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Rezumat. Municipiul Bucureşti s-a dezvoltat fără un plan de sistematizare, după cum rezultă şi 
din planul general din anul 1870. Apariţia unor străzi mai importante prin alinierea şi gruparea 
construcţiilor existente s-a realizat după anul 1900. Această situaţie constituie şi în prezent o 
problemă deosebită în toate cazurile când este necesară realizarea unor conexiuni şi dezvoltări 
pentru sporirea capacităţii de trafic datorită volumului mare de dezafectări necesare. Situaţia are un 
caracter general, cu influenţe deosebite în zona centrală a vechiului Bucureşti, localizată în special 
la conexiunile cu arterele principale, autostrăzi şi drumuri naţionale. Eficienţa lor depinde în mod 
nemijlocit de relaţiile existente în zonele de conexiune, unde se realizează gruparea şi dispersarea 
traficului. Pe măsura realizării unor conexiuni la nivel de autostradă, această situaţie devine 
esenţială pentru desfăşurarea şi evoluţia traficului. Pentru exemplificarea acestor situaţii se face o 
apreciere generală valabilă în toate cazurile, pentru conexiunea Autostrăzii Bucureşti – Constanţa 
cu Municipiul Bucureşti. 
 
Cuvinte cheie: trafic, plan sistematizare, conexiuni stradale. 
 
Abstract. Bucharest has developed without a systematic plan, as results from the general plan since 
1870. Emergence of major streets by aligning and grouping of buildings was made after 1900. This 
presents a particular problem at present in all cases it is necessary to make some connections and 
development to increase traffic capacity due to the high volume of decommissioning required. The 
situation is general, with great influence in the center of old Bucharest, located mainly in connection 
with the main thoroughfares, highways and roads. Their effectiveness depends directly connecting 
existing relationships in areas where traffic is carried grouping and dispersal. As the realization of 
connections to the motorway, this becomes essential for progress and development traffic. To illustrate 
these situations is a general valid in all cases, to connect the Bucharest - Constanta to Bucharest. 
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Municipiul Bucureşti s-a dezvoltat fără un plan de sistematizare, după cum rezultă şi din planul 

general din anul 1870. 
Apariţia unor străzi mai importante prin alinierea şi gruparea construcţiilor existente  

s-a realizat după anul 1900. 
Această situaţie constituie şi în prezent o problemă deosebită în toate cazurile când este necesară 

realizarea unor conexiuni şi dezvoltări pentru sporirea capacităţii de trafic datorită volumului mare de 
dezafectări necesare. 

Situaţia are un caracter general, cu influenţe deosebite în zona centrală a vechiului Bucureşti, 
localizată în special la conexiunile cu arterele principale, autostrăzi şi drumuri naţionale. 

Eficienţa lor depinde în mod nemijlocit de relaţiile existente în zonele de conexiune, unde se 
realizează gruparea şi dispersarea traficului. 

Pe măsura realizării unor conexiuni la nivel de autostradă, această situaţie devine esenţială 
pentru desfăşurarea şi evoluţia traficului. 
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Pentru exemplificarea acestor situaţii se face o apreciere generală valabilă în toate cazurile, 
pentru conexiunea Autostrăzii Bucureşti – Constanţa cu Municipiul Bucureşti. 

În 1970, anul de finalizare a execuţiei podului peste Dunăre de la Giurgeni – Vadu Oii, s-a 
elaborat de către IPTANA Bucureşti „Institutul de Proiectări Transporturi Auto, Navale şi Aeriene”, 
Studiul Tehnico-Economic pentru Autostrada Litoral, Bucureşti – Constanţa. În studiu era prevăzută 
traversarea Dunării pe podul de la Giurgeni – Vadu Oii, de pe DN 2A. 

Pentru sporirea capacităţii de trafic a sectorului de cale ferată Feteşti – Cernavodă, în luna 
aprilie 1975 s-a prezentat la avizare în MTTc „Studiul Tehnico-Economic” pentru reconstrucţia 
podurilor dunărene de la Feteşti şi Cernavodă pentru o cale ferată dublă cu menţinerea podurilor vechi 
în exploatare pentru situaţii speciale. În condiţiile în care la inaugurarea în 1970 a podului peste 
Dunăre de la Giurgeni s-a pus întrebarea dacă pe pod se poate amenaja şi traversarea unei căi ferate. 
La răspunsul dat că podul peste Dunăre la Giurgeni este proiectat numai pentru vehicule rutiere, s-a 
apreciat că problema realizării şi a unei traversări suplimentare a Dunării pentru cale ferată rămâne o 
problemă nerezolvată şi de urmărit în continuare. 

Urmare discuţiilor purtate la avizarea propunerii de a se realiza în zona Feteşti – Cernavodă o 
traversare numai pentru cale ferată, analizând propunerea comparabil cu aprecierile făcute la 
inaugurarea podului peste Dunăre la Giurgeni, s-a hotărât completarea Studiului Tehnico-Economic şi 
cu varianta unei traversări mixte feroviare şi rutiere. 

Varianta cu pod de cale ferată şi rutier a fost elaborată de IPTANA la nivel de autostradă. 
Studiul Tehnico-Economic completat a fost avizat şi aprobat în anul 1975 pentru reconstrucţia 

podurilor dunărene, Feteşti şi Cernavodă pentru o cale ferată dublă şi pentru autostradă. Sectorul de 
autostradă Feteşti – Cernavodă în lungime de 17 km a fost dat în folosinţă în anii 1986 – ‘87, odată cu 
sectorul de cale ferată. 

După aderarea în 1975 a României la Programul TEM*, în anul 1977 s-a elaborat Studiul de 
Amplasament pentru autostrăzile: Bucureşti – Craiova, Drobeta Tr.Severin – Lugoj – Timişoara – 
Nădlac şi Bucureşti – Constanţa, cu traversarea Dunării în zona Feteşti – Cernavodă. Trebuie 
menţionat că alegerea noului traseu pentru Autostradă s-a datorat existenţei în execuţie a sectorului de 
autostradă Feteşti – Cernavodă, sector realizat odată cu executarea noilor traversări cu poduri pentru 
calea ferată. Nerealizarea sectorului de autostradă Feteşti – Cernavodă în paralel cu traversarea 
feroviară ar fi orientat cu siguranţă traversarea Dunării pe podul de la Giurgeni. Trebuie menţionată 
importanţa deosebită pe care o pot avea tratarea cu o largă perspectivă a lucrărilor de infrastructură, 
executarea în paralel a sectorului Feteşti – Cernavodă pentru cale ferată şi autostradă reprezintă cel 
mai concludent exemplu. 

Pentru racordarea autostrăzii la municipiul Bucureşti s-au analizat două variante: pe  
B-dul Ion Şulea (Camil Ressu – Theodor Pallady actual) şi pe Şoseaua Pantelimon. 

Conexiunea pe Şoseaua Pantelimon, s-a analizat în două variante, prin Brăneşti pe  
DN 3 sau prin Cernica pe DJ 301. 

S-a ales varianta pe B-dul Ion Şulea, cu câte trei benzi pe sens, spaţiu rezervat pentru circulaţia 
tramvaielor şi trotuare foarte largi, cu cele mai mari posibilităţi de sporire a capacităţii de trafic în 
viitor. 

Varianta aleasă pe B-dul Ion Şulea avea însă şi mai mare dezavantaj, era conexată la Calea 
Dudeşti, arteră cu capacitate de trafic mult mai redusă pe sectorul Şoseaua Mihai Bravu – Poşta Vitan, 
cu parte carosabilă de 12,00 m cu două benzi pentru circulaţia rutieră şi tramvai. 

Urmare discuţiilor purtate cu Primăria municipiului Bucureşti şi cu proiectantul Proiect 
Bucureşti, a rezultat că sunt posibilităţi de sporire a capacităţii de trafic pe sectorul Şos. Mihai Bravu – 
Poşta Vitan la o capacitate corespunzătoare cu cea a b-dului Camil Ressu şi a b-dului Octavian Goga. 
Menţionăm în acest sens, elaborarea de către Proiect Bucureşti a Planului Urbanistic Zonal Calea 
Dudeşti – Calea Vitan prin care se elimină zona de strangulare a traficului de pe Calea Dudeşti la un 
profil corespunzător cu b-dul Octavian Goga. 
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Fig. 1 – Plan sistematizare Calea Dudeşti. 
 

Acţiunea de sporire a capacităţii de trafic a Căii Dudeşti a început înainte de 1989, prin 
reconstrucţia Şcolii nr. 80 în alt amplasament şi prin dezafectarea construcţiilor existente pe partea 
dreaptă pe sectorul Şos. Mihai Bravu – Depoul RATB Dudeşti. Până în prezent, sporirea capacităţii de 
trafic a Căii Dudeşti nu s-a realizat. Prin darea în exploatare a sectorului Autostrada Bucureşti – 
Cernavodă, traficul a crescut în mod deosebit, în prezent zona cuprinsă între str. Liviu Rebreanu şi 
Şos. Mihai Bravu este practic blocată la orele de vârf. 

Până în prezent, o parte din spaţiile dezafectate de pe Calea Dudeşti au fost reamenajate, au fost 
executate noi construcţii, care intră în contradicţie cu sporirea capacităţii de trafic a Căii Dudeşti, sunt 
în construcţie imobile de capacitate foarte mare în amplasamente nefavorabile a fost reabilitat Depoul 
RATB Dudeşti şi alte construcţii. 

De asemenea, se aprobă autorizaţii de construire şi în prezent (Autorizaţia nr. 578 din 
12.05.2008) pe Calea Dudeşti nr. 94 pentru un bloc cu S+P şi 4-5 etaje şi pentru alte lucrări, în totală 
contradicţie cu Planul Urbanistic Zonal – Sistematizarea Căii Dudeşti – Calea Vitan elaborat de 
Proiect Bucureşti, foto 1 şi 2. 

La data de 21 mai 2009 s-a acordat suplimentar şi aprobarea de construire nr. 618 pentru aceeaşi 
construcţie de pe Calea Dudeşti nr. 94 pentru S+P+8 etaje, executate în prezent S+P+9. Probabil un 
verificator tehnic mai curajos a găsit resurse pentru încă 3 etaje pe structura deja executată . 

De asemenea, tot pe Calea Dudeşti la nr. 144+146 s-au aprobat autorizaţiile de construire nr. 
749 şi 750 din 22.06.2009 pentru un imobil HOTEL EVIA cu 3S+P+10-11 etaje, în prezent în 
execuţie. 

Limita excavaţiei este la limita trotuarului actual, ceea ce face de asemenea imposibilă 
sistematizarea Căii Dudeşti – Foto 3 şi 4. 

De menţionat că autorizaţiile de construire pe Calea Dudeşti nu au fost acordate pe baza unor 
Planuri de Urbanism de Detaliu, Calea Dudeşti fiind necuprinsă în Planul Urbanistic General al 
Municipiului Bucureşti – Etapa finală şi în contradicţie cu Planul de Urbanism Zonal elaborat de 
Proiect Bucureşti în anul 1999 – Calea Dudeşti – Calea Vitan – str. Foişorului. 

În această situaţie se constată o totală lipsă de audienţă şi de preocupare a organelor 
administrative şi de sistematizare pentru realizarea unor lucrări care să îmbunătăţească condiţiile 
actuale şi de perspectivă pentru desfăşurarea traficului rutier în municipiul Bucureşti. Lucrările 
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executate sau aflate în execuţie pe Calea Dudeşti exclud definitiv posibilitatea de îmbunătăţire a 
conexiunilor cu Autostrada Bucureşti – Constanţa şi pe această zonă. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 1 – Vedere Calea Vitan. 

Constructie in fundal executata 
la intersectia Calea Dudesti-

Bdul. Calea Vitan, autorizatie 
Nr. 578 din 12/05 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 2 – Vedere laterală 
executată la intersecția Calea 
Dudești – Bdul Calea Vitan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Foto 3 – Săpătură fundație imobil 

Calea Dudeşti la nr. 144+146 
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Foto 4 – Limită excavație trotuar imobil Calea Dudeşti la nr. 144+146. 
 

Pentru evitarea repetării unor situaţii similare este necesar ca autorizaţiile de construire să se 
bazeze pe planuri generale de urbanism aprobate, proiectele să fie prezentate pentru audienţă publică 
într-un spaţiu special amenajat cu posibilitate liberă de a fi cercetate. 

Îmbunătăţirea conexiunilor actuale cu autostrada Bucureşti – Constanţa impune elaborarea unui 
Plan General de Sistematizare pe sectorul Pasaj Mărăşeşti – Glina, corelat cu Planul Urbanistic 
General al Municipiului Bucureşti orientat pe direcţia principală ce se realizează pe traseul B-dul 
Theodor Pallady, Bd. Camil Ressu, Calea Dudeşti şi B-dul Octavian Goga, stabilirea unui program de 
priorităţi pentru sistematizarea intersecţiilor principale de care depinde sporirea capacităţii şi a 
siguranţei în traficul rutier: B-dul 1 Decembrie, str. Trapezului, B-dul Nicolae Grigorescu, str. 
Mărului, str. Liviu Rebreanu, B-dul Rm. Sărat, Dristor, B-dul Rm. Vâlcea, Şoseaua Mihai Bravu şi B-
dul Burebista, Piaţa Poştei Vitan. 

În aceste intersecţii se poate lua în considerare executarea pe direcţia principală, la limita 
zonelor rezervate pentru liniile de tramvai, a unor pasaje superioare sau inferioare, cu câte două benzi 
de circulaţie pe sens, corelat cu topografia terenului, cu menţinerea actualelor relaţii pentru circulaţia 
rutieră şi tramvaie. 

Pentru prima etapă se poate sistematiza sectorul cuprins între str. Dristor şi Şoseaua Mihai Bravu de 
pe B-dul Camil Ressu, care şi la traficul actual generează blocaje în orele de circulaţie majoră. 

Pe Şoseaua Mihai Bravu se poate executa un pasaj inferior adiacent liniilor de tramvai cu câte 
două benzi pe sens. Pentru o pantă de 4 % şi un gabarit liber de 5,20 m, pasajul inferior ajunge la cca. 
505 m cu o parte acoperită în zona centrală de 85 m. 

În condiţiile în care distanţa dintre Şoseaua Mihai Bravu şi str. Dristor este de cca.  
270 m, pentru realizarea unui pasaj superior pe B-dul Camil Ressu este favorabilă soluţia executării 
unui pasaj superior unic, care să traverseze cele două artere principale. Pasajul superior cu câte două 
benzi pe sens, se va amplasa adiacent liniilor de tramvai, inclusiv rampele de acces. 

Pentru un gabarit liber de 5,20 m şi pante de 4 % rezultă un pasaj superior cu o lungime de cu 
600 m cu o înălţime liberă în zonele de capăt de cca. 2,00 m şi o lungime totală de 825 m, inclusiv 
rampele de acces. 

La variantele cu pasaje inferioare se pot folosi soluţii cu pereţi mulaţi şi parţial elemente 
prefabricate, soluţie economică cu productivitate ridicată şi la variantele cu pasaje superioare coloane 
forate de tip Benoto pentru infrastructuri şi elemente prefabricate din beton armat precomprimat pentru 
suprastructuri. 
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În condiţiile unei suprapuneri a lucrărilor necesare cu liniile de metrou, existente în principal 
pentru infrastructuri este necesară o colaborare cu METROU Bucureşti, proiectantul general al 
metroului. 

Este de asemenea necesar să se ţină seama şi de eventualele lucrări de dezvoltare a metrolului, 
spre exemplu o eventuală prelungire a liniei din staţia Dristor II pentru închiderea inelului actual. 

Traseul liniilor actuale a tramvaielor şi relaţiile pentru circulaţia rutieră se menţin cu toate 
conexiunile actuale, cu executarea unor bretele de acces cu câte două benzi de circulaţie pe toată 
lungimea pasajului inferior şi a pasajului superior. 

Pentru a favoriza traficul la cota actuală la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu B-dul Camil 
Ressu şi  Şoseaua Dudeşti, se poate amenaja o giraţie cu raza de 20,0 m. 

Spaţiile existente asigură realizarea soluţiei de sistematizare propuse în condiţiile dezafectării 
construcţiei vechi a Şcolii generale nr. 80, clădire care şi în situaţia actuală obstruează întreaga 
intersecţie. 

Paralel cu evoluţia traficului principal pe Autostrada Bucureşti – Constanţa se va putea executa, 
eşalonat, şi o sistematizare a celorlalte intersecţii principale menţionate. 

În condiţiile în care dezvoltarea Municipiului Bucureşti nu a avut la bază un plan de 
sistematizare, fiind necesară dezafectarea unui număr mare de construcţii existente pentru majoritatea 
lucrărilor de sistematizare este greu de explicat ignorarea posibilităţilor de sporire a capacităţii de 
trafic a Căii Dudeşti care are în prezent spaţii libere pe 70 % din lungime, prin aprobarea unor 
autorizaţii de construire şi execuţia unor lucrări total inoportune. Dacă în viitor se va menţine acest 
mod de tratare, Municipiul Bucureşti nu are nici o şansă să rezolve problema circulaţiei rutiere. 

 
 




