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- Observatii privind problemele generale de trafic din centrul orașului                                  

 

Stimate domnul primar, 

Stimata domnisoara viceprimar, 

Stimate Doamne și Domni consilieri municipali, 

 

Referitor la problemele actuale de trafic și a schimbărilor planificate si implementate deja, a avut 

loc vineri seara o întâlnire a locuitorilor din zona Honterus / Petru Rares / Turnului. Au fost 

discutate diferite aspecte, opinii precum și alternative. 

 

 

Nu s-a ajuns la o opinie unanimă, bineînțeles, toată lumea interpreteaza problema din punct de 

vedere personal. 

 

Pot rezuma o stare generala in randurile urmatoare: 

  -  O taxă de parcare/abonament de 100 Ron pe lună este în mod clar prea mare pentru riverani 

  -  Sugestia primarului de 100 Ron pe an este mai acceptabilă 

  -   Mulți au considerat că menținerea barierelor ar fi soluția cea mai bună (chiar din punct de vedere  

     financiar pentru oras), cu modificări sau completări suplimentare 

 

Cu toate acestea, nu trebuie doar să vedem acest subiect doar pe zona centrala, cat și pentru 

întregul oraș. Întreaga problemă este listată și împărțită pe secțiuni: 

 

A) Probleme de trafic în zona centrală 

 

1)  Congestionarea traficului cauzată de prea multe mașini parcate 

 

2)  Congestionarea datorată frecvenței traficului excesiv (de exemplu, școli) 

 

3) Asigurarea structurii istorice a caselor localnicilor din zona istorica 

 

B) Consecințele economice și sociale ale reglementării situației parcărilor pentru oraș 

 

1) Consecințe pentru centrul orașului 

 

2) Consecințe pentru întregul oraș 

 

3) Consecințe pentru veniturile administrației orașului 
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La A) 1) Congestionarea traficului cauzată de prea multe mașini parcate în centru: 

 

Vehiculele parcate în timpul zilei apartin unei clientele compusa din: 

 

a) Angajați la firme 

b) angajații instituțiilor (școli, grădinițe) 

c) particulari și patroni firme 

d) riverani 

e) vizitatori/turisti 

 

În cazul a), b) și e), perceperea taxelor de parcare sau barierele ar putea conduce la o reducere a 

numarului de masini parcate, și restricția ar fi de inteles. Conditia principala ar fi posibilitatea de 

parcare în afara zonei centrale, la o distanță rezonabilă. Exact varianta aceasta nu este accesibila. 

străzile Mihai Viteazu și străzile din parcul Eminescu sunt supraîncărcate sau limitate la parcare, în 

fața Turnul Pietrarilor aprope nu este  o posibilitate, spatiul de parcare din fața Pietei 

Agroalimentare este ocupat în cea mai mare parte de catre clientii  pieței, iar alte locuri ptr parcare 

sunt prea departe. 

 

În cazul în care noua reglementare a parcării ramane, este clar că drumurile inițial liniștite, cum ar 

fi str. Bisericii și Gheorge Doja vor fi frecventate de mai mult masini care cauta loc ptr. parcare. 

Am observant ca angajații de la Liceul ST.L. Roth parcheaza în urma noului regulament în curtea 

școlii. Aici exista o zona împrejmuită cu gard inalt ptr. sporturile cu mingi, dar, de obicei, lângă 

acest  gard un alt grup de elevi practica diverse actiuni sportive, iar masinile parcate impiedica 

aceste activitati. Oricum conditiile sportive pentru Liceul ST.L. Roth sunt mult sub orice standard. 

 

Pentru clientela c) și d) este aproximativ aceeași situatie: în timpul zilei, vehiculele sunt parcate 

sporadic în zona publică, dar aici exista de obicei o schimbare a situatiei, deoarece aceste vehicule 

sunt de mai multe ori folosite (pleaca si vin). Dupa program comercianții c) părăsesc centrul, iar 

locuitorii d) își pun vehiculele în curți. Desigur, există și locuitori care nu au aceasta posibilitate, 

deoarece constructia imobilului nu permite sau  prea mulți locatari pe curte. 

 

La A) 2) Congestionarea  cauzată de frecvența excesivă a traficului (de exemplu, școli): 

 

Suma vehicolelor este formata din următoarea clientelă: 

 

a) Părinți care își aduc copiii la școală cu masina (inclusiv taxiuri) cu precadere in intervalul orelor      

7:00 - 8:00 dimineața, orele 12 și 13, precum și după- amiaza orele 16-17. Zonele afectate se află 

în fața scolii H.Oberth și Liceul ST.L..Roth, dar și în fața școlii nr.1 (Eminescu), si parțial în fața 

grădiniței private din Str. J.Honterus 

 

b) Furnizorii care livrează marfa ptr.magazine și restaurante 

Numărul acestor vehicule, inclusiv vehiculele de intretinere (camioanele de gunoi, vehiculele de 

serviciu ale Apa Tarnava etc.) sunt mai putine și nu afectează. 

 

c) Comercianții care ajung la magazinele lor, pleaca si revin 

 

d) Locuitorii care folosesc vehiculul în timpul zilei 

     c) + d) au un volum redus și nu afectează 
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e) Masini de curierat – taxi 

Deși numarul acestora cresc în mod constant, ceea ce este paralel cu creșterea comenzilor, în 

prezent nu există nici o depreciere. Dar vehiculele de curierat au fost si vor deveni platitori la 

bariere, la fel ca taxiurile. La noul automat de parcare acestia nu scot bilet de parcare datorita 

timpului relativ scurt de stationare in zona. 

 

Cea mai gravă problemă apare cu traficul școlar descris la litera a). Pentru riverani, uneori, nu este 

posibila sau numai cu dificultate, înainte de ora 8 se iasa din curte cu vehiculul. Aerisirea caselor 

care au geam la strada fiind posibilă numai până la ora 7 dimineața max, mai tarziu este imposibil 

din cauza gazelor de eșapament. 

 

Fiecare riveran evită, prin urmare, să folosească vehiculul în acest timp, mai ales că agitația 

obișnuită provoacă deseori accidente minore la autovehiculele in mișcare sau care sint parcate. 

Cred că administrația orașului este informata de haosul traficului care apare în fiecare dimineață la 

intersecția Honterus / Petru Rares și în fața școlii nr. 1, în fața la bariera Petru Rares. 

 

Ar fi binevenit ca dimineața în aceste două puncte se fie prezent agenti ai poliției, deoarece simpla 

lor prezenta ar avea un efect psihologic, ar reusi mult mai mult sa disciplineze soferii. Au fost 

cazuri cand politia a fost prezenta,dar stateau in masina, iar la intrebarile locuitorilor ridicau din 

umeri, nestiind sa ia atitudine si unde. Unul din raspunsurile lor a fost de genul „Ce sa fac, de unde 

sa incep sa aplic sanctiuni?“  Raspuns care desigur i-au iritat pe multi. 

 

Fapt este că masinile părinților care își aduceau copiii la școală în sistemul trecut intrau in centru 

barierele fiind ridicate la acea ora, dar nici în noul sistem nu sunt o sursă de venit, nu scot bonuri 

de la parcomate. 

 

Dupa ce sistemul cu bariere a fost pus în aplicare, toti, in afara riveranilor, au trebuit să scoata un 

tichet și să fie plătit la iesire. Numarul, estimat, al masinilor care au intrat la acea data in zona, 

fiind de doar 50% din cel actual, deoarece mulți părinți nu si-au adus copiii pana la poarta școlii .  

 

Coada de mașini formata la automatul ptr.tichetele de iesire, din str. J.Honterus a fost intr-adevar o 

problema care s-ar fi putut rezolva prin instalarea a inca a doua-trei automate ptr.  tichete evitandu-

se altfel supraaglomeratia. 

 

În plus orele de incepere a cursurilor la scoala Oberth si scoala nr 1 este  ora 8 iar la Roth-Liceu la 

orele 7:30. Dar sfârșitul orelor de program depinde de clase, de programa orara, astfel incat si 

traficul la acele ore este la fel diferit. 

 

Tot referitor la traficul aglomerat din cauza școlilor, dupa regula veche, ca bariera sa rămâna 

întotdeauna închisă, ar fi mai favorabilă - așa cum am menționat mai sus – daca ar exista două 

automate suplimentare pentru plata taxei de barieră. Mai avantajos ptr. frecvența redusă a 

traficului, mai avantajos ptr. deranjul redus al locuitorilor, mai avantajos pentru veniturile 

administrației orașului. 

 

Este cunoscut faptul că există cazuri, într-un mod nu chiar legal, in care au  fost achiziționate  

cartele de deschidere a barierelor - dar ele sunt in nr redus și ar putea fi verificate, de asemenea, 

resp. să fie corectată. Problema cu bariera ramane ptr.  comerciantii mici deoarece taxele pentru o 

cartela anuala sunt prea mari. Dacă devine dreptul de a detine o cartela sub control mai restrictiv, 
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atunci va trebui să se adapteze taxele pentru cartelele necesare comercianților. Ar fi trebuit să fie 

posibil la cerere, să detina o singură sau maxim două carțele pentru o sumă anuală de aproximativ 

100 de lei / cartela. 

 

La A) 3) Asigurarea structurii istorice a caselor localnicilor: 

 

Exact acest fapt este, un punct care nemultumeste mulți locuitori. Este vorba despre regulamentul 

conservării și renovării fațadelor, astfel încât orașul să devină mai atractiv. Este vorba de siguranta 

construcție inceputul cu fundatiile, ceea ce este la fel de problematic. Cele mai multe dintre 

pivnițele acestor străzi sunt umede, iar fundațiile sunt, prin urmare, mai instabile, rezultat al 

sistemul de canalizare dezolant.  

 

În consecință, poate fi observată instabilitatea crescândă a suprafeței drumului (asfalt). Aceasta din 

urmă a fost luată în considerare prin reducerea la 3,5 T (Petru Rares) și 7,5 T (J.Honterus), însă a 

rămas principala problemă a instabilității, și anume defectele sistemului de canalizare atât pentru 

apele menajere, cât și pentru apele pluviale. 

 

În plus, taxele de impozitare pentru imobile sint mai mari în centru, desi locuitorii din str. 

J.Honterus intretineau starea spațiilor verzi din fața proprietății lor. Mulți le-au infrumusetat prin 

plantarea plantelor, irigații, sunt locuitori care tund si gazonul - toate din proprie inițiativă. 

Desigur, mulți se simt "pedepsiți" de noul regulament în forma financiara și sunt dezamagiti si 

nemultumiti. 

 

La B) 1) Consecințe pentru centrul orașului: 

 

Se poate constata că, după montarea barierelor, activitate comercială din centru a scăzut. Multe 

întreprinderi mici / firme au ieșit din centru sau și-au încetat activitatea. Multe spatii de închiriere, 

comerciale sunt goale. 

 

În plus, valoarea imobilul scade din cauza acestor dezavantaje. Mai multe proprietăți (construite 

sau neconstruite) sunt goale în centru, cererea de aici este redusă drastic. În schimb, imobilele din 

zonele la marginea sau la periferia orașului sunt încă cumpărate și vândute. 

 

Observand  această evoluție în legătură cu situații comparabile în străinătate, unde a fost  afectat 

regulamentul orașului în centru într-o formă similară, atunci vom afla că, în afară de bănci, notari, 

avocați și, eventual, gastronomia, nici o altă clientelă nu este mai rezidentă, comercianții mici și 

locuitori se îndepărtează. Mai ales persoanele în vârstă care nu au nici o alternativă, rămân, dar cei 

mai tineri vind sau închiriaza și locuiesc în afara centrului. 

 

Originalitatea, fosta viață pulsantă din centru, este deja pierdută. Dacă veți merge prin centrul 

orașului seara la ora 20, nu veti vedea pe nimeni pe stradă - destul de diferit de Brasov sau Sibiu. 

Acesta poate fi, de asemenea, legat de sezonul rece, dar se modifică prea putin în timpul verii. 

 

La B) 2) Consecințe pentru întregul oraș: 

 

Acum a devenit clar că se intenționează implementarea acestor taxe de parcare ptr. toate zonele 

Mediasului.  Aici trebuie vazuta situatia orasului in ansamblu.  Pe de o parte, există un număr mai 

mare de proprietari de mașini care nu au propriul garaj deoarece locuiesc în bloc și sint dependenti 
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de parcarea din stradă. Acești oameni ar trebui să plătească taxa de parcare la fel ca oamenii din 

centru. Cei mai mulți dintre acești locuitori din cartiere sunt muncitori cu venituri mai mici care 

lucrează undeva ca vânzători sau în fabrici. 

 

Pe lângă aceasta intervine și faptul că o persoana care locuiește  în centru, de exemplu, daca vrea 

să cumpere ceva dintr- un magazin de pe strada Calafat, atunci trebuie să plătească de asemenea, 

taxa de parcare. Se pune întrebarea, unde duce acest lucru? Răspunsul poate fi regasit din nou în 

orașele din Germania și Austria, unde se practică acest lucru. Magazinele mici dispar in timp, 

super marketurilor si centrelor comerciale (cum ar fi în Mediasch - Kaufland etc.)  le vor creste 

volumul de vanzari si va creste si achizitionarea prin comenzi on line. 

 

Pe termen lung, diversitatea articolelor de vanzare oferite în oraș va fi redusă, sau se va regasi în 

centrele comerciale, care, în cele din urmă, vor pune monopol pe preturi. Diversitatea produselor 

este prevezibil sa se restringa, ca urmare a politicii marilor lanturi de magazine.  

 

Se pune întrebarea cu privire la modul critic în care un cetatean al orașului evaluează această 

situație și modul în care se comportă atunci când se confruntă cu costuri crescute și o ofertă de 

cumpărare redusă a traiului zilnic. Nu este potrivit pentru alegerea tinerilor cu o educație scolara 

completă, de a ramane  în oraș atunci când costurile sunt în continuă  creștere, iar ofertele, preturile 

de cumpărarea și oportunitățile de petrecere a timpului liber sunt în scădere. 

 

C) 3) Consecințe pentru veniturile administrației orașului: 

 

Aici, se ia in considerare ca o continuare de la pasajul de mai sus. În cazul în care, din diferite 

motive, tinerii se îndepărtează și numai grupul de populație care scade din punct de vedere 

biologic ramane, densitatea populației  va continua să fie în tendința descendentă (anii 1992/64 

mii, 2002/55 mii, 2011/ 47 mii locuitori.). 

 

Este de înțeles faptul că, de asemenea, acest lucru reduce veniturile orașului, costurile diferite ale 

orașului rămânând aceleași, dacă nu cumva chiar cresc. Populația interesata din oraș - și parte din 

această clientelă a luat parte, la întâlnirea locală de vineri – ptr a se discuta si înțelege problemele 

administrației orașului. Cu toate acestea, un venit suplimentar pentru administrația orașului trebuie 

să fie stabilit astfel încât să poată fi acceptat și sa nu produca furie/inversunare emoțională. 

 

Nu am nici o posibilitate de a compara, dar este destul de previzibil ca regulamentul privind 

bariera să fie în cele din urmă mai profitabil. Dacă de ex. având în vedere o creștere a taxei minime 

pentru barieră de la 50 bani la 1 leu, si eventual tariful orar sa fie marit, acest lucru ar putea depăși  

venitul așteptat de la  parcomate, iar sarcina financiară ar fi distribuită mai echitabil. 

 

Considerații finale privind problema curentă a traficului: 

 

Repetam o listă cu toate punctele referitoare la noul regulament privind parcarea, așa cum au fost 

abordate în discuție: 

 

 - Suma actuală pentru riverani și întreprinderile mici este considerată prea mare (100 Ron / lună, 

100 de Ron pe an ar fi mai acceptabilă) 
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- Considerând cât de multe abonamente anuale ar intra în vigoare incepand cu Transgaz, locuitori 

riverani, comercianți, notari, avocați etc. Dacă se numara posibilitatea de parcare în centru (cele 3 

străzi menționate mai sus), atunci este deja de așteptat ca mai multe abonamente vor fi vândute 

decât locurile de parcarea disponibile. Deja unii vecini se plâng că sunt adesea blocați in fata portii 

lor de mașinile parcate. 

 

- Se pune întrebarea dacă și cum poate fi garantat un loc de parcare ptr.  platitorii unui abonament 

anual - locuitori au mari dubii. 

 

- Parcare marcată, de ex. cu numere pentru locatarii care ar plăti, nu este realizabila din cauza 

cifrei reduse de locuri de parcare. De exemplu, in str Petru Rares exista un spațiu de parcare 

considerabil mult mai mic decât ar fi nevoie ptr. parcarea rezervata, astfel ar trebui să li se atribuie 

loc in str J.Honterus, ceea ce ar provoca din nou probleme cu locuitorii acestei strazi. 

 

- Există totuși posibilitatea ca orice locuitor / comerciant din centru să faca dovada la administrația 

orașului a masinilor pe care le folosește, acestea vor fi apoi introduse în sistemul PC, iar scanerul 

distribuit poliției municipale va identifica vehiculul ca fiind "corect".  Acest lucru împiedică 

această clientelă să primească o amendă pentru parcare și vor fi prinsi numai străinii. În cazul în 

care ar fi prea complicat cu scanerul, ar fi și o reglementare privind o dovada (placheta sau cartela, 

colorata eventual diferit de la o zona la alta, si pe care sa fie inscrisa nr. de inmatriculare al 

vehicolului), care este apoi pusă la bord sub parbriz în interiorul mașinii. 

 

 - Limita de timp actuală până la ora 20 seara, este considerata ca fiind prea extinsa. Maxim până la 

ora 18 ar fi acceptabilă, ca si sâmbătă până la max. ora 13 . Duminica și sărbătorile legale va fi fără 

taxă. 

 

Totuși, soluția practicabila ptr. viitor trebuie să fie gandita cu atenție, care desigur, necesita ceva 

timp, majoritatea locuitorilor consideră că vechea reglementare cu bariere ar trebui menținută până 

se ajunge la o varianta finală. 

 

Eventuale schimbări care fi posibile pentru reducerea aceste probleme: 

 

- Scurtarea orelor de program de dimineață pentru bariere de la 7:00 la 8:15 sau chiar barierele sa 

fie in permanenta inchise (Nu este necesar ca mama, care își aduce copilul la școală, să meargă si 

la piață etc. ptr. cumparaturi cu această ocazie și să-și lase mașina în centru). 

 

- La prânz și după-amiaza, bariera poate fi închisă chiar și atunci când școala se termină; - dupa 

scoala se pot aștepta copii cu o mașină parcată in afara zonei. Chiar dacă părinții încă mai doresc 

să meargă cu masina la școală, o întârziere de plată la ieșire nu este o problemă mare, pentru că nu 

se întârzie la începutul școlii, dar eventual ajung puțin mai târziu acasă. 

 

- Mai multi riverani au sugerat ca Str. Petru Rares sa fie din nou o strada cu sens unic (de la Str. 

Mihai Viteazu in directia Honterus), pentru ca pe drumul deja ingust, circulatia ar fi mai fluenta si 

redusa (de obicei soferii dintr-o directie trebuie sa astepte mereu traficul de contra directie). Dar 

acest lucru ar însemna ca automatele/cardurile de barieră să fie modificate astfel încât cardurile 

valabile pentru utilizarea barierei de pe Petru Rares să poată fi folosite și la ieșirea din Honterus. 

Cu aceasta varianta se pot crea în Petru Rareș, înainte intersecției cu Honterus, locuri de parcare 

suplimentare, fiind oricum folosite la data de azi. 
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Comentariu final: 

 

În ultimii ani, s-a observat că ceva a fost mereu "experimentat" cu traficul, deoarece nu a existat un 

concept clar care să fi fost gândit anterior de experți. A început cu stalpii metalici de pe marginea 

trotuarelor, trotuare si asa înguste, prin îngustarea suplimentară, numai permit standardul european, 

ca două carucioare de copii sa poata trece din ambele sensuri odata, valabil este si pentru trecatori. 

 

În acest sens stalpi deranjeaza, pe langa aspectul estetic. Autovehiculele parcate cu o roata pe 

trotuar de ex. in strainatate sunt reglementate de semnul rutier și amenzi adecvate, ceea ce ar fi mai 

simplu, si profitabil ptr. când primii zece soferi vor fi amendati se oprește automat parcarea 

partiala pe trotuar. 

 

Deja de mai multe ori regulamentul a fost schimbat și dacă acest lucru este acum legat și de costuri 

suplimentare, atunci apare neînțelegerea și neplăcerea celor afectați, locuitorii riverani. Prin 

urmare, ar fi salutara o gandire mai amănunțită, luând în considerare toate problemele.  

 

Este bine cunoscut faptul că atât conducerea orasului, cât și consilierii locali sunt dornici să discute 

aceste probleme cu cetățenii la fata locului, fiecare locuitor ar aprecia pozitiv acest fapt. Cu toate 

astea, de această dată pre-informația a fost într-un fel încât nu a ajuns aproape la nimeni. Oamenii 

au simțit că li se pregateste o surpriza noua. 

 

În trecut, în discuții similare, oamenii au fost informați prin scrisoari în cutia poștală sau au auzit 

de mai multe ori la posturile de radio sau TV locale și în ziarele locale, de data aceasta aprope 

nimeni nu a observat nimic. 

 

Deși toată lumea înregistrează schimbările pozitive după ultimele alegeri comunale, fiecare 

locuitor este de asemenea interesat de faptul că valoarea vieții în orașul nostru sa creasca și sa nu  

fie afectată. În acest sens, această sugestie și analiză a problemei trebuie înțeleasă și nu doar ca o 

opoziție încăpățânată. 

 

 

Cu respect 

    
     

Helmut Novak 

 

 

 


