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Punct de vedere privind organizarea traseelor RATB de pe Strada Valea
Ialomiței (Drumul Taberei) – porțiunea dintre Drumul Taberei și Strada Valea
Oltului

Înainte de începerea lucrărilor la Magistrala 5 de metrou (Drumul Taberei – Eroilor),
situatia traseelor RATB de pe Strada Valea Ialomiţei (Drumul Taberei) – porţiunea dintre
Drumul Taberei şi Strada Valea Oltului – era următoarea:
•
•
•
•
•

Linia 90: Valea Ialomiţei – Universitate – Stadionul Naţional (Arena Naţională);
Linia 91: Valea Ialomiţei – Piaţa Operei – Piaţa C.A. Rosetti;
Linia 93: Valea Ialomiţei – Pod Cotroceni – Gara de Nord;
Linia 221: Ghencea - Valea Ialomiţei – C.E.T. Vest Militari;
Linia N116: Valea Ialomiţei – Universitate – Piaţa Unirii.
O dată cu demararea lucrărilor (la începutul lunii Ianuarie 2012), traseele

s-au reorganizat astfel:
•
•
•
•
•

Linia 90: Valea Argeşului – Universitate – Stadionul National / Arena Naţională;
Linia 91: Depoul Alexandria – Pod Cotroceni – Piaţa C.A. Rosetti;
Linia 93: Valea Argeşului – Pod Cotroceni – Gara de Nord (linia 71 a fost desfiinţată având
traseul comun cu acesta);
Linia 221: Ghencea - Valea Argesului – C.E.T. Vest Militari;
Linia N116: Grup Şcolar Auto – Valea Argesşului – Universitate – Piaţa Unirii;
De asemenea, o data cu dispariţia troleibuzelor de pe Drumul Taberei (ramura nord), a

fost înfiinţată linia 668 (Valea Oltului – Orizont, 5 autobuze) – traseul a fost prelungit, ulterior,
la Opera Română (cu un parc mult sub limita cererii pe care troleibuzele o acopereau), iar
traseul liniei 168 a fost modificat pe ramura de nord Drumul Taberei (începând cu 19 Iunie
2013).
Separat, frecevenţa mijloacelor de transport ecologice (troleibuze) din cartier care au
mai rămas(liniile 69, 90 şi 93) a scăzut dramatic, fiind reduse multe ture.

În prezent, cererea de transport pe ramura de nord Drumul Taberei este una extrem de
ridicată pe care autobuzele RATB (liniile 168, 221, 268, 668) nu o acopera (în special la orele de
varf sau în weekend). Pe porţiunea respectivă, este un tranzit constant pe care calatorii îl
efectuează între cele 2 pieţe importante din cartier (Drumul Taberei şi Valea Ialomiţei), dar şi
numărul celor care se deplasează din cartier spre centru (şi invers) este unul destul de mare,
având în vedere dezvoltarea imobiliară.
Astfel, vă adresăm următoarele propuneri care pot fi implementate într-un timp scurt:
•

•
•

traseul liniei 168 să fie modificat pe Strada Valea Ialomiţei, apoi pe Valea Oltului şi
traseul de baza; Astfel, locuitorii din cartierul Brîncuşi care locuiesc în partea de nord
al acestuia, ar avea un mijloc de transport mai rapid spre Centru (până la finalizarea
lucrărilor la Magistrala 5 de metrou)
liniile 221 și N116 să revină pe Strada Valea Ialomiţei (traseul de baza);
linia 668 să aibă capătul la Valea Ialomiţei (dar cu o frecvenţă mult mai bună, decat în
prezent).

Începând cu data de 06 Noiembrie 2017 (luni), circulaţia rutieră pe strada Valea Ialomiţei
a fost reluată, după aproape 2 ani în care lucrările erau finalizate, dar din diverse motive, traficul
nu a fost posibil.
În acest context, vă solicităm un punct de vedere privind reorganizarea traseelor pe
această arteră importantă din cartier (cel puțin până la darea în folosință a Magistralei 5 de
metrou), având în vedere că, în trecut, RATB deservea aceasta stradă cu mijloace de transport.
Acest lucru se întamplă înca de la extinderea cartierului din perioada dezvoltării acestuia în zona
din anii '80.

Cu deosebită considerație,
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