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Transformarea accesului sudic din stația Aviatorilor (M2) în pasaj de
subtraversare pietonală a carosabilului deschis 24h/24h
Către: Primăria Sectorului 1, Primăria Municipiului București
Spre știința: Metrorex S.A.

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.
Pe 27 iulie 2021, am trimis companiei Metrorex S.A. o serie de propuneri (documentul nr.
MU2/27.07.2021, înregistrat cu nr. M01/10512/27.07.2021) având ca obiect îmbunătățirea
accesului în stațiile de metrou. Considerăm că una dintre aceste propuneri este de interes în
principal pentru Primăria Sectorului 1, respectiv pentru Primăria Municipiului București,
motiv pentru care solicităm punctul Dvs. de vedere și susținerea (preluarea) oficială
interinstituțională a demersului, în relația cu Metrorex S.A.
Subiectul în cauză: Trecerea de pietoni de pe Bd. Aviatorilor, din Piața Charles de Gaulle,
a fost desființată în urmă cu mai mulți ani, iar asigurarea traversării bulevardului a fost preluată
de pasajul sudic de acces al stației de metrou Aviatorilor M2.
Problema principală identificată este faptul că pasajul este deschis circulației pietonilor
doar în timpul programului de circulație al metroului, ceea ce înseamnă că singura modalitate de
a traversa bulevardul dispare în totalitate pe timpul nopții.
Chiar și în timpul zilei porțile metroului pot fi închise în situații excepționale precum
grevele de la metrou, când victime colaterale sunt inclusiv pietonii care doresc să traverseze
bulevardul.
Având în vedere nevoia de a promova mobilitatea pietonală în Municipiul București,
susținem că nu este normal ca un pasaj pietonal denivelat ce asigură subtraversarea unei
artere importante să nu fie accesibil 24h/24h și să depindă de evenimente neprevăzute ce
țin de exploatarea metroului.
Asociația “Metrou Ușor” a identificat o soluție simplă, rapidă și cu costuri reduse care
rezolvă acest impediment fără a aduce prejudicii companiei Metrorex S.A. și securității
stației de metrou. Propunem mutarea ușilor de acces în stație, după cum este prezentat în
schema grafică următoare. Astfel, pasajul de acces poate îndeplini funcția de subtraversare
pietonală non-stop, așa cum a fost inițial proiectat.
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Așteptăm cu deosebit interes răspunsul Dvs.
Vă rugăm să ne trimiteți numărul de înregistrare.
Cu stimă,
Asociația „Metrou Ușor”
25 martie 2022
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