiect demarat într-un mod
la fel de netransparent, nepus corespunzător în dezbatere publică, și care afectează iremediabil
strategia de mobilitate sustenabilă din PMUD.
Având în vedere circumstanțele prin care proiectul final adoptat de Primăria Sectorului 4
este contrar proiectului avizat inițial de PMB, considerăm că se aduce un prejudiciu Municipiului
București, posibilitățile de dezvoltare pentru un transport public sustenabil și accesibil pe inelul
median și arterele intersectate fiind profund afectate de modificarea subită a indicatorilor tehnici
ai proiectului. În consecință, solicităm intervenția Primăriei Municipiului București, în calitate
de proprietar al arterelor și instituție care supervizează prin departamentele de specialitate
dezvoltarea corectă a infrastructurii și mobilității din oraș.
Vă mulțumim pentru atenție și așteptăm cu interes poziția Primăriei Municipiului București.
Cu stimă,
Asociația “Metrou Ușor”
31 ianuarie 2022
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ANEXA 1
Extras din răspunsul PMB și schițele proiectului avizat de către PMB
( Sursă: https://forum.metrouusor.com/File?id=186238 și https://forum.metrouusor.com/File?id=186237 )
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ANEXA 2
Extras din proiectul votat în CLS4 pentru modificare a indicatorilor tehnico-economici
( Sursă: https://ps4.ro/wp-content/uploads/2021/12/af-pr-nr-208-27.12.2021-mod-si-compl-HCLS4-57-11.05.2020.pdf )
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ANEXA 3
Extras din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nr.207 din 30.12.2021
( Sursă: https://ps4.ro/wp-content/uploads/2022/01/H_207_.pdf )
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