
    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                         

  

      

COMUNICAT 
29.02.2020 

Restricționarea traficului rutier pe perioada derulării evenimentului caritabil 
de alergare  

HOPE RUN for ALEXANDRA 
 

Organizația profesională CORPUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR vă informează că, împreună cu 
BUCHAREST RUNNING CLUB (BRC), în data de 01 martie 2020 va organiza evenimentul 

caritabil de alergare HOPE RUN for ALEXANDRA.  
Fondurile strânse în urma acestui eveniment caritabil vor fi donate către Alexandra Iordache - 

polițistă în cadrul Brigăzii Rutiere, care suferă de un cancer agresiv (grad IV) al membrelor 
inferioare (inclusiv șold). 
Cazul Alexandrei a impresionat și coalizat sute de persoane, polițiști și nu numai, astfel încât a 

fost posibilă implicarea tuturor organizatorilor de evenimente sportive din București, dar și 
ralierea la acest eveniment caritabil a mai multor persoane publice. 

De asemenea, sunt alături de noi în acest eveniment caritabil HOPE RUN for ALEXANDRA: 

Lukoil, Marsh, Cardoil, Brokerauto.ro, Zuzu Fit, Fulga, Under Armour, Sud Arena, 7card,  
Isostar, Izvorul Minunilor, Europa FM, Geo-Sting, Tiger Security, Romprest. 
 
 

Traseul curselor  ce vor avea loc pe 1 martie 2020: 

a. Cursa de 7 KM, începând cu ora 10:00 – Startul de la Fântâna Modura – Parcul Regele 

Mihai I, dreapta pe Bd. Constantin Prezan, dreapta pe Șos. Kiseleff, până la Piața Presei, 
retur înainte de rond pe Șos. Kiseleff, prin stânga Arcului de Triumf, continuare pe Șos. 
Kiseleff, până la Muzeul Antipa, cu retur pe Șos. Kiseleff, dreapta pe Bd. Constantin 

Prezan, stânga spre sosire la Fântâna Modura.  
 

b. Cursa Copiilor, începând cu ora 11:00 - Startul de la Fântâna Modura – Parcul Regele 
Mihai I, dreapta pe Bd. Constantin Prezan cu retur pe Bd. Constantin Prezan, stânga 
spre sosire la Fântâna Modura. 

Hărțile traseelor competiției pot fi accesate pe: https://www.cnpromania.ro/hra 
 

Pentru buna desfășurare a evenimentului, Brigada Rutieră a Capitalei va dispune 
măsuri specifice din competenţă, în sensul restricţionării temporare a traficului rutier 

astfel: 
 
   Duminică, 01 martie  

 Bd. C. Prezan (ambele sensuri) între Bd. Aviatorilor (Chales de Gaulle) și Arcul de 

Triumf, între orele 09:00 – 12:00; 

 Șos. Kiseleff  (între Arcul de Triumf sens spre Piața Presei) – între orele: 09:00 – 11:00; 

 Șos. Kiseleff  (între Arcul de Triumf sens spre Piața Victoriei) – între orele: 09:00 – 

11:00; 

Pentru autovehicule, sunt recomandate următoarele rute ocolitoare: 
 

Pentru ziua de duminică, 1 martie 2020, începând cu orele 08:30, recomandăm evitarea zonei 
Arcului de Triumf și folosirea arterei Bdul Mărăști – Piața Montreal - Piața Presei Libere - 
Șoseaua București-Ploiești, iar pentru cei care doresc să iasă din București dinspre Podul Grant.  
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Totodată pentru cei care tranzitează zona centrală a capitalei dinspre Piața Victoriei 

recomandăm folosirea traseului Bdului Aviatorilor - Piața Charles de Gaulle - Bdul Beijing - Bdul 
Nicolae Caramfil - Bdul Aerogării - Șoseaua București-Ploiești. 
 

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule:  
 să folosească autovehiculele personale cât mai puţin pentru a evita blocajele de trafic şi 

să opteze pentru mijloacele de transport în comun, în special pentru metrou; 
 să îşi păstreze calmul şi să nu claxoneze abuziv în cazul în care se află în zone 

aglomerate; 

 să evite deplasarea în zona de desfăşurare a evenimentului şi să respecte semnalele 
poliţiştilor rutieri aflaţi în trafic pentru devierea şi fluidizarea acestuia. 

 să evite pe timpul deplasării, manifestările de natură a pune în pericol siguranţa lor, dar 
şi a celorlalţi participanţi la trafic. 

 
Circulația mijloacelor de transport public: 
 

Sub coordonarea agenților de la Brigada Rutieră, STB SA va modifica circulația mijloacelor de 
transport public de pe traseele din zonele afectate, astfel: 

 Linia de autobuz 131 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Piaţa Romană” 
şi intersecţia Calea Dorobanţilor/ Bd. Aviatorilor (Piaţa Charles de Gaulle), apoi pe un 
traseu modificat în ambele sensuri, pe Bd. Aviatorilor, Str. Nicolae Caramfil, Bd. 

Aerogării, Şos. Bucureşti-Ploieşti, până la capătul de linie „Complex Comercial Băneasa”. 
 Linia de autobuz 205 va funcţiona (pe sensul spre „Strǎuleşti”) pe traseul de bază 

între terminalul „Gara de Nord” şi intersecţia Str. Alexandru Constantinescu/ Bd. Mărăşti, 
apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mărăşti, Piaţa Presei Libere, Şos. Bucureşti-Ploieşti, 

după care autobuzele vor circula pe traseul de bază. Pe celălalt sens, traseul nu va fi 
modificat. 

 Linia de autobuz 282 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Șoseaua 

Fundeni” şi intersecţia Str. Radu Beller/ Calea Dorobanţilor, apoi pe un traseu modificat 
în ambele sensuri, pe Calea Dorobanţilor, Bd. Iancu de Hunedoara, Piaţa Victoriei, Bd. 

Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, după care autobuzele vor circula pe traseul de bază. 
 Linia de autobuz 330 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Faur” şi 

intersecţia Bd. Iancu de Hunedoara/ Calea Dorobanţilor, apoi pe un traseu modificat pe 

Bd. Iancu de Hunedoara, Piaţa Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Str. Alexandru 
Constantinescu, Bd. Mărăşti, Piaţa Presei Libere, cu întoarcere pe Bd. Mărăşti, Şos. 

Kiseleff, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, după care autobuzele vor 
circula pe traseul de ducere. 

 Linia de autobuz 331 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Piaţa Romană” 

şi intersecţia Calea Dorobanţilor/ Bd. Aviatorilor (Piaţa Charles de Gaulle), apoi pe un 
traseu modificat în ambele sensuri, pe Bd. Aviatorilor, Str. Nicolae Caramfil, Bd. 

Aerogării, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Piaţa Presei Libere, Bd. Poligrafiei, după care 
autobuzele vor circula pe traseul de bază. Autobuzele liniei 331 vor efectua opriri în 
staţiile liniei 301. 

 Linia de autobuz 335 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Faur” şi 
intersecţia Calea Dorobanţilor/ Bd. Aviatorilor (Piaţa Charles de Gaulle), apoi pe un 

traseu modificat în ambele sensuri, pe Bd. Aviatorilor, Str. Nicolae Caramfil, Bd. 
Aerogării, Şos. Bucureşti-Ploieşti, până la capătul de linie „Complex Comercial Băneasa”. 

 Linia de autobuz 361 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Complex 

Comercial Băneasa” şi intersecţia Şos. Bucureşti-Ploieşti/ Bd. Aerogării, apoi pe un 
traseu modificat pe Bd. Aerogării, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aviatorilor, Piaţa Victoriei, 

Calea Victoriei, după care autobuzele vor circula pe traseul actual până la „Piaţa Unirii”, 
cu întoarcere pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. 

Lascǎr Catargiu, Piaţa Victoriei, Bd. Aviatorilor, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aerogării, Şos. 
Bucureşti-Ploieşti, apoi pe traseul de bază. 

 Linia expres 783 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Piaţa Unirii” şi „Piața 
Victoriei”, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri, pe Bd. Aviatorilor, Bd. Nicolae 



    

Caramfil, Bd. Aerogării, Sos. Bucureşti-Ploieşti, după care autobuzele vor circula pe 

traseul de bază. 
 Linia expres 784 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Aeroportul Henri 

Coandă” şi intersecţia Şos. Bucureşti-Ploieşti/ Bd. Aerogării, apoi pe un traseu modificat 

pe Bd. Aerogării, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aviatorilor, Piaţa Victoriei, Calea Victoriei, 
după care autobuzele vor circula pe traseul actual pȃnă la „Piaţa Unirii”, cu întoarcere pe 

Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae 
Bălcescu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Lascǎr Catargiu, Piaţa Victoriei, Bd. Aviatorilor, 

Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aerogarii, Şos. Bucureşti-Ploieşti, apoi pe traseul de bază. 
 

Brigada Rutieră reamintește pietonilor că au obligaţia să circule numai pe trotuare, traversarea 
străzii să o facă pe la locurile marcate, la culoarea verde a semaforului electric şi numai după 
ce sunt siguri că intenţia lor de a traversa a fost observată de către şoferi. 
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