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Domnului Sorin OPRESCU,
Primar general al Municipiului Bucuresti

Domnule Primar general,

[n numele Filialei Bucure$ti a Ordinului Arhiteclilor din Romania gi pe
baza consufterii unor specialigti din domeniul circulatiei, ve prezentam o suite
de observatii referitoare la dou5 proiecte de infrastructure pe care Prim5ria
Municipiului Bucuresti intenlioneazd sa le realizeze in capitale: pasajul rutier
din Piata Presei Libere s-i pasajul rutier din Piata Charles de Gaulle.

1. Dupa cum este bine cunoscut, Soseaua Kiselefi este una dintre cele
mai frumoase Si incircate de semnilicatii artere ale Bucures-tiului. Este
bulevardul de promenada cu cea. mai veche haditie, axul monumental care
conduc€ cate Arcul de Triumf 9i, nu in ultimul rand, principala poarta de
intrare dinspre nord in capitala Romeniei,

impreund cu Bulevardul Aviatorilor, cu Bulevardul G-ral Constantin
Prezan Qi cu zona de parcuri pe Glre o traverseaza, $oseaua Kiseleff
formeaze un ansamblu arhitectural 9i urbanistic de prestigiu al Bucurestiului.
Prin realizarea acestei monumentale compozitii urbane, contemporana 9i
egaE ca valoare cu ensambluri similare din alte orage ale lumii - Londra,
Berlin, Budapesta, Washington, toate urmand modelul marilor bulevarde
pariziene - Bucureqtiul era pus, la inceputul secoluluiXX, pe harta capitalelor
eulopene.

in raport cu aceaste situatie, considerem cA cele doue pasaje sunt nu
numai neiustificate, ci li brutale prin consecinlele pe care le vor avea asupra

$oselei Kiseleff $i a $oselei Aviatorilor.

2. Conform studiilor Si analizelor efectuate inclusiv de cetre C.N.A.D.R.,
in conditiile realizarii legiturii dintre Autostrada Bucuresti-Ploiesli (A3) Si
re(eaua de strezia municipiului Bucuregti, 30% din traficul de lung parcurs de
pe $oseaua Bucure$ti- Ploiesji (DNl) se va lransfera pe autostrada A3.

Pe Soseaua Bucure$ti-Ploieqti se va desfagura in mod deosebit traflcul
generat de relatia Bucuregtiului cu localitetile de pe DNl, situatie in care va
cregte accesibilitatea obiectivelor din zona de nord a oragului.



in aceste conditii, solulia unui pasaj rutier subteran'in piata presei
Libere este complet inutilA pentru ca valorile de traflc vor fi sub capacitatea de
circulatie a retelei de strezi din zona, in special pe rela_tia Arcul de Triumf-
Fantana Miorita.

Pasajul rutier subteran din Piata Charles de Gaulle este nefunctional
pentru ce pe Buleyardul Aviatorilor, pe tronsonul cuprins intre intersectia cu
$oseaua Nordului gi intersectia cu $oseaua Pipera / Bulevadul Nicolae
Caramfil, profilul transversal se reduce la 10m, fate de 21m cat are in rest,
fdri resurse de reprofilare.

Strangerea in sistem a unor strezi adiacente acestui tronson din
Bulevardul Aviatorilor, str;zi de categorie inferioare, $i crearea de intersectii
in care nu se pot efectua toate relatiile sunt argumente care accentueaze
lipsa de viabilitate a acestui pasaj.

3. Bazandu-ne pe experienta internationaE a ultimelor decenii, care a
demonstrat cA diminuarea congestiei traficului din zona centrale este posibild
prin crearea de rute ocolitoare * centuri, inele -, nu prin directionarea
traficului pe radialele existente sau prin crearea altora noi. credem ca
circulatia de vitezi cetre centrul Bucuregtiului trebuie limitate, chiar
descu rajate.

De altfel, Primeria Municipiului Bucuregti, prin serviciile sale de
specialitate, se contrazice singure atunci cand prin plDU (planul integrat de
dezvoltare urbane) propune construirea de inele, iar prin sustinerea
proiectelor pentru pasajele din Piata Presei Libere si din piata Charles de
Gaulle incurajeaza amplificarca tr'aficului cetre centru.

4. Modul cum este gendit proiectul pasaiului din Piata Presei Libere
releve faptul ce valorile si semnificaliile sociaje, culturale Si istorice ale
Soselei Kiselef sunt complet ignorate de cetre promotorii lui. In mod evident,
ei nu privesc aceaste a(erd decat ca pe un simplu canal de circulatie pentru
automobile.

Proiectul esle distructiv in seRS fizic, pentru ce, prin rampa care incepe
in Piata Presei Libere, se mutileazi inceputul axului, defrisand un mare
numAr de arbori qi dezechilibrand profilul transversal al arterei.

Proiectul este distructiv gi in sens simboljc, pentru ce propune ca
intrarea cea mai importante in capitala Romaniei si continuarea drumului
cetre Arcul de Triumf se se facd nu la sol, printre multiple aliniamente de
arbori, ci printr-un pasaj subteran.

in mod similar se prezinte $i situatia pasajului de pe Bulevardul
Aviatorilor, care nu se poate realiza decat prin amplasarea partiald a celor
patru rampe - in lungime totale de circa 500m - peste banda verde plantate
cu vegetatie inafte. ln termeni reali. aceasta inseamne {Sierea a catorva zeci
de arbori si mutilarea grava a proiilului transversal Si a imaginii bulevardului.



Domnule Primar general,

in calitatea pe care o avem, ne exprimam dezacordul cu cele doue
proiecte. Credem c5 Primaria Municipiului Bucuresti trebuie sA opteze pentru
alte solutii:

- Restrengerea pasajului din Piata Presei Libere la directia DN1 -
Bulevardul Expozitiei $ieliminarea rampei calre Soseaua Kiseleff. Rezolvarea
'la sol, prin giratie, a circulatiei din Piata Presei Libere este perfect posibila,
asa cum se intample in piete similare din multe alte mari orage europene.

- Renuntarea la proiectul pasajului subteran de pe Bulevardul
Aviatorilor. Parca.iul subteran din Piata Charles de Gaulle poate fun4iona
foarte bine si fara acest pasaj, asa cum de altfel a $i fost aprobat prin PUZ-ul
dln anul 2009.

- Alocarea de fonduri pentru pioiectarea si executia conexiunii dintre
Autostrada Bucureqti-PloieSti (A3) s,i reteaua de strazi a municipiului
Bucuresti.

- Realizarea unui Studiu de transport public de celaiori inteorat care,
prin soluliile propuse, trebuie se fie o alternativ5 la transportul individual
(autoturisme). Efectul seu va fi decongestionarea traficului 9i reducerea
poluarii.

Consideram cA este nec€sare organizarea unor dezbateri profesionale
publice care, pe baza argumenteior stiintifice gi tehnice, ne pot conduce spre
solutii viabile. Suntem Tn misure sa oferim suportul profesional necesar
gasirii acestora.

Pentru detalierea observaliilor si propunerilor noastre ve solicilam,
domnule Primar general, o intrevedere in perioada imediat urmetoare.

Vi asiguram, domnule Primar general,
consideratie.
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