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Către:
Direcția Transporturi din Primăria Municipiului București, Primăria Sectorului 4,
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov,
Societatea de Transport București S.A.

Solicitare de informații de interes public privind
separarea culoarului unic de transport public de pe Șos. Oltenitei
În contextul modernizării sistemului rutier de pe Șos. Olteniței de către Primăria Sectorului
4, gardurile de separare ale culoarului unic de transport public (tramvai și autobuz) de pe Șos.
Olteniței dintre Romprim și Eroii Revoluției au fost înlăturate cu titlu temporar pentru a permite
devieri ale benzilor carosabile pe durata lucrărilor. Deși lucrările și devierile s-au finalizat,
separatoarele nu au fost repuse pe poziții.
Transportul public are de suferit, înregistrându-se o scădere a vitezei mijloacelor de
transport pe zona afectată și o deviere de la graficul de circulație programat. Cei afectați sunt
miile de călători pentru care nu mai poate fi garantată predictibilitatea mijloacelor de transport
public, precum și bugetul local, blocajele în trafic traducându-se în costuri operaționale
suplimentare de combustibil și energie electrică. În ceea ce privește circulația transportului public
pe Șos. Olteniței, înlăturarea separatoarelor a adus o scădere a calității serviciului, o înrăutățire a
predictibilității graficului de circulație prestat de operatori, dar mai ales o descurajare a utilizării
transportului public, absolut contrar trendulul european de încurajare și îmbunătățile a
transportului public în contextul încălzirii climatice, a crizei europene a energiei și a degrevării
traficului.
Întrebat de către un cetățean pe rețelele de socializare despre reinstalarea separatoarelor
culoarului de tramvai de pe Șos. Olteniței, Primarul Sectorului 4 a comunicat pe 20 septembrie
2022, faptul că “decizia de a fi scoase acele garduri nu a aparținut Primăriei Sectorului 4 ”.
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Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov a răspuns
declarației Primarului Sectorului 4 pe rețeaua de socializare, arătând faptul că instituția
(ADITPBI) a solicitat Primăriei Sectorului 4 reinstalarea separatoarelor culoarului unic de
transport public pe pozițiile precedente începerii șantierului de modernizare.
Instituția a prezentat publicului adresa ADITPBI nr.33756/08.09.2022 (sursă oficială:
https://transfer.tpbi.ro/thP2g ):
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Investiția pentru introducerea culoarului unic de transport public pe cei 4 km (cale dublă) a
fost realizată de Municipalitate, prin STB S.A., în anul 2019. Prin înlăturarea separatoarelor în anul
2021, la doar 2 ani de la realizarea investiției, considerăm că bugetul local al Capitalei este
prejudiciat atât timp cât separatoarele nu sunt reinstalate.
În concluzie, în baza Legii 544/2001 actualizată, privind liberul acces la informațiile și
documentele de interes public, vă solicităm să clarificați situația de fapt:
- Ce instituție a solicitat înlăturarea separatoarelor și care au fost condițiile acordului prin
care acestea au fost înlăturate?
- Ce instituție este responsabilă pentru reinstalarea separatoarelor?
- Care este termenul asumat pentru reinstalarea separatoarelor și revenirea la normal a
predictibilității și respectării programului transportului public de pe Șos. Olteniței?
Așteptăm cu interes răspunsurile instituțiilor pe care le reprezentați.
Vă rugăm să ne trimiteți numărul de înregistrare al prezentului document.
Vă mulțumim!
Cu stimă,
Asociația “Metrou Ușor”
26 septembrie 2022
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