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Capitolul 1 
Analiza transportului public din Bucureşti 
 
 
A. Generalităţi 
 
Bucureşti este capitala României, având o populaţie la Recensământul din 2011 de aprox. 1,68 milioane 

locuitori (conform datelor Comisiei Naţionale de Statistică). În realitate, trebuie luat în considerare şi un 

număr impresionant de persoane (cel puţin un milion) care nu locuiesc în oraş, dar desfăşoară diverse 

activităţi pe teritoriul capitalei (studenţi, navetişti, turişti, persoane aflate în tranzit).  

Mobilitatea populaţiei este în prezent asigurată atât prin transportul public (RATB, Metrorex, 

transportatori privaţi, taximetre), cât şi cu ajutorul autovehiculelor personale sau de serviciu. Deşi s-au 

înregistrat nivele de creştere a populaţiei totale, capacitatea oferită de transportul public a înregistrat 

scăderi, ducând astfel la o creştere a utilizării mijloacelor personale. Acest fapt a dus la aglomerarea 

excesivă a centrului capitalei, dar şi a numeroaselor artere principale. Ca şi consecinţă negativă, 

transportul public de suprafaţă a avut de suferit, ducând la scăderea gradului de utilizare a acestora.  

Deşi în ultimii ani s-au făcut investiţii pentru înlocuirea parţială a parcului de vehicule (1000 de autobuze, 

100 de troleibuze, tramvaie modernizate), acestea nu compensează timpii de parcurs foarte mari şi lipsa 

ritmicităţii, ceea ce duc la scăderea atractivităţii faţă de transportul public de suprafaţă.  

Prin prezentul proiect ne propunem să analizăm situaţia actuală şi problemele curente ale transportului 

public de suprafaţă oferit de RATB şi să oferim soluţii de eficientizare cu aplicabilitate imediată cu impact 

minim din punct de vedere financiar. Am luat în considerare situaţia existentă a parcului de vehicule, a 

reţelei de transport, a reţelei stradale, dar şi a lucrărilor majore de infrastructură actuale. 
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B. Analiza SWOT 
 
În tabelul următor, prezentăm analiza punctelor tari şi a celor slabe, a oportunităţilor şi a ameninţărilor, 

având în vedere situaţia curentă a transportului public din Bucureşti. 

S - Puncte tari W – Puncte slabe 

 Transportul în comun în Bucureşti permite o 
bună varietate de opţiuni 

 Reţeaua este densă şi are potenţial 

 Tarifele sunt mici, faţă de ţările vecine şi 
chiar faţă de alte oraşe din ţară. Există 
opţiuni bune pentru abonamente 

 Flotă parţial modernizată (1000 de 
autobuze şi 100 troleibuze de generaţie 
nouă, aproximativ 50 de tramvaie 
modernizate) 

 Serviciul de transport de suprafaţă nu este 
integrat cu cel subteran 

 Nu există un sistem integrat de bilete (nici 
între RATB şi metrou, nici pentru transfer 
între vehicule RATB) 

 Lipsa benzilor şi/sau a culoarelor unice 
pentru transportul public 

 Nu exista o monitorizare a vehiculelor si un 
dispecerat central. Timpii de parcurs din 
itinerarii nu corespund situatiei reale  

 Lipsa locurilor de parcare amenajate, duce 
la blocări frecvente a circulaţiei RATB 

 Informarea călătorilor este foarte slabă (nu 
există programe de circulaţie afişate; în 
vehiculele noi sunt anunţate doar legăturile 
din aceiaşi staţie) 

 Sunt zone în care multe trasee sunt 
suprapuse pe distanţe mari (mai ales trasee 
de autobuze care dublează trasee de 
tramvaie sau troleibuze) 

 Lipsa unei autorităţi care să controleze atât 
transportul de suprafaţă, cât şi cel subteran 

 Există mult prea multe gratuităţi acordate 

 În ultima perioadă, s-au alocat din ce în ce 
mai puţine fonduri, fapt care a condus la 
uzura şi imobilizarea unui parc semnificativ. 

O – Oportunităţi T – Ameninţări 

 Faptul că există linii / zone aglomerate, 
arată o cerere mare 

 Sistemul Park&Ride – parcări în zonele 
periferice corelate cu terminale pentru 
transport public 

 Revizuirea reţelei de transport şi a 
programelor de circulaţie în vederea 
eficientizării 

 Proiecte noi de urbanism care vor atrage 
noi fluxuri de călători 

 La momentul actual, transportul în comun 
de suprafaţă (în cea mai mare măsură) nu 
prezintă avantaje faţă de maşinile 
persoanale 

 Numărul de autovehicule tot creşte 

 Către periferie, microbuzele altor 
companii de transport blochează staţiile 

 Planurile de urbanism pentru noi centre 
comerciale sau noi cartiere rezidenţiale nu 
prevăd de la început integrarea 
transportului public şi astfel apar ulterior 
diferite improvizaţii 
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Având în vedere analiza SWOT prezentată anterior, prin prezentul proiect propunem urmatoarele soluţii 

pentru creşterea atractivităţii transportului public de suprafaţă: 

 implementarea conceptului „nod intermodal” 

 implementarea sistemului „Park & Ride” 

 realizarea de culoare unice RATB / separarea liniilor de tramvai de traficul auto 

 informarea corectă a călatorilor asupra programelor de circulaţie şi a legăturilor cu alte linii 

 analiza traseelor mijloacelor de transport în comun de suprafaţă şi eficientizarea acestora 

 
 
 
 

C. Implementarea conceptului “nod intermodal” 
 
La ora actuală, în Bucureşti se pot identifica cel puţin 20 de noduri intermodale importante. În aceste 

noduri ar trebui să existe o mai bună legătură între mijloacele de transport care le deservesc (staţii cât 

mai apropiate şi uşor accesibile), dar şi o mai bună informare a călătorilor despre toate legăturile posibile 

şi programele de circulaţie a acestora, nu doar legăturile din staţia curentă. 

Aceste noduri intermodale, în ordine alfabetică, sunt: 

 Bucur Obor – metrou, tramvaie, troleibuze, autobuze 

 Clăbucet – metrou, tramvaie, troleibuze, autobuze 

 Dristor – metrou, tramvaie, autobuze 

 Gara Basarab – metrou, tramvaie, troleibuze, autobuze, CFR 

 Gara de Nord – metrou, tramvaie, troleibuze, autobuze, CFR 

 Lujerului – metrou, tramvaie, troleibuze, autobuze 

 P-ţa Charles de Gaules – metrou, autobuze 

 P-ţa Crângaşi – metrou, tramvaie, autobuze 

 P-ţa Drumul Taberei – tramvaie, troleibuze, autobuze; în viitor metrou 

 P-ţa Eroii Revoluţiei – metrou, tramvaie, autobuze 

 P-ţa Iancului – metrou, tramvaie, autobuze 

 P-ţa Presei Libere – tramvaie, autobuze 

 P-ţa Romană – metrou, troleibuze, autobuze 

 P-ţa Sudului - metrou, tramvaie, troleibuze, autobuze 

 P-ţa Titan – metrou, tramvaie, troleibuze, autobuze 

 P-ţa Unirii – metrou, tramvaie, troleibuze, autobuze 

 P-ţa Victoriei – metrou, tramvaie, autobuze 

 Pod Eroilor – metrou, troleibuze, autobuze 

 Pod Grozăveşti – metrou, tramvaie, autobuze 

 Răzoare – tramvaie, troleibuze, autobuze; în viitor metrou 

 Universitate - metrou, troleibuze, autobuze 
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D. Implementarea sistemului “Park & Ride” 
 
Una dintre problemele gâtuirii traficului în Bucureşti o reprezintă lipsa parcărilor la intrarea în oraş, astfel 

încât să se poată parca automobilul în condiţii de siguranţă şi să se poată continua călătoria cu mijloacele 

de transport în comun până la destinaţie. Accesul din parcare la transportul în comun trebuie să fie 

asigurat facil şi să fie oferite informaţii privind conexiunile către diferite puncte de interes din oraş. 

Pentru început am identificat 10 locaţii importante unde s-ar putea amenaja aceste parcări, fireşte, cu 

acces la mijloace de transport în comun. 

Locaţie Drumuri deservite Transport în comun disponibil 

Aeroport Băneasa DN 1 tramvaie, autobuze, metrou (în viitor) 

Anghel Saligny (staţie metrou) A2, şos. centură metrou, tramvaie, autobuze 

Bucurestii Noi / Pajura DN 1A, DN7 metrou, tramvaie, troleibuze, autobuze 

CFR Progresul DN 5, şos. centură tramvaie, autobuze 

Colentina / Helitube DN 2 tramvaie, autobuze 

Depoul Alexandria DN 6 tramvaie, troleibuze, autobuze 

Granitul / Antilopa DN 3 metrou, tramvaie, autobuze 

Metrou Nicolae Teclu / IMGB  DN 4, DJ 401 metrou, autobuze 

Petricani / Fabrica de Glucoza DJ 200B, viitoarea A3 tramvaie, autobuze 

Preciziei (statie metrou) A1, şos. centură metrou, tramvaie 

 

E. Realizarea culoarelor unice RATB / Separarea liniilor de tramvai de traficul auto 
 

O problemă extrem de severă a transportului în comun de suprafaţă o reprezintă lipsa culoarelor unice 
pentru RATB şi vehicule de urgenţă. Chiar dacă s-a încercat implementarea acestora pe mici porţiuni pe 
Splaiul Independenţei, rezultatele obţinute sunt modeste: în mare parte aceste culoare nu sunt 
respectate. Astfel, nu pot fi respectate programele de circulaţie, timpul de parcurs creşte, se aglomerează 
vehiculele, ceea ce duce la scăderea atractivităţii folosirii transportului în comun de suprafaţă. 
Câteva exemple clasice în acest sens: 

Ora Zona Timp de 
parcurgere in 

ambuteiaj 

Timp de 
parcurgere 
 culoar unic 

RATB 

8:15 Sos. Mihai Bravu, între Piaţa Iancului şi Bucur Obor 15 min 5 min 

8:45 Sos. Stefan cel Mare, între Lizeanu şi Cal. Dorobanţilor 20-25 min 8-10 min 

18:00 Splaiul Independenţei, între Pod Izvor şi Piaţa Unirii 15-20 min 5 min 

17:30 Sos.Fundeni, între Instit.Oncologic şi Sos.Pantelimon 25-30 min 7 min 

18:00 Sos. Mihai Bravu, între Bucur Obor şi Piaţa Iancului 15 min 5 min 

 
În cazul tramvaielor, reabilitările recente ale liniilor nu au avut în vedere separarea liniilor de traficul auto. 
Liniile de tramvai sunt blocate frecvent de circulaţia autovehiculelor, ceea ce duce la perturbări masive 
ale graficelor de circulaţie, dar şi la creşterea numărului de accidente. Exemple în acest sens: Şos. Ştefan 
cel Mare, Şos. Mihai Bravu, Bd. Iancu de Hunedoara, Cal. Văcareşti, Şos. Olteniţei, Bd. Măraşti, Bd. Alex. 
Averescu.  
Se va avea în vedere, unde este necesar şi posibil, ca autobuzele şi tramvaiele să împartă acelaşi culoar 
unic delimitat de traficul auto. 
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Lista arterelor propuse în acest sens este următoarea: 
 

Artera Observaţii 

Cal 13 Septembrie între P-ta Arsenalului si Sos. Progresului, pe sensul spre Sos. Progresului 

Bd Aerogarii între Str. Biharia si Sos. Bucuresti-Ploiesti pe sensul spre sos. Bucuresti-Ploiesti 

Sos Bucureşti-Ploieşti între Gara Băneasa şi P-ta Presei Libere, pe sensul spre centru 

Bd Carol I între Cal. Moşilor şi Cal. Victoriei, în ambele sensuri 

Sos Colentina între Bucur Obor şi Sos. Fundeni, în ambele sensuri 

Bd Corneliu Coposu între Str. Sf. Vineri şi P-ta Unirii pe sensul spre P-ta Unirii 

Sos Cotroceni între Podul Cotroceni si P-ta Leul, in ambele sensuri 

Bd C-tin Prezan în întregime pe ambele sensuri 

Bd Dacia între Cal. Victoriei si P-ta Romană, pe sensul spre P-ta Romană 
între Cal. Dorobantilor si P-ta Romană, pe sensul spre P-ta Romană 

Bd Decebal între Str. Dristorului si P-ta Hurmuzachi pe sensul spre P-ta Hurmuzachi 

Bd Dimitrie Cantemir în întregime pe ambele sensuri 

Cal Dorobantilor între Sos. Ştefan cel Mare si P-ta Dorobantilor, în ambele sensuri 

Str Dr. Bagdasar în întregime 

Str Drumul Taberei între Bd. Vasile Milea şi P-ta Drumul Taberei pe sensul spre P-ta Drumul Taberei 
între Str. Romancierilor şi Drumul Sarii pe sensul spre Drumul Sarii 
între Str. Chilia Veche şi Str. Brasov pe sensul spre Str. Brasov 

Bd. Elisabeta în întregime pe ambele sensuri 

Bd Eroilor în întregime pe ambele sensuri 

Bd Gheorghe Magheru în întregime pe ambele sensuri 

Bd Gheorghe Şincai culoar unic comun cu linia de tramvai 

Cal Griviţei între Sos. Nicolae Titulescu si Gara de Nord, pe sensul spre Gara de Nord 

Bd Iancu de Hunedoara culoar unic comun cu linia de tramvai 

Splaiul Independentei între P-ta Unirii şi Pod Cotroceni, în ambele sensuri 

Bd Ion Ionescu de la Brad înainte de intersecţia cu Şos. Bucureşti-Ploieşti, pe sensul spre Băneasa 

Str Ion Iriceanu în întregime pe sensul spre Şos. Berceni 

Bd Ion Mihalache culoar unic comun cu linia de tramvai 

Bd Iuliu Maniu în întregime pe ambele sensuri 

Bd Lascăr Catargiu în întregime pe ambele sensuri 

Bd Metalurgiei între Drumul Binelui şi Str. Turnu Măgurele, pe sensul spre centru 

Sos Mihai Bravu culoar unic comun cu linia de tramvai 

Bd Mihail Kogalniceanu în întregime pe ambele sensuri 

Sos Morarilor în întregime pe ambele sensuri 

Cal Moşilor între Str. Popa Petre şi Bd. Carol I, pe sensul spre centru 
între Str. Făinari şi Str. Mihai Eminescu, pe sensul spre centru 
între Str. Făinari şi Sos. Mihai Bravu, pe sensul spre Bucur Obor 

Bd Nicolae Balcescu în întregime pe ambele sensuri 

Str Nitu Vasile între Str. Emil Racoviţă şi Şos. Olteniţei, pe sensul spre centru 

Sos Olteniţei culoar unic comun cu linia de tramvai 

Sos Panduri între Cal. 13 Septembrie şi Str. Răzoare, în ambele sensuri 

Str Răzoare în întregime pe ambele sensuri 

Cal Şerban Vodă culoar unic comun cu linia de tramvai 
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Artera Observaţii 

Sos Ştefan cel Mare culoar unic comun cu linia de tramvai 

Str Ştirbei Vodă în întregime, pe sensul spre centru 

Bd Unirii în întregime pe ambele sensuri 

P-ta Unirii pe aleea vestică 

Cal Văcăreşti în întregime pe ambele sensuri 

Sos Viilor între Str. C-tin Istrati şi P-ta Eroii Revolutiei, culoar unic comun cu linia de tramvai 

 

 

 

F. Informarea corectă a călatorilor asupra programelor de circulaţie şi a legăturilor  
 
Un sistem de transport public civilizat şi atractiv presupune o foarte bună informare a călătorilor cu privire 

la graficele de circulaţie a vehiculelor, a traseelor acestora şi a posibilităţilor de transbordare. 

În prezent, în aproximativ 70% dintre vehicule sunt afişate informaţii referitoare la staţia următoare şi la 

legături cu alte linii, însă doar cele care opresc în aceeaşi staţie, restul liniilor din zona fiind omise. (chiar 

şi aşa, unele instalaţii sunt defecte). În acest sens, pentru o informare completa şi corectă a călătorilor, 

trebuie adaugate toate liniile de transport din zona respectivă. De asemenea, legăturile cu metroul sunt 

anunţate prin precizarea denumirii staţiei, în locul menţionării magistralelor care deservesc zona. 

Totodata se recomandă anunţarea prin difuzoare a devierilor traseelor din zonele deservite de linia 

respectivă.  

Atât în majoritatea staţiilor, cât şi în vehicule lipsesc hărţile de prezentare a reţelei de transport în comun, 

iar acolo unde sunt în cele mai multe situaţii acestea nu sunt de actualitate. În staţiile importante ar 

trebuie sa existe afişate hărţi zonale în care sa fie descrise toate legăturile de transport. Ataşăm un 

exemplu de hartă zonală care trebuie implementată cu prioritate în cele 20 de noduri intermodale 

propuse. 

Programul de circulaţie al vehiculelor nu este afişat, astfel încât călătorul nu poate cunoaşte frecvenţa 

liniei, nici primele si ultimile treceri ale vehiculelor prin staţie. Este necesară menţionarea orelor de 

trecere prin staţie în toate zilele, cu excepţia cazului în care intervalele de circulaţie sunt suficient de mici, 

caz în care se vor menţiona primele 3 şi ultimile 3 treceri prin staţie şi frecvenţa pe fiecare interval orar.  

Se recomandă implementarea în staţiile principale a unor dispozitive electronice care să anunţe timpul 

rămas până la sosirea urmatorului vehicul, concomitent cu realizarea unei aplicaţii pentru smartphone / 

tabletă, care să ofere informaţii în timp real. Informaţiile pot fi disponibile etapizat începând cu liniile de 

tramvai, troleibuz, continuând cu liniile importante de autobuz. 

Prioritar, se recomandă postarea pe site-ul RATB a programelor complete (toate plecările) pentru toate 

liniile de la capete, iar şoferii să fie intruiţi să le respecte! 

Pentru respectarea graficelor de circulaţie, dar şi pentru mentinerea ritmicităţii în cazul ambuteiajelor sau 

incidentelor din trafic, se recomandă cât mai urgent înfiinţarea unui dispecerat central şi urmărirea în 

timp real a parcului de vehicule prin GPS. 
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Capitolul 2 
Optimizarea transportului de noapte 
 
Până acum ceva timp transportul de noapte oferit de RATB era destinat exclusiv pentru angajaţii 

companiei. Toţi potenţialii călători erau nevoiţi să recurgă fie la folosirea propriilor autoturisme, fie a 

taximetrelor, în ambele cazuri costurile deplasării fiind ridicate.   

Recent transportul de noapte a fost înfiinţat având următoarele caracteristici: 

 25 de trasee numerotate de la N101 la N125 fără logică, modificate de nenumărate ori în general 

în interesul personalului RATB. 

 Traseul liniei 783. 

 Terminal comun la Piaţa Unirii neadecvat pentru stationarea simultană a 23 de autobuze, marea 

majoritate a acestora staţionând în afara zonei staţiei de îmbarcare – initial. Între timp s-au creat 

mai multe staţii, autobuzele fiind astfel împărţite relativ în funcţie de zona deservită.  

 Unele linii fiind prea lungi şi de multe ori încurcate, a dus la creşterea duratei unei semicurse. 

 La data de 10 ianuarie 2014, liniile N101, N103, N113, N118, N120, N122, N123, N124 si N125 au 

fost modificate substantial creându-se legături între autobaze şi nemaideservind Piaţa Unirii. 

Astfel s-au ELIMINAT legăturiile de la Piaţa Unirii către cartierele: Moşilor, Bucur Obor (initial), Tei, 

Dorobanţi, Aviaţiei, Chitila, Ion Mihalache, Regie şi Ghencea. Aceste linii au doar două curse în 

fiecare noapte şi circulă mai mult goale, de multe ori fără a afişa traseul şi chiar cu iluminatul 

interior oprit. Nici măcăr şoferii nu le găsesc atractive, având trasee foarte complicate şi ocolite.  

 

În acest context propunem: 

 Revenirea la cele 23 de trasee de noapte, uşor modificate, la o cadenţă de 40 minute, cu plecare din 

Piaţa Unirii (pentru a facilita transbordarea călătorilor).  

Programul plecărilor ar putea fi : 

   23:20  00:00 

   00:40  01:20 

   02:00  02:40 (doar în nopţiile de vineri /sâmbătă, sâmbată / duminică) 

   03:20  04:00 

   04:40  05:20  

 Înfiinţarea unei linii circulare (N0) cu plecare / sosire la Gara de Nord pe inelul median în ambele 

sensuri. Intervalul de succedare poate fi la 40 de minute, cu plecări de la ora 00:00 până la ora 04:40, 

traseul fiind deservit astfel de 4 autobuze 

 Aceste linii vor asigura în continuare şi transportul angajaţiilor RATB de la / către depouri şi autobaze 

 În cazuri excepţionale (cereri exprese substanţiale de la garaje sau depouri mai îndepărtate) se pot 

organiza navete speciale pentru angajaţi la anumite ore pană în apropierea unui terminal. 
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Lista traseelor de noapte cu modificările propuse 
LINIA Direcţia Traseu 

N101 Pasaj Colentina Bd.Carol I - Cal.Moşilor - Şos.Colentina  

N102 Granitul Bd.Carol I - Bd.Pache Protopopescu – Sos. Iancului - Şos.Pantelimon 

N103 Republica Bd.Unirii - Bd.Camil Ressu - Bd.Theodor Pallady - Bd.1 Decembrie - Bd.Basarabia  

N104 FAUR Bd.Unirii - Bd.Decebal - Str.Dristorului - Str.Baba Novac - Bd.N.Grigorescu –    
Str. Postavarului - Bd.1 Decembrie 1918 

N105 Turnu Măgurele Bd.Cantemir - Bd.Tineretului - Calea Văcăreşti - Str.Serg.Niţu Vasile - 
Bd.Alexandru Obregia. 

N106 Bd. Alexandru 
Obregia 

Splaiul Unirii – Timpuri Noi – Bd. Ghe Sincai - Calea Serban Vodă - Sos.Oltenitei - 
Piaţa Sudului – Sos. Oltenitei - Str.Iriceanu - Str.Turnu Măgurele. 

N107 Depoul Giurgiu Bd. Mărăşeşti - Str.Dr.Istrate - Şos.Viilor - Piaţa Eroii Revoluţiei - Şos.Giurgiului. 

N108 Doamna Ghica Bd.Carol I - Bd.Ferdinand - Bd.Gării Obor - Str.Baicului - Str.D.Slugeru - 
Str.Heliade între Vii - Str.Doamna Ghica  

N109 Granitul Bd. Corneliu Coposu - Cal.Călăraşilor - Bd.Basarabia – Sos. Vergului 

N110 Cartier 16 Februarie Piaţa Universităţii - Bd.Regina Elisabeta - Splaiul Independenţei - Str.Virtuţii - 
Şos.Ciurel - Bd.Constructorilor - Cal.Giuleşti. 

N111 Complex RATB Titan Bd.Unirii - Str.Lucian Blaga - Cal.Vitan - Str.Fizicienilor - Bd.Th.Pallady. 

N112 Zeţarilor Bd.Cantemir - Cal.Şerban Vodă - Piaţa Eroii Revoluţiei - Şos.Olteniţei –              
Bd. C-tin Brancoveanu - Str.Izvorul Rece - Str.Reşiţa - Str. Zeţarilor. 

N113 Bd. Fiscului Bd.I.C.Brătianu - Bd.Magheru - Cal.Dorobanţilor – Bd. C-tin Prezan - Bd.Mărăşti 
(în ambele sensuri) - Piaţa Presei Libere - Sos.Bucureşti Ploieşti - Bd.Ficusului 

N114 Depoul Alexandria Bd.Regina Maria - Cal.Rahovei - Şos.Alexandriei. 

N115 Grup Scolar Auto Splaiul Independenţei - Şos.Cotroceni - Bd.Iuliu Maniu - Valea Cascadelor - 
Bd.Preciziei - Bd.Iuliu Maniu - Bd.Preciziei - Bd.Iuliu Maniu. 

N116 Apusului Bd.Regina Elisabeta - Bd.M.Kogălniceanu - Bd.Eroilor - Drumul Taberei - 
Str.Valea Ialomiţei - Str.Valea Oltului - Bd.Timişoara - Str.Valea Cascadelor - 
Bd.Iuliu Maniu – Str. Apusului 

N117 Strand Străuleşti Piaţa Romană – Bd.Dacia – Str. Mircea Vulcanescu – Bd. Garii de Nord (la dus)- 
Cal.Griviţei - Bd.Bucureştii Noi  

N118 Mezeş Bd.Magheru - Bd.Lascăr Catargiu - Bd.Ion Mihalache - Calea Griviţei - Chitilei. 

N119 CFR Constanţa Bd.Magheru – Cal. Dorobantilor – Sos. Stefan cel Mare - Calea Floreasca –       
Str. Ceaikovski - Str. Barbu Văcărescu - Şos.Pipera. 

N120 Valea Oltului Splaiul Independenţei – Str. Vasile Pârvan – Str. Berzei – Bd. Dinicu Golescu – 
Gara de Nord – Cal. Griviţei –Pasaj Grant - Sos.Crângaşi - Sos.Virtuţii - 
Bd.Timişoara – Str. Valea Oltului 

N121 Zeţarilor Cal.13 Septembrie - Str.Petre Ispirescu - Str.Mărgeanului - Str.Buzoieni - Calea 
Ferentarilor. 

N122 Cart. Constantin 
Brâncuşi 

Splaiul Independenţei - Str.Haşdeu - Str.Izvor - Cal.13 Septembrie - Bd.Ghencea 
- Str.Braşov – Drumul Taberei (sud) – Str. Valea Argeşului – Str. Valea Oltului 

N123 Doamna Ghica Str. Sf. Vineri  - Calea Moşilor - Str.Armand Călinescu - Str.Vasile Lascăr - 
Str.Alecu Russo - Str.Tunari - (fără ocol prin Cal. Floreasca) - Str.Barbu 
Văcărescu - Bd.Lacul Tei – Str. Teiul Doamnei – Sos. Colentina 

783 Aeroport Henri 
Coandă 

Bd.I.C.Brătianu - Bd.Magheru – Bd. Lascar Catargiu – Bd. Aviatorilor – Bd. C-tin 
Prezan – Sos. Kiseleff – Sos. Bucureşti – Ploieşti – Cal. Bucureştilor 

N0 LINIE CIRCULARĂ Cal. Griviţei – Sos. Nicolae Titulescu – Pasaj Victoria – Bd. Iancu de Hunedoara – 
Sos. Stefan cel Mare – Sos. Mihai Bravu – Cal. Văcăreşti – Sos. Olteniţei – Sos. 
Viilor – Şos. Panduri – Sos. Grozăveşti – Sos. Orhideelor – Bd. Dinicu Golescu 
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Schema reţelei propuse pentru transport de noapte 
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Capitolul 3 
Extinderea reţelei de transport electric 
 
Municipiul Bucureşti se bucură de o reţea destul de densă de transport electric de suprafaţă, reprezentată 
atât prin tramvaie, cât şi prin troleibuze. 
Având în vedere gradul mare de poluare cu care se confruntă oraşul, dar şi politicile Uniunii Europene de 
susţinere şi extindere a transportului ecologic, considerăm oportună menţinerea şi dezvoltarea reţelei de 
transport electric. 
Considerând situaţia actuală dată de gradul de încărcare ridicat din unele trasee de autobuze, fluxurile de 
călători, configuraţia existentă a reţelei, dar şi principalele lucrări de infrastructură şi extindere a 
metroului, propunerile de extindere / modificare a reţelei pentru următorii 5 ani sunt prezentate în cele 
ce urmează: 
 

Extindere reţea tramvaie în următorii 5 ani 

Nr Locaţie Descriere 
Lungime reţea 

cale simplă 
Timp 

implementare 

A1 Piata Unirii  
(solutie de traversare la sol 
sau subterană) 

Refacerea legaturii Bd. Regina Maria – P-ta Sf. 
Vineri, pentru unificarea liniilor 21 cu 32 si 7 
cu 16.  

1800m 2017 

A2 Str. Traian – Str. Nerva 
Traian 

Creare linie tramvai dinspre Bd. Ferdinand 
spre Timpuri Noi – Sura Mare 

2200m 2018 

A3 Str. Doamna Ghica Creare linie tramvai de la P-ta Delfinului la Bd. 
Lacul Tei 

7600m 2019 

A4 Str.Vasile Parvan – Bd. B.P. 
Hasdeu – Str. Uranus – Cal. 
Rahovei 

Dupa finalizarea lucrarilor noii diametrale N-S 
Buzesti – Uranus, pentru realizarea legaturii 
Bucurestii Noi - Ion Mihalache cu Rahova / 
Eroii Revolutiei 

4600m 2020 

 

Extindere reţea troleibuze în următorii 5 ani 

Nr Locaţie Descriere 
Lungime reţea 

cale simplă 
Timp 

implementare 

B1 P-ţa Gării de Nord Legarea celor două reţele.  
Unificarea liniilor 65 şi 93.  

470m Imediat - 
2015 

B2 Bd. Dacia, între Cal. Victoriei 
şi Piaţa Romană 

Modificare trasee 79 şi 86 pe sensul Gara de 
Nord – Piaţa Romană în vederea introducerii 
sensului unic pe Str. Ghe Manu şi Occidentului 

450m vara 2015 

B3 Str. Sf. Elefterie, Bd. Eroilor Buclă de întoarcere la Eroilor pentru linia 66. 650m toamna 2015 

B4 Str. Apusului Transformarea liniei 336 în linie de troleibuz 
(linia 61 modificată) 

1200m toamna 2015 

B5 Str. Moinesti şi Bd. Timişoara Creare legătură între Bd. Iuliu Maniu şi Depoul 
Bujoreni, apoi prin Str. Valea Oltului până la 
Terminalul Valea Argeşului pe reţeaua 
existentă folosită pentru acces / retragere 

2800m 2016 

B6 P-ţa Unirii şi Bd. I.C. Brătianu Prelungirea reţelei din sud până la 
Universitate pentru legătură spre Gara de 
Nord prin Cal. Plevnei 

2850m 2017 
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B7 Sos. Mihai Bravu  Creare legătură între Cal. Văcăreşti şi Baba 
Novac, în vederea unificării liniilor 73 şi 70. 

5000m 2018 

B8 Bd. N. Bălcescu, Bd. Gh. 
Magheru 

Prelungirea reţelei din sud până la P-ţa 
Romană pentru legătura spre Gara de Nord 
prin. Str. Polizu / Bd. Dacia 

3000m 2019 

 

Aceste propuneri, sunt reprezentate grafic în schiţa de mai jos: 
 

 
 
Prioritar se pot implementa primele 4 propuneri de extindere a reţelei de troleibuz, având în vedere 
investiţia realativ redusă pentru infrastructură şi faptul că noile trasee nu vor necesita un număr mai 
mare de vehicule decât situaţia actuală. 
 
Atât pentru viitoarele proiecte de extindere (2016-2020), cât şi pentru creşterea şi înnoirea parcului se 
pot obţine finanţări din partea Uniunii Europene. 
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Capitolul 3 
Eficientizarea reţelei şi traseelor de tramvaie 
 

În prezent, parcul de tramvaie RATB este format din: 

- 367 tramvaie tip V3A-93 cu modernizări diverse 

- 11 tramvaie Bucur 1 

- 13 tramvaie Bucur LF 

- aprox. 80 tramvaie Tatra T4R (o parte sunt retrase) 

TOTAL: aprox. 470 tramvaie (o parte sunt retrase definitiv) 

 

Luând în considerare 30% din parc, ca fiind imobilizat (revizii, reparaţii curente, reparaţii capitale), rezultă 

un număr de 330 tramvaie apte de circulaţie. Întrucât tramvaiele Tatra circulă şi pe linii intens solicitate, 

considerăm oportună menţinea în uz a unui număr de cupluri. 

Având în vedere gradul de utilizare a liniilor 41, 1 , 32 şi 21, propunem achiziţionarea unor tramvaie de 

capacitate mai mare (minim 300 călători la 6 călători /m2). Experienţa actuală din linia 41 arată că numărul 

exagerat de vehicule pentru deservirea traseului (41 tramvaie) nu duce decât la creşterea timpului de 

parcurgere şi a aglomerării terminalelor, fără a rezolva aglomerarea din vehicule. 

 

Pe termen mediu şi lung, se pot avea în vedere: 

- separarea liniilor de tramvai de traficul auto, acolo unde este posibil, odată cu modernizarea căii de 

rulare 

- creşterea (nu doar modernizarea) parcului cu minim 100 de tramvaie, ideal de capacitate mai mare  

- extinderea reţelei de tramvaie (conform capitolului anterior) 

 

Totodata, având în vedere lucrările şi perspectivele de extindere a reţelei de metrou, considerăm că nu 

se justifică refacerea infrastructurii de tramvai pe tronsoanele: Bd. Bucureştii Noi între Bd. Gloriei şi 

Laromet (fosta linie 20) şi Şos Pantelimon între Bd. Chişinău şi Granitul (liniile 14, 46 şi 55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  13 

Analiza traseelor deservite cu tramvaie 
 

Liniile 1 / 10 (2) 
Traseu actual Traseu circular: Sura Mare - Cal. Serban Voda – Bd. Ghe. Sincai – Str. Nerva Traian – Bd. 

Octavian Goga – Cal. Vitan – Sos. Mihai Bravu – Sos. Stefan cel Mare – Bd. Iancu de 
Hunedoara – Pasaj Victoria – Sos. Nicolae Titulescu – Pasaj Basarab – Pod Grozavesti - 
Bd. Vasile Milea – Bd. Timisoara – Sos. Progresului  - Str. C-tin Istrati – Sos. Viilor – Sura 
Mare 

Probleme actuale - Varianta actuala de traseu circular nu are un grad de utilizare uniform; unul dintre 
tronsoanele cele mai aglomerate (Sos. Mihai Bravu) este deservit exclusiv de linia 1, in 
timp ce segmentul Bd. Timisoara – Piata Eroii Revolutiei este deservit de mult mai 
multe linii cu trasee ce atrag mai multi calatori (ex. linia 11 catre cart. Berceni sau liniile 
7 si 25 catre cart. Giurgiului) astfel fiind mai slab utilizat 
- Pe Bd. Iancu de Hunedoara, Sos. Stefan cel Mare, Sos. Mihai Bravu, Cal. Serban Voda 
si Bd. Vasile Milea traficul auto blocheaza frecvent linia de tramvai, desi majoritatea 
acestor artere au 3 benzi pe sens si linia de tramvai ar putea fi separata complet de 
traficul auto, denind culoar unic pentru transportul public. 

Propunere modificare 
traseu  

Avand in vedere lucrarile la Pasajul Piata Sudului, pana la finalizarea lucrarilor 
propunem: 
- Mentinerea traseului actual, cu imbunatatirea intervalului de succedare 
- Numerotarea separata a celor doua sensuri, pentru a nu mai creea confuzii (1 si 2) 
 
Dupa finalizarea lucrarilor la Pasajul Piata Sudului, traseul se poate modica pentru a 
acoperi in intregime Inelul Principal. Din acel moment mai propunem reinfiintarea 
liniei 34, pentru a imbunatati capacitatea de transport si frecventa pe tronsonul Piata 
Sudului – Banu Manta. 
Pe Bd. Vasile Milea, Bd. Iancu de Hunedoara, Sos. Stefan cel Mare, Sos. Mihai Bravu, 
Cal. Vacaresti si Sos. Oltenitei linia de tramvai trebuie separata de traficul auto. 

Expunere de motive - Se va mentine traseul circular pe Inelul Principal pentru legaturi multiple, insa avand 
in vedere incarcarea diferita si lungimea traseului, este necesara existenta unor linii 
complementare pe diferite sectiuni. 
- Mentinerea ritmicitatii prin separarea liniei de tramvai de traficul auto 

Parc necesar estimat 
la momentul actual 
pe fiecare sens  

- Zi lucru: 20 tramvaie (durata medie a cursei: 100 min / interval mediu: 5 min)  
- Week-end: 13 tramvaie (durata medie a cursei: 90 min / interval mediu: 7 min) 

Parc necesar estimat  
dupa finalizarea 
Pasajului P-ta Sudului 
pe fiecare sens 

- Zi lucru: 10 tramvaie (durata medie a cursei: 100 min / interval mediu: 10 min)  
- Week-end: 8 tramvaie (durata medie a cursei: 90 min / interval mediu: 11-12 min) 

 

Linia 4 
Traseu actual Zetari  - Str. Zetari - Str. Anghel Alexandru - Sos. Giurgiului – CFR Progresul 

Probleme actuale - Traseul liniei este foarte scurt, avand caracter local. Asigura doar legatura Zetari – 
Sos. Giurgiului  
- Legatura este mult mai eficient asigurata de linia 220 
- Frecventa este inacceptabila, traseul ffind deservit cu un singur tramvai 

Propunere modificare 
traseu  

Dupa finalizarea lucrarilor la Pasajul Piata Sudului, odata cu reorganizarea traseelor de 
tramvaie, propunem desfiintarea acestei linii,  impreuna cu reinfintarea si prelungirea 
traseului liniei 19 pana la Zetari. 

Expunere de motive - Eficientizarea transportului public in zona Zetari – Giurgiului 

Parc necesar estimat - Zi lucru: 2 tramvaie Tarta (durata medie a cursei: 30 min / interval mediu: 15 min)  
- Week-end: 2 tramvaie Tarta (durata medie a cursei: 30 min / interval mediu: 15 min)  
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Linia 5 
Traseu actual Piata Baneasa - Bd. Aerogarii - Pasaj Baneasa - Str. Alexandru Serbanescu - Str. Barbu 

Vacarescu - Str. Tunari - Str. Alecu Russo - Bd. Dacia - P-ta Gemeni - Str. Vasile Lascar - 
Str. Armand Calinescu - Str. Paleologu - Cal. Mosilor - Str. Cavafii Vechi - Str. Baniei - P-
ta Sf. Gheorghe 

Probleme actuale - Pe Bd. Aerogarii, Str. Tunari, Str. Alecu Russo, Bd. Dacia, Str. Armand Calinescu, Str. 
Paleologului si Cal. Mosilor traficul auto blocheaza frecvent linia de tramvai 
- Frecventa este prea redusa pentru legatura zona Unirii – Cartier Baneasa 
- Traseul este inca scurtat la Piata Baneasa, ca urmare a nefinalizarii buclei de 
intoarcere de la Aeroportul Baneasa 
- In situatia actuala, parcul de tramvaie bidirectionale este utilizat in intregime pe 
aceasta linie, neputand fi utilizate in alte zone cu lucrari  

Propunere modificare 
traseu  

Nu este cazul 
 

Expunere de motive Nu este cazul 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 12 tramvaie (durata medie a cursei: 100 min / interval mediu: 8-9 min)  
- Week-end: 7 tramvaie (durata medie a cursei: 90 min / interval mediu: 12-13 min) 

 

Linia 7 
Traseu actual CFR Progresul - Sos. Giurgiului - P-ta Eroii Revolutiei - Sos. Viilor - Str. C-tin Istrati - Str. 

11 Iunie - Bd. Regina Maria - Piata Unirii 

Probleme actuale - Pe portiunea cuprinsa intre statiile Muzeul Bacovia si Sura Mare (pe Sos. Giurgiului), 
respectiv statiile Stefan Hepites si P-ta Eroii Revolutiei (pe Sos. Viilor), si pe Str. 11 Iunie 
si Bd. Regina Maria traficul auto blocheaza frecvent linia de tramvai 

Propunere modificare 
traseu  

Nu este cazul 
 
Pe portiunile mentionate anterior de pe Sos. Giurgiului si Sos. Viilor, linia de tramvai 
trebuie separata de traficul auto. 

Expunere de motive - Scaderea timpului de parcurs si mentinerea ritmicitatii prin separarea liniei de 
tramvai de traficul auto 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 9 tramvaie (durata medie a cursei: 90 min / interval mediu: 10 min)  
- Week-end: 6 tramvaie (durata medie a cursei: 80 min / interval mediu: 13-14 min) 

 

Linia 8 
Traseu actual Depoul Militari - Bd. Preciziei - Str. Valea Cascadelor - Bd. Timisoara - Sos. Progresului - 

Cal. Rahovei - Cal. Ferentarilor - Prel. Ferentarilor – Zetari 

Probleme actuale - Intre intersectia Sos. Progresului / Calea Rahovei si Dep. Militari dubleaza linia 25 care 
are o frecventa de circulatie mai buna 

Propunere modificare 
traseu  

Nu este cazul  

Expunere de motive Nu este cazul 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 7 tramvaie (durata medie a cursei: 95 min / interval mediu: 13-14 min)  
- Week-end: 5 tramvaie (durata medie a cursei: 90 min / interval mediu: 18 min) 

 

Linia 11 
Traseu actual Cart. 16 Februarie – Sos. Giulesti – Sos. Orhideelor – Bd. Vasile Milea – Bd. Timisoara - 

Sos. Progresului - Str. C-tin Istrati - Sos. Viilor - P-ta Eroii Revolutiei - Sos. Oltenitei – 
Romprim (deviat la Zetari pana la finalizarea lucrarilor la Pasajul Piata Sudului) 

Probleme actuale - Pe Sos. Oltenitei si pe Sos. Viilor traficul auto blocheaza frecvent linia de tramvai  
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Propunere modificare 
traseu  

Nu este cazul. 
 
Dupa finalizarea lucrarilor la Pasajul Piata Sudului, avand in vedere faptul ca mare a 
parte a traseului coincide cu traseul circular al liniilor 1 si 2, frecventa de succedare 
poate fi diminuata. 

Expunere de motive - Reorganizarea traseelor dupa finalizarea lucrarilor la Piata Sudului 

Parc necesar estimat 
la momentul actual 

- Zi lucru: 18 tramvaie (durata medie a cursei: 130 min / interval mediu: 7-8 min)  
- Week-end: 12 tramvaie (durata medie a cursei: 120 min / interval mediu: 10 min) 

Parc necesar estimat  
dupa finalizarea 
Pasajului P-ta Sudului 

- Zi lucru: 13 tramvaie (durata medie a cursei: 130 min / interval mediu: 10 min)  
- Week-end: 10 tramvaie (durata medie a cursei: 120 min / interval mediu: 12 min) 

 

Linia 14 
Traseu actual Faur S.A. – Bd. 1 Decembrie 1918 – Bd. Basarabia – Bd. Chisinau - Sos. Pantelimon - Bd. 

Ferdinand - Foisorul de Foc - Str. Traian - Hala Traian - Cal. Calarasilor - Bd. Corneliu 
Coposu - P-ta. Sf. Vineri 

Probleme actuale - Pe Bd. Ferdinand, Str. Traian, Cal. Calarasilor si Bd. Corneliu Coposu traficul auto 
blocheaza frecvent linia de tramvai 
 

Propunere modificare 
traseu  

Nu este cazul 
 
Avand in vedere planurile de extindere a metroului in cart. Pantelimon, propunem ca 
traseul actual (deviat) sa aiba caracter permanent. 
Totodata, dupa finalizarea lucrarilor pe Sos. Iancului si reinfiintarea liniei 55 (33), 
frecventa poate fi usor diminuata. 

Expunere de motive - Scaderea timpului de parcurs si mentinerea ritmicitatii prin separarea liniei de 
tramvai de traficul auto 

Parc necesar estimat 
la momentul actual 

- Zi lucru: 14 tramvaie (durata medie a cursei: 85 min / interval mediu: 6 min)  
- Week-end: 9 tramvaie (durata medie a cursei: 80 min / interval mediu: 9 min) 

Parc necesar estimat 
dupa finalizarea lucr. 
pe Sos. Iancului 

- Zi lucru: 10 tramvaie (durata medie a cursei: 85 min / interval mediu: 8-9 min)  
- Week-end: 8 tramvaie (durata medie a cursei: 80 min / interval mediu: 10 min) 

 

Linia 16 
Traseu actual Platf. Ind. Pipera - Bd. Dimitrie Pompei - Sos. Petricani - Bd. Lacul Tei - Str. Maica 

Domnului - Str. Lizeanu - Str. Viitorului - P-ta Gemeni - Str. Vasile Lascar - Str. Armand 
Calinescu - Str. Paleologu - Cal. Mosilor - Str. Cavafii Vechi - Str. Baniei - P-ta Sf. 
Gheorghe 

Probleme actuale - Pe Str. Dimitrie Pompei, Str. Maica Domnului, Str. Lizeanu, Str. Viitorului, Str. Armand 
Calinescu, Str. Paleologului si Cal. Mosilor traficul auto blocheaza frecvent linia de 
tramvai 
- Frecventa este prea redusa in raport cu potentialul zonei Pipera 
- Linia de tramvai de pe Str. Sf. Vineri nu este folosita, desi a fost modernizata 

Propunere modificare 
traseu  

Platf. Ind. Pipera - Bd. Dimitrie Pompei - Sos. Petricani - Bd. Lacul Tei - Str. Maica 
Domnului - Str. Lizeanu - Str. Viitorului - P-ta Gemeni - Str. Vasile Lascar - Str. Armand 
Calinescu - Str. Paleologu - Cal. Mosilor – Str. Sf. Vineri – Piata Sf. Vineri 
 
Pe Str. Dimitrie Pompei, linia de tramvai trebuie separata complet de traficul auto. 

Expunere de motive - Realizarea unei transbordari eficiente cu legaturile oferite la P-ta Sf. Vineri 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 12 tramvaie (durata medie a cursei: 90 min / interval mediu: 7-8 min)  
- Week-end: 7 tramvaie (durata medie a cursei: 75 min / interval mediu: 11 min) 
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Linia 19 
Traseu actual La momentul actual, din cauza lucrarilor pe Bd. Liviu Rebreanu, traseul este suspendat. 

Probleme actuale Nu este cazul 

Propunere 
reinfiintare traseu 
dupa finalizarea 
lucrarilor la Pasajul 
Piata Sudului 

Reinfiintarea traseului ar coincide cu modificarea traseului circular (1 si 2) pe la Piata 
Sudului. 
Faur Poarta 4 - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Camil Ressu - Sos. Mihai Bravu - Cal. Vitan - 
Bd. Octavian Goga - Str. Nerva Traian - Pod Timpuri Noi - Bd. Gh. Sincai - Cal. Serban 
Vodă - P-ta Eroii Revolutiei - Sura Mare – Sos. Giurgiului – Str. Anghel Alexandru - 
Zetari 
Acest traseu implica construirea unui macaz la intersectia Bd. 1 Decembrie cu Bd. 
Theodor Pallady. 

Propunere modificare 
traseu dupa 
terminarea lucrarilor 
pe Bd. Liviu Rebreanu 

Faur Poarta 4 - Bd. 1 Decembrie 1918 - Str. Liviu Rebreanu - Bd. Camil Ressu - Sos. 
Mihai Bravu - Cal. Vitan - Bd. Octavian Goga - Str. Nerva Traian - Pod Timpuri Noi - Bd. 
Gh. Sincai - Cal. Serban Vodă - P-ta Eroii Revolutiei – Sos. Giurgiului - Str. Anghel 
Alexandru – Str. Zetari – Zetari 
Pe Str. Liviu Rebreanu in zona Postei Titan , Sos. Mihai Bravu, Bd. Gh. Sincai, Cal. 
Serban Voda si Sos. Giurgiului linia de tramvai trebuie separata complet de traficul 
auto. 

Expunere de motive - Scaderea timpului de parcurs si mentinerea ritmicitatii prin separarea liniei de 
tramvai de traficul auto 
- Cererea cea mai ridicata se inregistreaza pe portiunea Liviu Rebreanu – Dristor – 
Vitan – Eroii Revolutiei 
- Impreuna cu desfiintarea liniei 4, se eficientizeaza transportul public in cart. Giurgiului 
- Impreuna cu modificarea liniilor 23 si 36 si desfintarea liniei 40, se va asigura 
corespunzator Bd. 1 Decembrie 1918 si Theodor Pallady; in plus legatura Ozana – Posta 
Titan se va asigura cu linia 330 modificata 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 16 tramvaie (durata medie a cursei: 125 min / interval mediu: 7-8 min)  
- Week-end: 10 tramvaie (durata medie a cursei: 110 min / interval mediu: 11 min) 

 

Linia 21 
Traseu actual Pasaj Colentina - Sos. Colentina - Bucur Obor - Cal. Mosilor - Str. Cavafii Vechi - Str. 

Baniei - P-ta Sf. Gheorghe 

Probleme actuale - Pe Sos. Colentina si Cal. Mosilor traficul auto blocheaza frecvent linia de tramvai 

Propunere modificare 
traseu  

Nu este cazul 
 
Pe Sos. Colentina si Cal. Mosilor intre Bucur Obor si Bd. Carol I linia de tramvai trebuie 
urgent transformata in culoar unic RATB. 

Expunere de motive - Scaderea timpului de parcurs si mentinerea ritmicitatii prin separarea liniei de 
tramvai de traficul auto 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 16 tramvaie (durata medie a cursei: 80 min / interval mediu: 5 min)  
- Week-end: 12 tramvaie (durata medie a cursei: 70 min / interval mediu: 6 min) 

 

Linia 23 
Traseu actual Complex RATB Titan – Bd. Thodor Pallady - Bd. Camil Ressu - Cal. Dudesti - Bd. Octavian 

Goga - Pasaj Marasesti - Bd. Marasesti - Str. 11 Iunie - Bd. Regina Maria - P-ta Regina 
Maria - Bd. George Cosbuc - Cal. Rahovei - Cal. Ferentarilor - Prel. Ferentarilor – Zetari 

Probleme actuale - In zona Postei Titan si pe Cal. Dudesti, Bd. Marasesti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria si 
Bd. George Cosbuc traficul auto blocheaza frecvent linia de tramvai 
- Utilizarea liniei 23 de catre locuitorii cart. Ferentari este catre P-ta Unirii, ceea ce 
implica transbordare obligatorie catre linia 32 sau 117 
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- Linia are un caracter preponderent local, din cauza frecventei relativ reduse si a 
traseului prea ocolit intre Cart. Ferentari cu Cart. Titan 

Propunere modificare 
traseu  

Piata Unirii - Bd. Regina Maria - P-ta Regina Maria - Bd. George Cosbuc - Cal. Rahovei - 
Cal. Ferentarilor - Prel. Ferentarilor – Zetari 

Expunere de motive - Scaderea timpului de parcurs si mentinerea ritmicitatii prin separarea liniei de 
tramvai de traficul auto 
- Impreuna cu modificarea liniilor 19 si 27, se eficientizeaza transportul public in cart. 
Titan in relatia cu centrul 
- Intrucat legatura Cart. Ferentari cu P-ta Unirii implica transbordare obligatorie catre 
linia 32 sau 117, se asigura leg directa a cart. Ferentari cu Piata Unirii 
- Pentru relatia Cal. Rahova / Sos. Progresului – Cal. Dudesti – Cart. Titan se va putea 
utiliza linia 27 modificata  
- Linia se doreste sa aiba un caracter preponderent local, asigurand legatura directa a 
cart. Ferentari cu Piata Unirii   

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 6 tramvaie (durata medie a cursei: 60 min / interval mediu: 10 min)  
- Week-end: 4 tramvaie (durata medie a cursei: 55 min / interval mediu: 14 min) 

 

Linia 24 
Traseu actual Cart. Damaroaia - Str. Piatra Morii - Bd. Gloriei - Bd. Bucurestii Noi - Cal. Grivitei - Bd. 

Ion Mihalache - P-ta Victoriei - Str. Buzesti – Str. Berzei – Calea Plevnei, cu intoarcere 
prin Str. Sf. Constantin – Str. I. Perlea – Str. Cobalcescu 

Probleme actuale - Pe Bd. Ion Mihalache traficul auto blocheaza frecvent linia de tramvai 
 

Propunere modificare 
traseu  

Nu este cazul 

Expunere de motive Nu este cazul 
 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 8 tramvaie (durata medie a cursei: 80 min / interval mediu: 10 min)  
- Week-end: 5 tramvaie (durata medie a cursei: 70 min / interval mediu: 14 min) 

 

Linia 25 
Traseu actual Depoul Militari - Bd. Preciziei - Str. Valea Cascadelor - Bd. Timisoara - Sos. Progresului - 

Str. C-tin Istrati - Sos. Viilor - P-ta Eroii Revolutiei - Sos. Giurgiului - CFR Progresul 

Probleme actuale - Pe portiunea cuprinsa intre statiile Muzeul Bacovia si Sura Mare (pe Sos. Giurgiului), 
respectiv statiile Stefan Hepites si P-ta Eroii Revolutiei (pe Sos. Viilor) traficul auto 
blocheaza frecvent linia de tramvai 
- Frecventa actuala este inadecvata solicitarii de transport 

Propunere modificare 
traseu  

Nu este cazul 

Expunere de motive Nu este cazul 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 18 tramvaie (durata medie a cursei: 120 min / interval mediu: 6-7 min)  
- Week-end: 11 tramvaie (durata medie a cursei: 110 min / interval mediu: 10 min) 

 

Linia 27 
Traseu actual Complex RATB Titan - Bd. Theodor Pallady - Bd. Camil Ressu - Cal. Dudesti - Bd. 

Octavian Goga - Pasaj Marasesti - Bd. Marasesti - Str. 11 Iunie - Bd. Regina Maria - Piata 
Unirii  

Probleme actuale - Pe Cal. Dudesti, Bd. Marasesti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria traficul auto blocheaza 
frecvent linia de tramvai 
- Din cauza traseului ocolit al liniei 27 intre Bd. Marasesti si P-ta Unirii, cererea pe 
aceasta portiune este foarte redusa, calatorii preferand transbordarea la statia Bd. 
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Dimitrie Cantemir pentru a-si continua calatoria pana la P-ta Unirii cu un autobuz (116, 
313) 
- Nu exista legatura intre cart. Titan si cart. 13 Septembrie / Ghencea 

Propunere traseu  Complex RATB Titan - Bd. Theodor Pallady - Bd. Camil Ressu - Cal. Dudesti - Bd. 
Octavian Goga - Pasaj Marasesti - Bd. Marasesti – Str. C-tin Istrati – Sos. Progresului – 
Cal. 13 Septembrie – Bd. Ghencea – Terminal Ghencea 
 
Pe Cal. 13 Septembrie intre Str. Sebastian si Sos. Progresului linia de tramvai trebuie 
separata de traficul auto. 

Expunere de motive - Asigurarea legaturii intre cart. Titan si cart. 13 Septembrie / Ghencea 
- Eliminarea portiunii cu cerere redusa 11 Iunie – P-ta Unirii, portiune ce va fi asigurata 
de linia 23 modificata cu o frecventa mai redusa 
- Asigurarea transportului rapid pe Bd. Ghencea catre Sos. Progresului 
- Preluarea calatorilor care utilizau linia 47 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 16 tramvaie (durata medie a cursei: 130 min / interval mediu: 8 min)  
- Week-end: 10 tramvaie (durata medie a cursei: 120 min / interval mediu: 12 min) 

 

Linia 32 
Traseu actual Depoul Alexandria - Sos. Alexandria - P-ta Rahova - Cal. Rahovei - Bd. George Cosbuc - 

P-ta Regina Maria - Bd. Regina Maria - Piata Unirii 

Probleme actuale - Pe Sos. Alexandriei in zona Pietei Rahova si pe Bd. George Cosbuc si Bd. Regina Maria 
traficul auto blocheaza frecvent linia de tramvai 

Propunere modificare 
traseu  

Nu este cazul 
Pe Sos. Alexandriei in zona Pietei Rahova, linia de tramvai trebuie separata de traficul 
auto. 

Expunere de motive - Scaderea timpului de parcurs si mentinerea ritmicitatii prin separarea liniei de 
tramvai de traficul auto 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 22 tramvaie (durata medie a cursei: 55 min / interval mediu: 2-3 min)  
- Week-end: 14 tramvaie (durata medie a cursei: 50 min / interval mediu: 3-4 min) 

 

Linia 34 
Traseu actual La momentul actual, din cauza lucrarilor la Pasajul Piata Sudului, traseul este 

suspendat. 

Probleme actuale Nu este cazul 

Propunere 
reinfiintare traseu 
dupa finalizarea 
lucrarilor la Pasajul 
Piata Sudului 

Reinfintarea traseului ar coincide cu modificarea traseului circular (1 si 2) pe la Piata 
Sudului si ar avea scopul de a suplimenta capacitatea de transport pe Sos. Mihai Bravu 
si Sos. Stefan cel Mare. 
 
Romprim – Sos. Oltenitei – Cal. Vacaresti – Sos. Mihai Bravu – Sos. Stefan cel Mare – 
Bd. Iancu de Hunedoara – Pasaj Victoria – Sos. Nicolae Titulescu – Banu Manta 
 

Expunere de motive - Cererea cea mai ridicata pe tronsonul liniilor circulare (1 si 2) se inregistreaza pe 
portiunea Bucur Obor – Piata Sudului 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 15 tramvaie (durata medie a cursei: 110 min / interval mediu: 7-8 min)  
- Week-end: 10 tramvaie (durata medie a cursei: 100 min / interval mediu: 10 min) 
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Linia 35 
Traseu actual Depoul Militari - Bd. Preciziei - Str. Valea Cascadelor - Bd. Timisoara – Bd. Vasile Milea 

– Sos. Orhideelor – Gara Basarab 

Propunere modificare 
traseu  

Depoul Militari - Bd. Preciziei - Str. Valea Cascadelor - Bd. Timisoara – Bd. Vasile Milea 
– Pasaj Basarab – Sos. Nicolae Titulescu – Pasaj Victoria – Bd. Iancu de Hunedoara – 
Sos. Stefan cel Mare – Sos. MIhai Bravu – Bd. Ferdinand – Sos. Pantelimon – Str. 
Baicului – Gara Obor, cu intoarcere prin Bd. Ferdinand. 
Acest traseu implica construirea unei traversari la intersectia Bd. Ferdinand cu Sos. 
Pantelimon 

Expunere de motive - Interconectarea urmatoarele cartiere: Militari, Drumul Taberei, Grozavesti, Titulescu, 
Stefan cel Mare, Bucur Obor 
- Legatura mai rapida intre Gara de Nord si Gara Obor 
- Descongestionarea terminalului Gara Basarab 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 8 tramvaie (durata medie a cursei: 120 min / interval mediu:  15 min)  
- Week-end: 6 tramvaie (durata medie a cursei: 110 min / interval mediu: 18 min) 

 

Linia 36 
Traseu actual Platf. Ind. Pipera - Bd. Dimitrie Pompei - Sos. Petricani - Bd. Lacul Tei - Str. Maica 

Domnului - Str. Reinvierii - Str. Turmelor - Sos. Colentina - Str. Ziduri Mosi - Sos. 
Pantelimon - Bd. Chisinau - Bd. Basarabia - Republica S.A. 

Probleme actuale - Pe Bd. Dimitrie Pompei, Str. Turmelor, Str. Ziduri Mosi traficul auto blocheaza 
frecvent linia de tramvai 
- Frecventa liniei 36 este inacceptabila in raport cu potentialul zonelor deservite 
(Pipera, Tei, Pantelimon) 
- Nu exista legatura directa intre Obor / Pantelimon si Bd. 1 Decembrie 1918 si Bd. 
Theodor Pallady 
- Terminalul Republica nu genereaza trafic suficient pentru doua linii de tramvai in 
conditiile in care exista si statie de metrou  

Propunere modificare 
traseu  

Platf. Ind. Pipera - Bd. Dimitrie Pompei - Sos. Petricani - Bd. Lacul Tei - Str. Maica 
Domnului - Str. Reinvierii - Str. Turmelor - Sos. Colentina - Str. Ziduri Mosi - Sos. 
Pantelimon - Bd. Chisinau - Bd. Basarabia – Bd. 1 Decembrie 1918 – Bd. Theodor 
Pallady – Complex RATB Titan 
Pe Bd. Dimitrie Pompei si Sos. Pantelimon linia de tramvai trebuie separata de traficul 
auto. 

Expunere de motive - Scaderea timpului de parcurs si mentinerea ritmicitatii prin separarea liniei de 
tramvai de traficul auto 
- Impreuna cu desfiintarea liniei 40, cresterea frecventei liniei 56 si prelungirea liniei 
103, se eficientizeaza transportul public in cart. Titan in relatia cu nord-estul 
Bucurestiului 
- Linia se doreste sa aiba un caracter preponderent local, deservind zone cu flux mare 
de calatori pe portiuni relativ scurte 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 13 tramvaie (durata medie a cursei: 130 min / interval mediu: 10 min)  
- Week-end: 8 tramvaie (durata medie a cursei: 115 min / interval mediu: 14-15 min) 

 

Linia 40 
Traseu actual Complex RATB Titan - Bd. Theodor Pallady - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Basarabia - P-

ta Hurmuzachi - Cal. Calarasilor - Bd. Corneliu Coposu - P-ta. Sf. Vineri 

Probleme actuale -  Pe Cal. Calarasilor si Bd. Corneliu Coposu traficul auto blocheaza frecvent linia de 
tramvai 
- Dubleaza aproape complet traseul liniei 56  
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- Nu exista legatura directa intre Obor / Pantelimon si Bd. 1 Decembrie 1918 si Bd. 
Theodor Pallady 
- Terminalul Sf. Vineri este prea aglomerat cu linii de tramvai care deservesc doar estul 
orasului  
- Legatura Cart. Titan cu centrul este asigurata mai bine de alte linii de transport si de 
metrou 

Propunere modificare 
traseu  

Propunem desfiintarea acestei linii impreuna cu modificarea traseului liniei 36 pana la 
Complex RATB Titan si imbunatatirea frecventei liniei 56 

Expunere de motive - Impreuna cu modificarea liniei 36 si prelungirea liniei 103, se eficientizeaza 
transportul public in cart. Titan in relatia cu nord-estul Bucurestiului 
- Decongestionarea terminalului Sf. Vineri, avand in vedere prelungirea propusa a 
traseului liniei 16 
- Mentinerea unei singure linii de baza pe Bd. Basarabia si Cal. Calarasilor, care sa 
asigure intervale de circulatie corespunzatoare cererii 

 

Linia 41 
Traseu actual Bd. Ghencea - Str. Brasov - Pasaj Lujerului - Sos. Virtutii - Sos. Crangasi - Pasaj Grant - 

Str. Turda - Bd. Alex. Averescu - Bd. Marasti - P-ta Presei Libere 

Probleme actuale - In intersectiile tranzitate si pe Bd. Marasti si Bd. Alex. Averescu traficul auto 
blocheaza frecvent linia de tramvai 
- Parcul alocat de 41 de tramvaie este supradimensionat, in conditiile in care linia nu 
este separata complet de trafic si tranziteaza foarte multe intersectii aglomerate, astfel 
incat tehnic nu este posibila atingerea unei frecvente constante sub 2 minute. In plus 
terminalele sunt in permanenta pline de tramvaie care stationeaza, mai ales in timpul 
pauzelor de masa 
- Tramvaiele au capacitate prea mica pentru o linie de metrou usor care atrage un flux 
foarte mare de calatori 

Propunere modificare 
traseu  

Nu este cazul 
 
Pe Bd. Alex. Averescu si Bd. Marasti linia de tramvai trebuie separata complet de 
traficul auto (solutia adoptata pe Mosilor / Colentina). 
 
Se recomanda, pana la achizitionarea de noi tramvaie de mare capacitate, studirea 
solutiei de utilizare a cuplurilor de tramvaie V3A, varianta aplicata cu succes in 
occident, dar si in Bucuresti pe liniile aglomerate pana la inceputul anilor 90, impreuna 
cu lungirea refugiilor 

Expunere de motive - Scaderea timpului de parcurs si mentinerea ritmicitatii prin separarea liniei de 
tramvai de traficul auto 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 37 tramvaie (durata medie a cursei: 75 min / interval mediu: 2 min)  
- Week-end: 23 tramvaie (durata medie a cursei: 70 min / interval mediu: 3 min) 

 

Linia 42  
Traseu actual P-ta Presei Libere - Bd. Expozitiei - Str. Av. Popisteanu - Str. Putul lui Craciun (la dus) / 

Str. Clabucet (la intors) - Bd. Ion Mihalache – Str. Buzesti – Bd. Alex I Cuza – Bd. Ghe. 
Duca – Gara de Nord, cu intoarcere prin Cal. Grivitei – Str. Buzesti 

Probleme actuale - Pe Bd. Ion Mihalache traficul auto blocheaza frecvent linia de tramvai 
- Linia este deservita de un singur tramvai la un interval de succedare de peste o ora, 
ceea ce este inacceptabil, astfel incat cererea pentru aceasta linie este nula 
- Intre Clabucet si Bd. Banul Manta, dubleaza liniile 24, 45 si 300, care au frecvente 
mult mai bune 
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Propunere modificare 
traseu  

P-ta Presei Libere - Bd. Expozitiei - Str. Av. Popisteanu - Str. Putul lui Craciun (la dus) / 
Str. Clabucet (la intors) - Bd. Ion Mihalache – Calea Grivitei – Bd. Bucurestii Noi - Sos. 
Chitiliei - Mezes   

Expunere de motive - Eficientizarea transportului in comun in cart. Ion Mihalache si Grivita 
- Asigurarea unei legaturi inexistente intre P-ta Presei Libere / Bd. Expozitiei si Cart. 
Chitila  

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 3 tramvaie Tatra (durata medie a cursei: 40 min / interval mediu: 13 min)  
- Week-end: 2 tramvaie Tatra (durata medie a cursei: 36 min / interval mediu: 18 min) 

 

Linia 44  
Traseu actual Cart. 16 Februarie – Sos. Giulesti – Sos. Orhideelor – Bd. Dinicu Golescu – Str. Berzei - 

Cal. Plevnei cu intoarcere prin Str. Sf. Constantin - Str. Ionel Perlea - Str. Cobalcescu - 
Str. Berzei si apoi traseul de ducere 

Probleme actuale - Frecventa actuala este inacceptabila, desi exista cerere mare intre Cart. Giulesti si 
Gara de Nord 

Propunere modificare 
traseu  

Nu este cazul  

Expunere de motive Nu este cazul. 

Parc necesar estimat - Zi lucru: 6 tramvaie (durata medie a cursei: 60 min / interval mediu: 10 min)  
- Week-end: 4 tramvaie (durata medie a cursei: 55 min / interval mediu: 14 min) 

 

Linia 45 
Traseu actual Mezes - Sos. Chitila - Cal. Grivitei - Bd. Ion Mihalache - P-ta Victoriei - Str. Buzesti - Bd. 

Alex. I. Cuza - Bd. Gh. Duca - Gara de Nord, cu intoarcere prin Cal. Grivitei - Str. Buzesti 
si apoi traseul de ducere 

Probleme actuale - Pe Bd. Ion Mihalache traficul auto blocheaza frecvent linia de tramvai 

Propunere modificare 
traseu  

Nu este cazul 
 
Pe Bd. Ion Mihalache linia de tramvai trebuie separata de traficul auto. 

Expunere de motive - Scaderea timpului de parcurs si mentinerea ritmicitatii prin separarea liniei de 
tramvai de traficul auto 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 8 tramvaie (durata medie a cursei: 75 min / interval mediu: 9-10 min)  
- Week-end: 6 tramvaie (durata medie a cursei: 65 min / interval mediu: 11 min) 

 

Linia 46 
Traseu actual Gara de Nord – Cal. Grivitei – Str. Buzesti – Bd. Ion Mihalache – Str. Dr. Felix - Pasaj 

Victoria - Bd. Iancu de Hunedoara - Sos. Stefan cel Mare - Bucur Obor - Sos. Mihai 
Bravu – Bd. Ferdinand - Sos. Pantelimon – Bd. Chisinau – Bd. Basarabia – Republica 

Probleme actuale - Linia 46 ajunge la Gara de Nord pe o varianta foarte ocolita, astfel neexistand interes 
din partea posibililor calatori 
- Traseul este deviat in cart. Pantelimon, din cauza lucrarilor la infrastructura 
 

Propunere modificare 
traseu  

Propunem desfiintarea acestei linii impreuna cu modificarea traseului liniei 35 pana la 
Gara Obor si reinfiintarea liniei 34 

Expunere de motive - Avand in vedere eficientizarea traseelor pe Inelul Principal, dar si planurile de 
extindere a retelei de metrou in cart. Pantelimon, nu gasim oportuna mentinerea pe 
termen lung a acestei linii. 
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Linia 47 
Traseu actual Piata Unirii – Bd. Regina Maria – Str. 11 Iunie – Str. C-tin Istrati - Sos. Progresului - Cal. 

13 Septembrie - Bd. Ghencea – Terminal Ghencea 

Probleme actuale - Frecventa actuala este inacceptabila, desi exista cerere mare intre Cart. Ghencea si 
Sos. Progresului / Bd. Vasile Milea 
- Nu este asigurata legatura cu estul orasului 

Propunere modificare 
traseu  

Propunem desfiintarea acestei linii impreuna cu modificarea traseului liniei 27 pana la 
Terminal Ghencea si imbunatatirea frecventei liniei 27 

Expunere de motive - Prin  prelungirea liniei 27 catre Cart. Ghencea se vor prelua calatorii care utilizau linia 
47 catre centrul orasului 
- Se vor crea legaturi mai eficiente, care la ora actuala nu exista 
- Cart. Ghencea va fi deservit mai eficient  de linia 27 

Parc necesar estimat  Nu este cazul 

 

Linia 55 (33) 
Traseu actual La momentul actual, din cauza lucrarilor in cart. Pantelimon, traseul este suspendat. 

Probleme actuale Nu este cazul. 

Propunere 
reinfiintare traseu  

Dupa finalizarea lucrarilor pe Sos. Iancului: 
Republica – Bd. Basarabia – Bd. Chisinau - Sos. Pantelimon - Sos. Iancului - Bd. Pache 
Protopopescu - Str. Traian - Hala Traian - Cal. Calarasilor - Bd. Corneliu Coposu - P-ta. 
Sf. Vineri 
 
Avand in vedere planurile de extindere a metroului in cart. Pantelimon, si modificarea 
traseului liniei 36, propunem ca traseul anterior sa fie modificat catre Republica. 
 
Pe Sos. Pantelimon si pe Bd. Corneliu Coposu, linia de tramvai trebuie separata de 
traficul auto. 

Expunere de motive - Refacerii legaturii dintre centru si Cart. Pantelimon prin Sos. Iancului dupa finalizarea 
lucrarilor. 
- Scaderea timpului de parcurs si mentinerea ritmicitatii prin separarea liniei de 
tramvai de traficul auto 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 7 tramvaie (durata medie a cursei: 80 min / interval mediu: 11-12 min)  
- Week-end: 5 tramvaie (durata medie a cursei: 70 min / interval mediu: 14 min) 

 

Linia 56 
Traseu actual Republica S.A. - Bd. Basarabia - P-ta Hurmuzachi - Cal. Calarasilor - Bd. Corneliu Coposu 

- P-ta. Sf. Vineri 

Probleme actuale - Pe Cal. Calarasilor si Bd. Corneliu Coposu traficul auto blocheaza frecvent linia de 
tramvai 
- Liniile 40 si 56 au traseul identic pe portiunea P-ta Sf. Vineri – Bd. 1 Decembrie 1918 

Propunere modificare 
traseu  

Nu este cazul 
 
Pe Bd. Corneliu Coposu, linia de tramvai trebuie separata de traficul auto. 

Expunere de motive - Scaderea timpului de parcurs si mentinerea ritmicitatii prin separarea liniei de 
tramvai de traficul auto 
- Prin desfiintarea liniei 40, se va mentine o singura linie de baza pe Bd. Basarabia si 
Cal. Calarasilor, care sa asigure intervale de circulatie corespunzatoare cererii 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 9 tramvaie (durata medie a cursei: 65 min / interval mediu: 7-8 min)  
- Week-end: 6 tramvaie (durata medie a cursei: 55 min / interval mediu: 9 min) 
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Necesarul de tramvaie, conform propunerilor la momentul actual 
 

Linia 
Parc 

necesar 
zi lucru 

Parc 
necesar 

weekend 
 Linia 

Parc 
necesar 
zi lucru 

Parc 
necesar 

weekend 

1 20 13  24 8 5 

2 (10) 20 13  25 18 11 

4 2 2  27 16 10 

5 12 7  32 22 14 

7 9 6  35 8 6 

8 7 5  36 13 8 

11 18 12  41 37 23 

14 14 9  42 3 2 

16 12 7  44 6 4 

21 16 12  45 8 6 

23 6 4  56 9 6 

 
Parc maxim necesar: 284 tramvaie in timpul saptamanii / 185 tramvaie in week-end 
 

Necesarul de tramvaie, conform propunerilor dupa finalizarea lucrărilor de 
infrastructură actuale (Pasaj Piaţa Sudului, Bd. Liviu Rebreanu, Sos. Iancului) 
 

Linia 
Parc 

necesar 
zi lucru 

Parc 
necesar 

weekend 
 Linia 

Parc 
necesar 
zi lucru 

Parc 
necesar 

weekend 

1 10 8  25 18 11 

2 (10) 10 8  27 16 10 

5 12 7  32 22 14 

7 9 6  34 15 10 

8 7 5  35 8 6 

11 13 10  36 13 8 

14 10 8  41 37 23 

16 12 7  42 3 2 

19 16 10  44 6 4 

21 16 12  45 8 6 

23 6 4  55 (33) 7 5 

24 8 5  56 9 6 

 
Parc maxim necesar: 291 tramvaie in timpul saptamanii / 195 tramvaie in week-end 
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Capitolul 4 
Eficientizarea reţelei şi traseelor de troleibuze 
 

În prezent, parcul de troleibuze RATB este format din: 

- 100 troleibuze Irisbus Citelis 

- 195 troleibuze Ikarus 415T 

- 2 troleibuze Rocar 

TOTAL: 297 troleibuze (o parte sunt retrase definitiv) 

 
Luând în considerare 20% din parc, ca fiind imobilizat (revizii, reparaţii curente, reparaţii capitale), rezultă 

un număr de 238 troleibuze apte de circulaţie.  

 

Având în vedere gradul de utilizare a unor linii, recomandăm achiziţionarea a 50 de troleibuze noi 

articulate pentru deservirea completă a liniilor 61, 69, 77 şi partială (ranforsări) a liniei 66. Pe lângă 

creşterea capacităţii de transport se reduc cheltuielile de exploatare şi mentenanţă, ca urmare a 

achiziţionării unui număr mai redus de vehicule (în loc de 80 de troleibuze nearticulate). Pentru înlocuirea 

parcului uzat (troleibuzele Ikarus care au grad avansat de uzură) se pot achiziţiona şi 75 de troleibuze 

nearticulate.  

 

Pe termen mediu şi lung, se pot avea în vedere: 
- creşterea parcului cu minim 50 de troleibuze şi achiziţionarea de troleibuze articulate 
- toate troleibuzele nou achiziţionate ar trebui să fie prevăzute cu motor termic auxiliar 
- extinderea reţelei de troleibuze (conform capitolului 2) 
 

Totodată, având în vedere lucrările şi perspectivele de extindere a reţelei de metrou, considerăm că nu 

se justifică refacerea infrastructurii de troleibuz pe ramura nordică a Str. Drumul Taberei între Str. Sibiu 

şi Str. Valea Argeşului.  
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Analiza traseelor deservite cu troleibuze 
 

Traseele liniilor care vor suferi modificări vor fi însoţite şi de o hartă explicativă. 

 

Linia 61 
Traseu actual Master S.A. - Bd. Iuliu Maniu - P-ta Leul - Sos. Cotroceni - Str. Gh. Marinescu - Bd. 

Eroilor Sanitari - P-ta Operei - Bd. Mihail Kogalniceanu - Bd. Regina Elisabeta - Bd. Carol 
I - P-ta Rosetti 

Probleme actuale - Ambuteiaje pe Bd. Iuliu Maniu si Sos. Cotroceni. 
- Dupa Str. Apusului cererea de transport pana la Master S.A. este destul de redusa 
- Linia de autobuze 336 dubleaza in cea mai mare parte traseul liniei 61 

Propunere modificare 
traseu  

Avand in vedere gradul mare de solicitare a liniei 336, propunem transformarea liniei 
336 in troleibuz prin modificarea traseului liniei 61 (in viitor cu troleibuze articulate) 
 
Apusului - Bd. Iuliu Maniu - P-ta Leul - Sos. Cotroceni - Str. Gh. Marinescu - Bd. Eroilor 
Sanitari - P-ta Operei - Bd. Mihail Kogalniceanu - Bd. Regina Elisabeta - Bd. Carol I - P-ta 
Rosetti  
 
Pe Bd. Iuliu Maniu, Sos. Cotroceni si Bd. Carol I se pot amenaja benzi speciale pentru 
RATB. 

Expunere de motive - Eficientizarea traseelor liniilor din Cart. Militari cu cresterea ponderii transportului 
electric ecologic 
- Exista retea de troleibuz pe aproape tot traseul liniei 336, traseu care dubleaza linia 
61. 
- Autobuzele care erau turate in linia 336 se vor putea folosi pentru crearea de noi rute 
si suplimentarea traseelor existente 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 25 troleibuze (durata medie a cursei: 100 min / interval mediu: 4 min)  
- Week-end: 10 troleibuze (durata medie a cursei: 80 min / interval mediu: 8 min) 

 

 
 

Linia 62 
Traseu actual Lic. Ind. Transporturi - Bd. Iuliu Maniu - P-ta Leul - Sos. Cotroceni - Pod Cotroceni - Str. 

C-tin Noica - Str. Mircea Vulcanescu - Str. Baldovin Parcalabul - Bd. Garii de Nord - Gara 
de Nord cu intoarcere prin Str. Witing - Cal Plevnei - Str. C-tin Noica si apoi traseul de 
ducere 

Probleme actuale - Ambuteiaje pe Bd. Iuliu Maniu, Sos. Cotroceni, Str. Mircea Vulcanescu si Str. Witing. 

Propunere modificare 
traseu  

Nu este cazul. 
 
Pe Bd. Iuliu Maniu si Sos. Cotroceni se pot amenaja benzi speciale pentru RATB. 

Expunere de motive - Scaderea timpului de parcurs a traseului prin folosirea benzilor RATB 

Parc necesar estimat - Zi lucru: 10 troleibuze (durata medie a cursei: 100 min / interval mediu: 10 min)  
- Week-end: 7 troleibuze (durata medie a cursei: 80 min / interval mediu: 11-12 min) 
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Linia 65 
Traseu actual Dridu - Str. Pajurei - Bd. Bucurestii Noi - Cal. Grivitei - Str. Polizu - P-ta Buzesti - Str. 

Occidentului - P-ta Sf. Voievozi 

Probleme actuale - Ambuteiaje pe Cal. Grivitei, Str. Polizu, Str. Occidentului. 
- Blocarea frecventa a terminalului “P-ta Sf. Voievozi” de catre masini parcate ilegal 
- Terminalul “P-ta Sf. Voievozi” nu deserveste nimic, de altfel troleibuzele circula goale 
de la Gara de Nord. 

Propunere modificare 
traseu  

Propunem desfiintarea si comasarea liniei 65 cu linia 93 prin P-ta Garii de Nord. 

Expunere de motive - Eficientizarea liniilor de troleibuz in zona Gara de Nord 
- Asigurarea legaturii Grivita – Cotroceni - Drumul Taberei, in contextul in care linia 105 
va deveni o linie rapida, nemaideservind Cart. Grivita 
- Desfintarea terminalului “P-ta Sf. Voievozi”, mai ales ca zona va fi cu sens unic 

 

Linia 66 
Traseu actual Spitalul Fundeni - Str. Sportului - Sos. Colentina - Bucur Obor - Cal. Mosilor - Bd. Carol I 

- Bd. Regina Elisabeta - P-ta Mihail Kogalniceanu - Cal. Plevnei - Vasile Parvan, cu 
intoarcere prin Str. Vasile Parvan - Bd. Mihail Kogalniceanu si apoi traseul de ducere 

Probleme actuale - Ambuteiaje pe Sos. Colentina, Cal. Mosilor, Bd. Carol I, Str. Vasile Parvan. 
- Terminalul “Vasile Parvan” nu este potrivit pentru a fi capatul a 3 linii de troleibuze cu 
frecvente diferite si nu permite stationarea pentru a compensa timpii de parcurs sau 
pentru situatii de urgenta 
- Nu exista legatura intre Cart. Colentina / Mosilor si P-ta Operei  
 

Propunere modificare 
traseu  

La momentul actual, traseul poate fi prelungit pana la Podul Eroilor, pentru asigurarea 
legaturii cu liniile de metrou. 
 
Dupa finalizarea lucrarilor la linia de metrou M5, se poate avea in vedere realizarea 
unei bucle de intoarcere prin Str. Elefterie – Bd. Eroilor: 
Spitalul Fundeni - Str. Sportului - Sos. Colentina - Bucur Obor - Cal. Mosilor - Bd. Carol I 
- Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogalniceanu – P-ta Operei – Str. Sf. Elefterie – P-ta 
Cotroceni, cu intoarcere prin Bd. Eroilor – Bd. Eroilor Sanitari – P-ta Operei si apoi 
traseul de ducere 
 
Statii noi comune cu liniile existente, plus: P-ta Operei si P-ta Cotroceni pe Str. Sf. 
Elefterie 
 
Pe Sos. Colentina, Cal. Mosilor si Bd. Carol I se pot amenaja benzi speciale pentru 
RATB. 

Expunere de motive - Descongestionarea terminalului “Vasile Parvan” pentru a permite circulatia cadentata 
a liniilor 70 si 92 
- Asigurarea legaturii cartierelor Colentina si Mosilor cu zona Operei – Eroilor (pentru 
deservirea Fac. de Medicina, Fac. de Drept, Spit. Municipal, etc.)  
- Scaderea timpului de parcurs a traseului prin folosirea benzilor RATB 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 18 troleibuze (durata medie a cursei: 90 min / interval mediu: 5 min)  
- Week-end: 10 troleibuze (durata medie a cursei: 70 min / interval mediu: 7 min) 

 

 

 

 



 

 

  27 

 

 
 

Linia 69 
Traseu actual Valea Argesului - Drumul Taberei (sud) - Bd. 1 Mai - Str. Sibiu - Drumul Taberei (nord) – 

Bd. Vasile Milea – Bd. Iuliu Maniu – Sos. Cotroceni – Str. Ghe.Marinescu - Bd. Eroilor 
Sanitari - P-ta Operei - Bd. Mihail Kogalniceanu - Bd. Regina Elisabeta - Bd. Carol I - Bd. 
Ferdinand - Bd. Garii Obor – Baicului 

Probleme actuale - Ambuteiaje pe Drumul Taberei, Str.Razoare, Str. Dr.Bagdasar, Bd. Eroilor si Bd. Carol I. 

Propunere modificare 
traseu dupa 
finalizarea lucrarilor 
la metrou in cart. 
Drumul Taberei 

Revenirea la traseul anterior modificarilor: 
Valea Argesului - Drumul Taberei (sud) - Bd. 1 Mai - Str. Sibiu - Drumul Taberei (nord) –
Razoare – Bd. Eroilor - Bd. Eroilor Sanitari - P-ta Operei - Bd. Mihail Kogalniceanu - Bd. 
Regina Elisabeta - Bd. Carol I - Bd. Ferdinand - Bd. Garii Obor – Baicului 
 
Pe Drumul Taberei, Str. Razoare, Str. Dr. Bagdasar, Bd. Eroilor, Bd. Carol I se pot 
amenaja benzi speciale pentru RATB. 

Expunere de motive - Scaderea timpului de parcurs a traseului prin folosirea benzilor RATB 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 27 troleibuze (durata medie a cursei: 135 min / interval mediu: 5 min)  
- Week-end: 16 troleibuze (durata medie a cursei: 115 min / interval mediu: 7-8 min) 

 

Linia 70 
Traseu actual Bd. Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str. Constantin Brancusi - Str. Baba Novac - 

Str. Dristorului - Str. Delea Noua - Str. Delea Veche - Str. Popa Nan - Bd. Pache 
Protopopescu - Bd. Carol I - Bd. Regina Elisabeta - P-ta Mihail Kogalniceanu - Cal. 
Plevnei - Vasile Parvan cu intoarcere prin Str. Vasile Parvan - Bd. Mihail Kogalniceanu si 
apoi traseul de ducere 

Probleme actuale - Ambuteiaje pe Str. Baba Novac, Str. Dristorului, Str. Popa Nan, Bd. Carol I, Str. Vasile 
Parvan. 
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Propunere modificare 
traseu  

Nu este cazul momentan. 
 
Pe Bd. Carol I se pot amenaja benzi speciale pentru RATB. 
Dupa finalizarea lucrarilor pe Bd. Liviu Rebreanu, plecari cadentate de la ambele 
capete cu linia 92 – linie cu traseu si timp de parcurs aproape identic. 
 
In viitor, avem in vedere construire unei retele intre Baba Novac si Cal. Vacaresti, astfel 
linia 70 poate fi unificata cu linia 73, traseul rezultat fiind: Bd. Basarabia – Baba Novac 
– Sos. Mihai Bravu – Piata Sudului – Turnu Magurele 

Expunere de motive - Scaderea timpului de parcurs a traseului prin folosirea benzilor RATB 

Parc necesar estimat 
la momentul actual 

- Zi lucru: 14 troleibuze (durata medie a cursei: 90 min / interval mediu: 6-7 min)  
- Week-end: 8 troleibuze (durata medie a cursei: 75 min / interval mediu: 9-10 min) 

Parc necesar estimat 
dupa finalizarea 
lucrarilor pe Bd. Liviu 
Rebreanu 

- Zi lucru: 7 troleibuze (durata medie a cursei: 90 min / interval mediu: 13 min)  
- Week-end: 5 troleibuze (durata medie a cursei: 75 min / interval mediu: 15 min) 

 

Linia 73 
Traseu actual Str. Turnu Magurele - Bd. Alexandru Obregia - Str. Nitu Vasile - P-ta Sudului 

In prezent circulatia troleibuzelor este restrictionata in zona Pietei Sudului. 

Probleme actuale - Ambuteiaje pe Str. Nitu Vasile 

Propunere modificare 
traseu  

Nu este cazul. 
 
Pe Str. Nitu Vasile se pot amenaja benzi speciale pentru RATB. 

Expunere de motive - Scaderea timpului de parcurs a traseului prin folosirea benzilor RATB 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 5 troleibuze (durata medie a cursei: 30 min / interval mediu: 6 min)  
- Week-end: 3 troleibuze (durata medie a cursei: 27 min / interval mediu: 9 min) 

 

Linia 74 
Traseu actual Bd. Alexandru Obregia - Str. Turnu Magurele - Str. Emil Racovita - Str. Nitu Vasile - P-ta 

Sudului 
In prezent circulatia troleibuzelor este restrictionata in zona Pietei Sudului. 

Probleme actuale - Ambuteiaje pe Str. Nitu Vasile 
- Linia 76 dubla complet linia 381, iar pe portiunea P-ta Sudului – P-ta Unirii avea 
cerere redusa, fiind preferata linia 381 mai rapida 
- Nu exista o legatura rapida si directa de la  Bd. Dimitrie Cantemir si Tineretului catre 
Str. Emil Racovita 
- Frecventa actuala a liniei 312 este foarte redusa in raport cu cererea 

Propunere modificare 
traseu  

Dupa finalizarea lucrarilor la Pasajul Piata Sudului propunem urmatorul traseu: 
Bd. Alexandru Obregia - Str. Turnu Magurele - Str. Emil Racovita - Str. Nitu Vasile – Cal. 
Vacaresti – Bd. Tineretului – Bd. Dimitrie Cantemir – P-ta Unirii 
(intre P-ta Sudului si P-ta Unirii, statiile actuale ale liniei 313) 
 
Pe Str. Nitu Vasile, Cal. Vacaresti si pe Bd. Dimitrie Cantemir se pot amenaja benzi 
speciale pentru RATB. 

Expunere de motive - Impreuna cu modificarea liniei 133 si desfintarea liniei 312, se va eficientiza legatura 
Cart. Berceni – Str. Emil Racovita – Bd. Tineretului 
- Impreuna cu renuntarea reinfiintarii liniei 76, va creste gradul de utilizare a 
troleibuzelor pe reteaua dintre P-ta Sudului si P-ta Unirii, fara a dubla un traseu 
existent 
- Scaderea timpului de parcurs a traseului prin folosirea benzilor RATB 
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Parc necesar estimat 
la momentul actual 

- Zi lucru: 5 troleibuze (durata medie a cursei: 32 min / interval mediu: 6-7 min)  
- Week-end: 3 troleibuze (durata medie a cursei: 30 min / interval mediu: 10 min) 

Parc necesar estimat 
dupa modificare 

- Zi lucru: 15 troleibuze (durata medie a cursei: 75 min / interval mediu: 5 min)  
- Week-end: 7 troleibuze (durata medie a cursei: 60 min / interval mediu: 8-9 min) 

 

 
 

Linia 77 
Traseu actual P-ta Resita - Str. Resita - Str. Izvorul Rece - Str. Nitu Vasile - P-ta Sudului 

In prezent circulatia troleibuzelor este restrictionata in zona Pietei Sudului. 

Probleme actuale - Ambuteiaje pe Str. Nitu Vasile 
- Linia 77 dubleaza complet liniile 76 (suspendata) si 381, portiunea P-ta Sudului – P-ta 
Resita avand cererea cea mai ridicata  
- Linia 77 a fost introdusa la cateva saptamani dupa prelungirea liniei 76 la P-ta Unirii, 
pentru a putea prelua fluxul ridicat de calatori pe portiunea mai sus mentionata 
- Terminalul “P-ta Resita” nu are capacitatea necesara pentru a prelua 4 linii cu 
frecvente diferite 

Propunere modificare 
traseu  

Nu este cazul. 
 
Pe Str. Nitu Vasile se pot amenaja benzi speciale pentru RATB. 
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Expunere de motive - Portiunea P-ta Sudului – P-ta Resita, avand cererea cea mai ridicata, este singura care 
necesita existenta unei linii de troleibuz cu frecventa sporita care sa dubleze linia 381 – 
legatura cu centrul  
- Prin renuntarea reinfiintarii liniei 76, linia 77 va putea asigura o frecventa adecvata 
zonei deservite 
- Scaderea timpului de parcurs a traseului prin folosirea benzilor RATB 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 14 troleibuze (durata medie a cursei: 35 min / interval mediu: 2-3 min)  
- Week-end: 7 troleibuze (durata medie a cursei: 28 min / interval mediu: 4 min) 

 

Linia 79 
Traseu actual Bd. Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str. Constantin Brancusi - Str. Baba Novac - 

Str. Dristorului - Str. Delea Noua - Str. Delea Veche - Str. Popa Nan - Bd. Pache 
Protopopescu - Str. Iancu Cavaler de Flondor - Foisorul de Foc - Str. Traian - Bd. Dacia - 
P-ta Romana - Bd. Lascar Catargiu - Str. Gh. Manu - Str. Occidentului - P-ta Buzesti - Str. 
Polizu - Cal. Grivitei - Gara de Nord, cu intoarcere prin Bd. Gh. Duca - Bd. Alex I. Cuza - 
Str. L. Varnali - Str. Polizu si apoi traseul de ducere 

Probleme actuale - Ambuteiaje pe Str. Baba Novac, Str. Dristorului, Str. Popa Nan, Bd. Dacia, Bd. Lascar 
Catargiu, Str. Occidentului, Str. Polizu 

Propunere modificare 
traseu  

Avand in vedere faptul ca pe Str. Ghe Manu si Str. Occidentului se vor introduce 
sensuri unice, returul spre centru se va realiza prin Cal. Grivitei si Bd. Dacia. 
Pentru intoarcere la Gara de Nord se poate utiliza noua retea de legatura care va fi 
utilizata si de linia 93. 
 
Pe Bd. Dacia si Bd. Lascar Catargiu se pot amenaja benzi speciale pentru RATB. 
In zilele de lucru plecari cadentate de la Bd. Basarabia cu linia 70 – linie cu traseu 
identic pana la Matei Voievod. 

Expunere de motive - Scaderea timpului de parcurs a traseului prin folosirea benzilor RATB 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 10 troleibuze (durata medie a cursei: 100 min / interval mediu: 10 min)  
- Week-end: 6 troleibuze (durata medie a cursei: 85 min / interval mediu: 14 min) 

 

Linia 85 
Traseu actual Baicului  - Bd. Garii Obor - Bd. Ferdinand - Bd. Carol I - Bd. Regina Elisabeta - P-ta Mihail 

Kogalniceanu - Cal. Plevnei - Str. Mircea Vulcanescu - Str. Baldovin Parcalabul - Bd. 
Garii de Nord - Gara de Nord, cu intoarcere prin Str. Witing - Cal Plevnei - Str. Vasile 
Parvan - Bd. Mihail Kogalniceanu si apoi traseul de ducere 

Probleme actuale - Ambuteiaje pe Bd. Ferdinand, Bd. Carol I, Str. Mircea Vulcanescu si Str. Witing 

Propunere modificare 
traseu  

Nu este cazul. 
 
Pe Bd. Carol I se pot amenaja benzi speciale pentru RATB. 

Expunere de motive - Scaderea timpului de parcurs a traseului prin folosirea benzilor RATB 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 12 troleibuze (durata medie a cursei: 85 min / interval mediu: 7 min)  
- Week-end: 7 troleibuze (durata medie a cursei: 70 min / interval mediu: 10 min) 

 

Linia 86 
Traseu actual Stadionul National Lia Manoliu - Bd. Pierre de Coubertin - Str. Vatra Luminoasa - Str. 

Matei Voievod - Bd. Pache Protopopescu - Str. Iancu Cavaler de Flondor - Foisorul de 
Foc - Str. Traian - Bd. Dacia - P-ta Romana - Bd. Lascar Catargiu - Str. Gh. Manu - Str. 
Occidentului -  P-ta Buzesti - Str. Polizu - Cal. Grivitei - Bd. Bucurestii Noi - Str. Pajurei – 
Dridu 

Probleme actuale - Ambuteiaje pe Bd. Dacia, P-ta Romana, Bd. Lascar Catargiu, Str. Occidentului, Str. 
Polizu, si Cal. Grivitei  
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Propunere modificare 
traseu  

In prima faza nu este cazul. 
Avand in vedere faptul ca pe Str. Ghe Manu si Str. Occidentului se vor introduce 
sensuri unice, returul spre centru se va realiza prin Cal. Grivitei si Bd. Dacia. 
 
In viitor, dupa finalizarea lucrarilor de extindere a retelei de metrou, catre Strandul 
Straulesti va fi suficienta o singura linie de suprafata de capacitate medie (nu se 
justifica tramvai). In acest caz, linia 86 poate fi redirectionata catre Strand Straulesti. 
Cartierul Pajura va fi deservit corespunzator de liniile 93 catre Gara de Nord si Drumul 
Taberei si de linia 300 catre Centru. 
 
Pe Bd. Dacia, Bd. Lascar Catargiu si pe Cal. Grivitei intre Gara Nord si Pasajul Basarab se 
pot amenaja benzi speciale pentru RATB. 

Expunere de motive - Eficientizarea trassportului public in cartierele Pajura si Bucurestii Noi 
- Scaderea timpului de parcurs a traseului prin folosirea benzilor RATB 

Parc necesar estimat  
la momentul actual 

- Zi lucru: 15 troleibuze (durata medie a cursei: 140 min / interval mediu: 9-10 min)  
- Week-end: 10 troleibuze (durata medie a cursei: 120 min / interval mediu: 12 min) 

Parc necesar estimat  
dupa finalizarea 
lucrarilor la metrou 

- Zi lucru: 18 troleibuze (durata medie a cursei: 150 min / interval mediu: 8-9 min)  
- Week-end: 11 troleibuze (durata medie a cursei: 132 min / interval mediu: 12 min) 

 

Linia 90 
Traseu actual Stadionul National Lia Manoliu - Bd. Pierre de Coubertin - Str. Vatra Luminoasa - Str. 

Matei Voievod - Bd. Pache Protopopescu - Bd. Carol I - Bd. Regina Elisabeta - Bd. Mihail 
Kogalniceanu - P-ta Operei - Bd. Eroilor Sanitari – Str. Ghe Marinescu – Sos. Cotroceni – 
Bd. Iuliu Maniu – Bd. Vasile Milea – Drumul Taberei  – Str. Sibiu – Bd. 1 Mai – Drumul 
Taberei (Sud) – Str. Valea Argesului 

Probleme actuale - Ambuteiaje pe Bd. Carol I, Str. Dr. Bagdasar, Str. Razoare, Drumul Taberei  
- Lucrarile la linia de metrou perturba graficele de circulatie si traseul normal 
- In conditiile actuale, linia 90 dubleaza pe o mare portiune traseul liniei 69 

Propunere modificare 
traseu  

In prezent, traseul ramane nemodificat. 
 
Avand in vedere lucrarile de extindere a retelei de metrou in Drumul Taberei, si pentru 
eficientizarea transportului public de suprafata propunem construirea unei retele pe 
Str. Moinesti, astfel traseul ar deveni: 
 
Stadionul National Lia Manoliu – Bd. Pierre de Coubertin – Str. Vatra Luminoasa – Str. 
Matei Voievod – Bd. Pache Protopopescu – Bd. Carol I – Bd. Regina Elisabeta – Bd. 
Mihail Kogalniceanu – P-ta Operei – Bd. Eroilor Sanitari – Str. Ghe Marinescu – Sos. 
Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Str. Moinesti – Bd. Timisoara – Str. Valea Oltului – Valea 
Argesului 
 
Pe Bd. Carol I, Sos. Cotroceni si Bd. Iuliu Maniu se pot amenaja benzi speciale pentru 
RATB. 

Expunere de motive - Prin construirea liniei de metrou in cart. Drumul Taberei, linia 90 a fost redirectionata 
pe ramura sudica, implicand suprapunerea unei portiuni foarte mari a traseului cu cel 
al liniei 69 
- Exista retea intre Depoul Bujoreni si Valea Argesului utilizata doar pentru acces / 
retragere 
- Crearea unei legaturi intre Bd. Iuliu Maniu si Cart. Drumul Taberei inexistenta in 
prezent. 
- Scaderea timpului de parcurs a traseului prin folosirea benzilor RATB 
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Parc necesar estimat 
la momentul actual 

- Zi lucru: 10 troleibuze (durata medie a cursei: 140 min / interval mediu: 14 min)  
- Week-end: 6 troleibuze (durata medie a cursei: 120 min / interval mediu: 20 min) 

Parc necesar estimat 
dupa construirea 
reletei pe Str. 
Moinesti 

- Zi lucru: 14 troleibuze (durata medie a cursei: 140 min / interval mediu: 10 min)  
- Week-end: 8 troleibuze (durata medie a cursei: 120 min / interval mediu: 15 min) 

 

 
 

Linia 91 
Traseu actual P-ta Rosetti - Bd. Carol I - Bd. Regina Elisabeta - Bd. Mihail Kogalniceanu - P-ta Operei - 

Bd. Eroilor Sanitari – Str. Ghe Marinescu – Sos. Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Bd. Vasile 
Milea – Drumul Taberei (Nord) – Drumul Sarii – Sos. Antiaeriana – Dep. Alexandria 

Probleme actuale - Lucrarile la linia de metrou perturba graficele de circulatie si traseul normal 
- Frecventa necorespunzatoare si traseul ocolit catre centru au facut ca aceasta linie sa 
devina una neatractiva  
- Ambuteiaje pe Bd. Carol I, Str. Dr. Bagdasar, Str. Razoare, Drumul Taberei  

Propunere modificare 
traseu  

Propunem desfiintarea impreuna cu imbunatatirea frecventei liniei 96. 

Expunere de motive - Cererea este foarte redusa, frecventa actuala este neatractiva. 

Parc necesar estimat  Nu este cazul. 

 

Linia 92 
Traseu actual Din cauza lucrarilor pe Bd. Liviu Rebreanu, traseul este momentan suspendat. 

Barajul Dunarii - Str. Liviu Rebreanu - Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Constantin Brancusi - 
Str. Baba Novac - Str. Dristorului - Str. Delea Noua - Str. Delea Veche - Str. Popa Nan - 
Bd. Pache Protopopescu - Bd. Carol I - Bd. Regina Elisabeta - P-ta Mihail Kogalniceanu - 
Cal. Plevnei - Vasile Parvan cu intoarcere prin Str. Vasile Parvan - Bd. Mihail 
Kogalniceanu si apoi traseul de ducere 

Probleme actuale - Ambuteiaje pe Str. Baba Novac, Str. Dristorului, Str. Popa Nan, Bd. Carol I, Str. Vasile 
Parvan. 

Propunere modificare 
traseu  

Nu este cazul. 
 
Pe Bd. Carol I se pot amenaja benzi speciale pentru RATB. 
Dupa finalizarea lucrarilor pe Bd. Liviu Rebreanu, plecari cadentate de la ambele 
capete cu linia 70 – linie cu traseu si timp de parcurs aproape identic. 

Expunere de motive - Scaderea timpului de parcurs a traseului prin folosirea benzilor RATB 

Parc necesar estimat 
dupa finalizarea 
lucrarilor pe Bd. Liviu 
Rebreanu 

- Zi lucru: 7 troleibuze (durata medie a cursei: 90 min / interval mediu: 13 min)  
- Week-end: 5 troleibuze (durata medie a cursei: 75 min / interval mediu: 15 min) 
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Linia 93 (fosta 71) 
Traseu actual Valea Argesului - Drumul Taberei (sud) - Bd. 1 Mai - Str. Sibiu - Drumul Taberei (nord) - 

Bd. Vasile Milea - Bd. Iuliu Maniu - P-ta Leul - Sos. Cotroceni - Pod Cotroceni - Str. C-tin 
Noica - Str. Mircea Vulcanescu - Str. Baldovin Parcalabul - Bd. Garii de Nord - Gara de 
Nord, cu intoarcere prin Str. Witing - Cal Plevnei - Str. C-tin Noica si apoi traseul de 
ducere 

Probleme actuale - Ambuteiaje pe Drumul Taberei, Bd. Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, Sos. Cotroceni, Str. 
Mircea Vulcanescu si Str. Witing 
- Inexistenta retelei de troleibuz prin P-ta Garii de Nord, care ar duce la legarea Cart. 
Grivita de Drumul Taberei 

Propunere modificare 
traseu  

Propunem desfiintarea liniei 65 si comasarea liniei 65 cu linia 93 prin P-ta Garii de 
Nord: 
Valea Argesului - Drumul Taberei (sud) - Bd. 1 Mai - Str. Sibiu - Drumul Taberei (nord) - 
Bd. Vasile Milea - Bd. Iuliu Maniu - P-ta Leul - Sos. Cotroceni - Pod Cotroceni - Str. C-tin 
Noica - Str. Mircea Vulcanescu - Str. Baldovin Parcalabul - Bd. Garii de Nord (cu 
intoarcere prin Str. Witing - Cal Plevnei - Str. C-tin Noica) – P-ta Garii de Nord – Cal. 
Grivitei – Bd. Bucurestii Noi – Str. Pajurei - Dridu 
 
Pe Drumul Taberei, Bd. Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, Sos. Cotroceni si Cal. Grivitei intre 
Gara de Nord si Pasajul Basarab se pot amenaja benzi speciale RATB 

Expunere de motive - Eficientizarea liniilor de troleibuz in zona Gara de Nord 
- Asigurarea legaturii Grivita – Cotroceni - Drumul Taberei, in contextul in care linia 105 
va deveni o linie rapida, nemaideservind Cart. Grivita 
- Desfintarea terminalului “P-ta Sf. Voievozi”, mai ales ca zona va fi cu sens unic 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 18 troleibuze (durata medie a cursei: 135 min / interval mediu: 7-8 min)  
- Week-end: 12 troleibuze (durata medie a cursei: 120 min / interval mediu: 10 min) 
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Linia 96 
Traseu actual Depoul Alexandria - Sos. Alexandria - Str. Antiaeriana - Drumul Sarii - Drumul Taberei  – 

Bd. Vasile Milea – Bd. Iuliu Maniu – Sos. Cotroceni – Str. C-tin Noica - Str. Mircea 
Vulcanescu - Str. Baldovin Parcalabul - Bd. Garii de Nord - Gara de Nord, cu intoarcere 
prin  Str. Witing - Cal Plevnei   si apoi traseul de ducere 

Probleme actuale - Ambuteiaje pe Drumul Sarii, Str. Razoare, Str. Dr. Bagdasar, Bd. Eroilor, Str. Mircea 
Vulcanescu, Str. Witing  

Propunere modificare 
traseu  

Dupa finalizarea lucrarilor de extindere a retelei de metrou, propunem revenirea la 
traseul anterior prin Bd. Eroilor. 

Expunere de motive - 

Parc necesar estimat  - Zi lucru: 13 troleibuze (durata medie a cursei: 80 min / interval mediu: 6 min)  
- Week-end: 6 troleibuze (durata medie a cursei: 65 min / interval mediu: 11 min) 

 
 
Necesarul de troleibuze, conform propunerilor în primă etapă (cu modificările imediate 
ale reţelei: Bucla Eroilor, Piaţa Gării de Nord, Bd. Dacia şi Str. Apusului)  
 

Linia 
Parc 

necesar 
zi lucru 

Parc 
necesar 

weekend 
 Linia 

Parc 
necesar 
zi lucru 

Parc 
necesar 

weekend 

61 25 10  77 14 7 

62 10 7  79 10 6 

66 18 10  85 12 7 

69 27 16  86 15 10 

70 14 8  90 10 6 

73 5 3  93 18 12 

74 5 3  96 13 6 

 

Parc maxim necesar: 196 troleibuze in timpul saptamanii / 111 troleibuze in week-end 
 
 

Necesarul de troleibuze, conform propunerilor după finalizarea lucrărilor la Pasajul 
Piaţa Sudului, Bd. Liviu Rebreanu, Metrou Străuleşti şi construcţie reţea Str. Moineşti  
 

Linia 
Parc 

necesar 
zi lucru 

Parc 
necesar 

weekend 
 Linia 

Parc 
necesar 
zi lucru 

Parc 
necesar 

weekend 

61 25 10  77 14 7 

62 10 7  79 10 6 

66 18 10  85 12 7 

69 27 16  86 18 11 

70 7 5  90 14 8 

73 5 3  92 7 5 

74 15 7  93 18 12 

    96 13 6 

 

Parc maxim necesar: 213 troleibuze in timpul saptamanii / 120 troleibuze in week-end 


