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INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE               
DIRECTIA GENERALĂ DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

                                                     
BRIGADA RUTIERĂ 

 NESECRET 

 Bucureşti    

   Nr. 827664 din 02.04.2014 
 

 

 

 

Către, 
Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ in România             

 
 
 

Prin adresa dumneavoastră nr. 246 / 19.03.2014 solicitaţi informaţii privind 
traseele cu piste pentru biciclete amenajate de Administraţia Străzilor pe trotuarele 
arterelor de circulaţie din municipiul Bucureşti. 

 În urma verificărilor efectuate vă comunicăm situaţia fiecărui traseu cu piste 
pentru biciclete aflate în administrarea Administraţia Străzilor, conform solicitărilor 
dumneavoastră, şi măsurile dispuse de către Brigada Rutieră : 

 
1. Piaţa Constituţiei – Piaţa Muncii,  

 Bd. Unirii –  pista nu corespunde avizului eliberat; 
- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 

570.207/03.08.2012. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
- la 28.02.2013 a fost sancţionată contravenţional Administraţia Străzilor pentru 
neinstalarea indicatoarelor rutiere ‘Accesul interzis bicicletelor’. Cuantumul sancţiunii a 
fost de 2250 lei ;  
  
 Bd. Decebal –  pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 
692.380/20.09.2012. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
 
2. Piaţa Unirii – Piaţa Sudului, 
  Bd. Dimitrie Cantemir –  pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 
692.177/09.03.2012. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
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Calea Văcăreşti –  pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 1439.258 din 
19.04.2013. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
 
3. Parcul Herăstrău – Piaţa Romană, 
Bd. Constantin Prezan – pista este semnalizată corespunzător.  
   
Bd. Aviatorilor – pista este semnalizată corespunzător.   
 
4. Piaţa Presei Libere – Piaţa Romană, Şos. Kiseleff–  pista nu corespunde avizului 
eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 
692.292/26.06.2012. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
 
Bd. Lascăr Catargiu –  pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 
692.292/26.06.2012. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 

 
5. Piaţa Muncii – Parcul I.O.R., 
Bd. Basarabia, Str. Bucovina –  pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 
692.299/02.07.2012. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 

 
6. Politehnica – Splaiul Independenţei, 
Bd. Iuliu Maniu, Splaiul Independenţei –  pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 1439.265 din 
25.04.2013. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 

 
7. Pod Cotroceni – Universitate, 
Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta –  pista nu corespunde avizului 
eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 
692.198/27.03.2012. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
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8. Piaţa Operei – Piaţa Unirii, Splaiul Independenţei –  pista nu corespunde avizului 
eliberat; 

  - am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 1439.265 din 
25.04.2013.În prezent nu mai există semnalizare de pistă pentru biciclete; 
 
9. Parcul Tineretului – Piaţa Sudului, 
Bd. Tineretului, Calea Văcăreşti –  pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 1439.258 din 
19.04.2013. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 

 
10.  Parcul I.O.R., 
Str. Câmpia Libertăţii –  pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 1439.258 din 
19.04.2013. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 

 
Bd. Liviu Rebreanu – pista este semnalizată corespunzător, tronsonul dintre Bd. Camil 
Ressu şi Bd. Nicolae Grigorescu a fost reabilitat; 

 
11.  Parcul Titan, 
Bd. Camil Ressu –  pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 1439.258 din 
19.04.2013. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 

 
12.    Bd. Iancu de Hunedoara –  pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 
570.210/03.08.2012. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
- la 25.04.2013 a fost sancţionată contravenţional Administraţia Străzilor pentru 
neinstalarea indicatoarelor rutiere ‘Accesul interzis bicicletelor’. Cuantumul sancţiunii a 
fost de 1575 lei ;  
 
13.  Şos. Ştefan cel Mare –  pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 
570.210/03.08.2012. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
- la 25.04.2013 a fost sancţionată contravenţional Administraţia Străzilor pentru 
neinstalarea indicatoarelor rutiere ‘Accesul interzis bicicletelor’. Cuantumul sancţiunii a 
fost de 1575 lei ;  
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14.  Şos. Mihai Bravu –  pista nu corespunde avizului eliberat; 
- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 

590.377/17.08.2012. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
- la 25.04.2013 a fost sancţionată contravenţional Administraţia Străzilor pentru 
neinstalarea indicatoarelor rutiere ‘Accesul interzis bicicletelor’. Cuantumul sancţiunii a 
fost de 1575 lei ;  
 
15.  Calea Dorobanţi  –  pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 
572.147/27.09.2012. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 

- la 25.04.2013 a fost sancţionată contravenţional Administraţia Străzilor pentru 
neinstalarea indicatoarelor rutiere ‘Accesul interzis bicicletelor’. Cuantumul sancţiunii a 
fost de 1575 lei ;  
 
16.  Drumul Sării  –  pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 
572.146/25.09.2012. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
 
17.  Drumul Taberei –  pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 
572.148/08.10.2012.  În prezent se execută lucrări la reţeaua de metrou. 
 
18.  Calea 13 Septembrie –  pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 
570.588/03.08.2012. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
-  la 25.04.2013 a fost sancţionată contravenţional Administraţia Străzilor pentru 
neinstalarea indicatoarelor rutiere ‘Accesul interzis bicicletelor’. Cuantumul sancţiunii a 
fost de 1575 lei ;  
 
19.  Bd. Ghencea –  pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 
570.211/03.08.2012. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
 
20.  Str. Braşov –  pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 1439.265 din 
25.04.2013. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
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21. Bd. Timişoara –  pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 1439.265 din 
25.04.2013. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
 
22.  Str. Valea Oltului –  pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 1439.265 din 
25.04.2013. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
 
23.  Şos. Olteniţei –  pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 
572.149/08.10.2012. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
- la 25.04.2013 a fost sancţionată contravenţional Administraţia Străzilor pentru 
neinstalarea indicatoarelor rutiere ‘Accesul interzis bicicletelor’. Cuantumul sancţiunii a 
fost de 1575 lei ;  
 
24.  Calea Şerba Vodă – pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 1439.265 din 
25.04.2013. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
 
25. Str. Valea Ialomiţei - tronson în execuţie lucrări metrou, nu mai există semnalizare 
de pistă pentru biciclete; 
 
26. Str. Valea Argeşului  – pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 1439.265 din 
25.04.2013. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
 
27. Str. 1 Mai  – pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 1439.265 din 
25.04.2013. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
 
28. Str. Sibiu – pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 1439.265 din 
25.04.2013. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
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29. Şos Bucureşti Ploieşti – pista nu corespunde avizului eliberat; 
- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 

572.145/02.10.2012. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
 
30. Bd. Unirii –  pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 
570.207/03.08.2012. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
- la 28.02.2013 a fost sancţionată contravenţional Administraţia Străzilor pentru 
neinstalarea indicatoarelor rutiere ‘Accesul interzis bicicletelor’. Cuantumul sancţiunii a 
fost de 2250 lei ;  
 
31. Bd. Aviatorilor – pista este semnalizată corespunzător.   
 
32. Bd. Theodor Pallady – pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 
692.337/08.08.2012. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
- la 08.08.2012 a fost sancţionată contravenţional Administraţia Străzilor pentru 
amenajarea pistei fără avizul poliţiei. Cuantumul sancţiunii a fost de 1470 lei ;  
 
33. Bd. Constantin Prezan – pista este semnalizată corespunzător.   
 
34. Bd. Tudor Vladimirescu – pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 
570.587/06.08.2012. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
 
35. Bd. Poligrafiei – în prezent nu mai există semnalizare de pistă pentru biciclete; 

36. Bd. Bucureştii Noi – în prezent nu mai există semnalizare de pistă pentru biciclete; 

37. Calea Plevnei – pista nu corespunde avizului eliberat; 
- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 

570.209/03.08.2012. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
 
38. Şos. Petricani – pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 1439.258 din 
19.04.2013. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
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39. Şos. Viilor - pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 
570.208/02.08.2012. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
- la 25.04.2013 a fost sancţionată contravenţional Administraţia Străzilor pentru 
neinstalarea indicatoarelor rutiere ‘Accesul interzis bicicletelor’. Cuantumul sancţiunii a 
fost de 1575 lei ;  
 
40. Str. Odoarei – pista nu corespunde avizului eliberat; 

- am solicitat închiderea temporară a pistei pentru biciclete prin adresa nr. 1439.258 din 
19.04.2013. Pista este semnalizată în prezent cu indicatoare  ‘Accesul interzis 
bicicletelor’; 
 

Cu stimă,  

 

 ŞEFUL BRIGĂZII RUTIERE 
   Comisar şef de politie 

                          NICU DRAGOŞ     


