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Către: Primăria Municipiului București
Spre știința: Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov

Punct de vedere cu privire la extinderea rețelei de tramvai din București
Asociația „Metrou Ușor” monitorizează calitatea transportului public și mobilității urbane
din România și vine cu propuneri pentru optimizarea serviciilor prestate de către operatorii de
transport și administrațiile locale.
În data de 11.03.2022, Primăria Municipiului București a lansat în Sistemul Electronic pentru
Achiziții Publice (SEAP) procedura de consultare a pieței nr. MC1018911, intitulată
„Determinarea valorii estimate a serviciilor pentru elaborare documentație tehnico-economică faza
Studiu de Fezabilitate (conform HG nr. 907/2016) pentru obiectivele de investiții <<Extinderea
infrastructurii de tramvai în zona Unirii>> și <<Extindere Inel Median sud-est rețea linie de
tramvai>>”.
Salutăm demararea de către PMB a acestor prime etape formale pentru realizarea
celor două proiecte prevăzute în P.M.U.D. Vorbim despre cele mai importante extinderi ale
infrastructurii de tramvai de după Revoluție și alinierea Bucureștiului la trendul capitalelor
europene care investesc în dezvoltarea transportului urban pe șine.
Analizând documentul atașat în anunț (notă: anexat acestui document în ANEXA A, pag.3-6),
care specifică cerințele tehnice, constatăm o serie de neajunsuri sau lacune ce ar putea scădea
beneficiile pe termen lung ale acestor obiective de investiții. În următoarele rânduri, vă prezentăm
observațiile noastre, precum și posibilele soluții pe care le-am identificat:
1. Reprezentarea grafică a ambelor proiecte este incoerentă. Evidențierea traseelor a fost
realizată cu un marker pe hărți printate de pe internet. Lipsesc cu desăvârșire detaliile
tehnice aferente infrastructurii tramvaielor și care sunt esențiale pentru determinarea
corectă a prețului: stații, semaforizare specială, benzi unice, macazuri (dacă se impun), linii
de staționare (dacă se impun), etc. Nu este prezentată o legendă a proiectului.
2. Referitor la proiectul „Extinderea infrastructurii de tramvai în zona Unirii”, documentația
tehnică prevede desființarea buclelor de întoarcere de la Piața Unirii (Bd. Regina Maria) și
Piața Sf. Vineri. Cu toate acestea, analizând atât cerințele redactate, cât și harta atașată,
constatăm că nu se solicită ca noua infrastructură de tramvai din Piața Unirii să permită
întoarcerea tramvaielor (atât dinspre Bd. Corneliu Coposu, cât și dinspre Bd. Regina Maria).
Acest lucru scade flexibilitatea și limitează puternic perspectivele de dezvoltare a rețelei
de tramvai, deoarece:
2.1.

În cazul evenimentelor de circulație ce presupun devierea traseelor, tramvaiele nu ar
avea posibilitatea de a întoarce în Piața Unirii sau Piața Sf. Vineri.
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2.2.

Nu este clară maniera în care va fi desființat capătul Piața Sf. Vineri. Dat fiind faptul că
vorbim despre un terminal cu infrastructură de tramvai modernă, construit în anul 2008,
eliminarea propriu-zisă a șinelor și a rețelei de contact este, în viziunea noastră, o risipă
a bugetului local.

2.3.

Piața Sf. Vineri deservește ca punct terminus nu doar tramvaie, ci și autobuze. Nu este
clară maniera în care va fi reorganizată circulația autobuzelor.

2.4.

În cadrul descris de cerințele tehnice ale acestui proiect, în care se solicită desființarea
a două din cele trei bucle de întoarcere (Regina Maria și Sf. Vineri), iar Piața Unirii nu ar
avea și posibilitatea de întoarcere a tramvaielor, toată presiunea necesității întoarcerii
tramvaielor s-ar revărsa exclusiv în unicul terminal rămas, cel de la Piața Sf. Gheorghe,
în caz de necesitate sau în cazul existenței unor trasee cu punct terminus în zona
centrală. Este important de precizat că cele trei bucle de întoarcere centrale
însumează zece* rute de tramvai (în ordinea indicativelor: 5*, 7, 14, 16, 21, 27, 32, 40,
47, 55). Chiar și în eventualitatea comasării mai multor trasee, necesitatea de întoarcere
a tramvaielor nu poate fi satisfăcută exclusiv de către terminalul Piața Sf. Gheorghe.
*Linia 5 de tramvai este suspendată pe o durată nedeterminată.

Pentru exemplificare, pe data de 6 aprilie 2021, Asociația „Metrou Ușor” a înaintat o variantă
de traversare a Pieței Unirii (notă: anexată acestui document în ANEXA B, pag.7-10). Propunerea
noastră ține cont de trama Parcului Unirii, prioritizează legăturile facile cu cele două stații de
metrou din Piața Unirii și prevede linii de tramvai separate de trafic pentru a asigura fluența
mijloacelor de transport.
3. Cu privire la proiectul „Extindere Inel Median sud-est rețea linie de tramvai”, salutăm
decizia de implementare a acestuia, însă atragem atenția că anumite inițiative ale
primăriilor de sector pot împiedica buna desfășurare a investiției de montare a liniilor de
tramvai de pe Inelul Median. Cel mai recent exemplu este pasajul rutier suprateran din
intersecția Str. Turnu Măgurele cu Bd. Alexandru Obregia și Metalurgiei. Am sesizat această
problemă prin adresele înregistrate la PMB cu nr.: 1861095/10.07.2020 și 6887/31.01.2022.
Acestea fiind spuse, Asociația „Metrou Ușor” solicită:
i) Modificarea documentației anunțului de consultare a pieței astfel încât să sporească
beneficiile pe termen lung ale ambelor proiecte. În mod special, în cazul proiectului de la Piața
Unirii trebuie acordată atenție detalierii infrastructurii tramvaiului, precum și potențialelor
conexiuni directe cu metroul, fapt abordat de noi în propunerea trimisă către instituția
dumneavoastră.
ii) Reanalizarea proiectelor adiacente desfășurate de primăriile de sector pe Inelul Median,
până ce rezultă clar profilul investiției introducerii infrastructurii de tramvai (șine + stații). Acest
pas este esențial pentru a preveni nevoia de a modifica proiectele în cauză ulterior finalizării
acestora, astfel încât să poată integra în mod corespunzător noua rețea de tramvai.
Vă rugăm să ne trimiteți numărul de înregistrare al prezentului document.
Vă mulțumim pentru atenția acordată!
Cu deosebită stimă,
Asociația “Metrou Ușor”
16 martie 2022
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ANEXA A : CERINȚELE TEHNICE OFICIALE ALE PMB DE PE SEAP
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SFÂRȘIT ANEXA A
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ANEXA B : PROPUNEREA ASOCIAȚIEI METROU UȘOR DIN 6 APRILIE 2021
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