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Către, 

 

ORGANIZAŢIA PENTRU PROMOVAREA TRANSPORTULUI ALTERNATIV 

IN ROMÂNIA 

 

In atenţia domnului MARIAN IVAN 

  

 În referire la petiţia dumneavoastră, transmisă Brigăzii Rutiere, la 17.09.2012, 

prin care semnalaţi starea de nesiguranţă pentru participanţii la trafic, cauzată de 

infrastructura necorespunzătoare pusă  la dispoziţia bicicliştilor şi pietonilor pe Drumul 

Taberei, între Str. Lt. Găină şi Str. Braşov şi solicitaţi desfiinţarea acestei amenajări 

rutiere şi sancţionarea contravenţională a administratorului drumului public, vă informăm 

următoarele:   

 În urma verificării aspectelor cuprinse în sesizarea dumneavoastră  referitoare la  

pista pentru biciclete situată pe Drumul Taberei , între Str. Lt. Găină şi Str. Braşov,  au 

fost constatate o serie de deficienţe în semnalizarea rutieră a acesteia, precum şi obstacole 

care o fac impracticabilă şi pun în pericol siguranţa rutieră a bicicliştilor şi pietonilor.  

Astfel, s-a constatat faptul că  pe tronsoane mari din cadrul acestui traseu nu există spaţiu 

suficient pentru circulaţia pietonilor, marcajele aferente pistei sunt deteriorate sau 

inexistente,   bordurile trotuarelor nu sunt coborâte în zona intersecţiilor între pistă si 

arterele laterale arterei Drumul Taberei,  semnalizarea prin indicatoare este incompletă, 

sunt amplasate cabine de aşteptare RATB, chioşcuri sau panouri publicitare în gabaritul 

pistei sau lipsesc stâlpisorii de protecţie ai acesteia. 

Având in vedere cele menţionate, în conformitate cu prevederile art.  5, alin (9) 

din  Ordonanta de urgenţa a Guvernului nr. nr.195/2002  privind circulaţia pe drumurile 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care se stipulează: ‘În 

scopul asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile 

publice, poliţia rutieră poate solicita administratorului drumului public executarea 

sau, după caz, desfiinţarea de amenajări rutiere’, Brigada Rutieră a dispus 

desfiinţarea temporară, până la remedierea deficienţelor semnalate, a  tronsonului 

de pistă situat pe Drumul Taberei , între Str. Lt. Găină şi Str. Braşov, prin adresa nr. 

572.148/08.10.2012, remisă Administraţiei Străzilor. 

Totodată, vă informăm faptul că, aşa cum am fost informaţi de Administraţia 

Străzilor, această instituţie  are în desfăşurare procedura de atribuire a unui contract de 

execuţie a semnalizării rutiere orizontale şi verticală, aflându-se în imposibilitatea de a 
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instala indicatoare rutiere sau executa marcaje până la finalizarea procedurii. În aceste 

condiţii am solicitat ca în termen de 15 zile de la atribuirea contractului, să dispună 

măsuri , în conformitate cu art. 33,alin (1) din O.U.G. nr. 195/2002, pentru instalarea 

indicatoarelor rutiere cu semnificaţia ‘Accesul interzis bicicletelor’ atât la începutul 

acestui tronson de piste cât şi la toate intersecţiile pistei cu arterele laterale. De asemenea, 

am solicitat dezafectarea indicatoarelor rutiere de obligare, specifice  pistelor  pentru  

biciclete ‘ Pistă pentru biciclete’, ‘Delimitarea pistelor pentru pietoni şi biciclete’ şi ‘Pistă 

comună pentru pietoni şi biciclete’, până la eliminarea deficienţelor, astfel încât bicicliştii 

să nu mai fie obligaţi să folosească pistele improprii circulaţiei.  

Referitor la sancţionarea contravenţională a administratorului drumului public, vă 

informăm că întrucât Administraţia Străzilor se află în imposibilitatea de a achiziţiona şi 

instala indicatoare rutiere sau de a executa marcaje, la acest moment, nu se poate reţine în 

sarcina autorităţii responsabile vinovăţia în săvârşirea faptei.   

Brigada Rutieră va continua activitatea de verificarea a tronsoanelor de piste, pe 

care circulaţia participanţilor la trafic este improprie, iar pentru avizarea viitoarelor 

tronsoane de piste pentru biciclişti propuse a fi realizate pe arterele principale de 

circulaţie ale Municipiului Bucureşti, va consulta membrii Grupului de Lucru constituit la 

Primăria Municipiului Bucureşti, în vederea adoptării soluţiilor optime pentru asigurarea 

condiţiilor de siguranţă rutieră. 

 

Cu stimă,  

 

 ŞEFUL BRIGĂZII RUTIERE 

   Comisar şef de politie 

    NICU DRAGOŞ 
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