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An efficient, integrated, sustainable and safe,  

transportation system, designed to promote socially 

inclusive economic development.



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București –
Ilfov (TPBI)

Responsabilitati

• Organizarea, reglementarea, monitorizarea şi gestionarea în
comun a serviciului public de transport local in Regiunea
Bucuresti - Ilfov; Primaria Municipiului Bucuresti, Consiliul
Judetean Ilfov precum si toate cele 40 localitati din judetul
Ilfov sunt membri ai asociatiei

• Monitorizarea implementarii masurilor prevazute in PMUD
2016-2030 pentru regiunea Bucuresti – Ilfov , printr-o
comunicare periodica cu autoritatile centrale, locale si
directiile de specialitate;

• Activarea si utilizarea modelului de transport realizat in cadrul
PMUD

• Participarea la pregatirea proiectelor de investitii, realizare
studii de oportunitate

• Avizarea proiectelor de investitii in corelare cu prevederile si
obiectivele PMUD



MOD TRANSPORT Nr. LINII 

PROGRAM 

INTEGRAT

Tramvaie 25

Troleibuze 17

Autobuze 182

din care:

Trasee urbane 73

Trasee de noapte 25

Trasee regionale 80

Trasee Expres 4

TOTAL 224

PROGRAMUL INTEGRAT DE TRANSPORT BUCUREȘTI – ILFOV

CENTRALIZATOR RUTE

Programul integrat de transport a stat la baza încheierii contractelor de delegare a
gestiunii în regim de urgență cu operatorii Societatea de Transport București STB S.A.,
Serviciul Transport Voluntari S.A., S.C. Ecotrans STCM S.R.L. In urmatoarea perioada
urmeaza a se incheia contracte pe termen lung.



Planul de mobilitate urbana durabila – O planificare strategica pentru oameni nu 
pentru masini

• Viziunea de dezvoltare a mobilitatii: Realizarea unui sistem de

transport eficient, integrat, durabil si sigur, care sa promoveze

dezvoltarea economica, sociala si teritoriala si care sa asigure o buna

calitate a vietii

OBIECTIVE STRATEGICE:

1. ACCESIBILITATEA - Facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă și la servicii;

2. ÎMBUNĂTĂŢIREA SIGURANŢEI ŞI SECURITĂȚII;

3. PROTECTIA MEDIULUI - Reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului
de energie;

4. EFICIENTA ECONOMICA - Creşterea eficienţei şi a eficacității costurilor pentru transportul de
persoane şi mărfuri;

5. CALITATEA MEDIULUI URBAN
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Planul de mobilitate urbana durabila – O planificare strategica pentru oameni
nu pentru masini

• Planificarea tuturor formelor de transport motorizat si nemotorizat / de

pasageri sau marfa, in miscare sau stationar

–Transportul în comun:

–Transportul nemotorizat

– Intermodalitate

–Siguranța rutieră urbană

–Transportul rutier (în mișcare și staționar)

–Logistica urbana

–Gestionarea mobilității

–Sisteme de transport inteligente

PMUD include 65 de măsuri și proiecte complexe de investiții, grupate în 7
politici de transport pentru un buget investițional de aproximativ 7 miliarde de
Euro din care aproximativ 50% va fi utilizat pentru proiecte derulate de
autoritățile locale (București și Ilfov – 55 ) și 50% va fi utilizat pentru investiții în
dezvoltarea sistemului de metrou din subordinea Ministerului Transporturilor.
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Planul de Mobilitate Urbană Durabilă prevede: 

❑ Construirea de noi linii de metrou, ajungându-se la o lungime a infrastructurii de la aprox. 70 km la
123 km cale dublă, (din care 19 km noi pina in 2023), 18 vehicule noi

❑ Dezvoltarea și modernizarea rețelei de tramvai, achiziționarea de noi tramvaie și modernizarea
depourilor; (12 km noi, 50 km modernizati, 270 echipamente modernizate sau noi)

❑ Modernizarea și extinderea rețelei de autobuze și troleibuze pe întreaga suprafață a capitalei și a
județului Ilfov, achiziționarea de echipamente, realizarea de benzi dedicate, modernizarea stațiilor,
îmbunatățirea sistemului de informare a cetățenilor; (100 troleibuze, 200 autobuze euro 6, 300
autobuze electrice)

❑ Extinderea considerabilă a rețelei de transport pe biciclete atât în capitală cât și în județ (min. 250
km)

❑ Implementarea unei politici de parcare coerente și integrate și construirea de spații de parcare
pentru degrevarea drumurilor și spațiilor dedicate pietonilor; 6 parcari tip park@ride ; realizarea
parcarilor subterane prevazute in zona centrala (PIDU)

❑ Reabilitarea și extinderea rețelei de strazi, zone pietonale, drumuri, inclusiv drumuri județene;

❑ Dezvoltarea unui sistem integrat de tarifare și de management al traficului.



Proiecte de investitii in curs   

Finantare POR 2014-2020 –termen finalizare achizitie decembrie 2023, 

- 100 tramvaie de 36 m – licitatie PMB 
- 100 autobuze electrice 12 m– licitatie anulata, urmeaza relansarea
- Linie de tramvai Bdul Vasile Milea – 1,2 km modernizare
- 36 autobuze electrice – Voluntari – licitatie
- 38 autobuze electrice – Chitila – licitatie

Finantare fondul national de mediu
- 100 troleibuze 12 m – stadiul - contract de achizitie anulat , trebuie

relansata licitatia
- 130 autobuze hybrid 12 m– achizitionate



Mobilitatea urbana inteligenta, parte din solutiile de reducere a 
traficului

Realizari si proiecte in curs

1. Aplicatia pe telefon mobil  - INFO – STB

2. Aplicatia pe telefon mobil  - B-Pay – Mobile Ticketing

3. Plata cu cardul bancar direct la validator pe vehiculele noi

4. Linii prioritare E-priority line – proiect pilot – linii tramvai 1, 10 si autobuz 336  

5. Informare calatori in statii – E-info calatori – proiect pilot in prima faza 

6. Aplicatie pe telefon mobil - Trafic Alert

7. Aplicatie pe telefon mobil – Info Parking Bucuresti 

8. Aplicatie planificare si monitorizare transport public regiunea Bucuresti  - Ilfov 

9. Harta digitala pentru transportul public pe intreaga regiune Bucuresti – Ilfov - E-
public transport  map 

10. Platforma unica E-Business STB – planificarea resurselor si proceselor

11. Extinderea sistemului de management al traficului – semaforizare 

12. Implementare sistem apelare taxi  



Proiecte de mobilitate in pregatire pentru PNRR 
/ POR/ALTE SURSE

1. Realizarea unui sistem inteligent de transport prin
integrarea componentelor de mobilitate la nivelul
regiunii București - Ilfov

2. Modernizarea flotei de tramvaie din Bucuresti

3. Modernizare si electrificarea transportului public rutier

4. Modernizarea infrastructurii degradate de tramvai

5. Extinderea infrastructurii de tramvai in Bucuresti

6. Extinderea infrastructurii de tramvai in Ilfov

7. Extinderea infrastructurii pentru troleibuze in Bucuresti

8. Modernizarea infrastructurii destinata gararii si
intretinerii flotei de mijloace de transport in comun

9. Retea strategica metropolitana de ciclism

• 150 mil Euro 

• 1,320 mil Euro 

• 300 mil Euro 

• 300 mil Euro 

• 150 mil Euro 

• 150 mil Euro 

• 4 mil Euro 

• 200 mil Euro 

• 120 mil Euro 



Modernizare linii de tramvai – aprox
48 km cd si depouri

• Gh. Sincai 2.1 km
• Nerva Traian 0.86 km
• Calea Dudesti 1.27 km
• Str. Dristorului 0.54 km
• Bucla Gara de Nord 1.16 km
• Bucla Gara de Est(Obor) 1.24 km
• Sos. Pantelimon 2.39 km
• Calarasilor - Basarabia 6.6 km
• Bd. Ferdinand I 1.31 km
• Bd. Pache Protopopescu 1.01 km
• Bd. Chisinau 0.9 km
• Reinvierii 0.52 km

• Lizeanu - Maica Domnuluiu - Lacul Tei
1.86 km

• Vacarescu - Serbanescu 4.42 km
• Paleologu - Calinescu 1.42 km
• Petricani - Pipera 3.14 km
• Mihalache 3.6 km
• Expozitiei 1.27 km
• Bucurestii Noi 1.5 km
• Gloriei 1.1 km
• Marasesti 0.82 km
• Bucla Cismigiu 0.95 km
• Bd. Timisoara Vest 1.37 km
• Ressu - Pallady - dep. Titan 5.9 km

Modernizare depouri

Depou Victoria – inclusiv amenajare Muzeul Transportului Public si centru

multifunctional de pregatire profesionala si cercetare

Depourile Titan, Colentina, Berceni, Bujoreni, Bucurestii – Noi , etc



Proiecte de mobilitate in pregatire pentru PNRR / POR –
complementare realizarii trenului metropolitan 



Proiecte de mobilitate in pregatire pentru PNRR / POR –
complementare realizarii trenului metropolitan 



Prelungiri linii tramvaie – aproximativ 58 km c.d.

• Constructie linie noua de tramvai – inel

Piata Unirii – 1,3 km

• Linie noua tramvai Prelungirea Ghencea

• Bd. D. Pompeiu - Barbu Vacarescu 0.96

• Doamna Ghica 7.49

• Luica - Turnu Magurele 4.29

• Iuliu Hateganu - Grigorescu 6.45

• Extindere Brasov(strapungere) 2

• Presei - Baneasa (DN1) 5.8

• Petrache Poenaru 0.92

• Baneasa Aeroport - Baneasa Complex 3.65

• Traian 2.1

• Cismigiu - Splai - Unirii 3.24

• Mezes - Pod Chitila 5.5km

• Colentina - Pod Voluntari 4.1km

• Militari - Chiajna 5.1km

• Oltenitei - Popesti Leordeni 5.22km



Rețea de biciclete de 250km – orizont 2030 - Bucuresti si Ilfov 

- Reabilitarea tuturor drumurile judetene va include piste de biciclete
- Piste de biciclete pe linga reteaua de cale ferata



Retea de sisteme park@ride la intrarile
in Bucuresti



COOPERARE INTER-INSTITUȚIONALĂ
coordonarea și integrarea proiectelor

• Primăria Municipiului București

• Consiliul Județean Ilfov

• Sectoarele Municipiului București

• Celelalte UAT-uri membre TPBI

• MT, CFR, CNAIR, etc.

• Alte entități implicate în pregătirea, avizarea și implementarea proiectelor
• ADRBI

• Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene

• Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației

• Ministerul Mediului

• Etc.

• BERD

• Banca Mondială

• BEI-JASPERS

• Etc.

Creșterea rolului TPBI în dezvoltarea integrată a transportului public și implementarea 
integrată  a proiectelor de mobilitate la nivel național, regional, local, zonal, urmărind 
viziunea și obiectivele PMUD BI 2016-2030

COMITET DE MONITORIZARE PMUD-BI 



Vă mulțumim pentru atenție!

Geanina Suditu

Coordonare PMUD BI/Strategie de dezvoltare

geanina.suditu@tpbi.ro

office@tpbi.ro

Consiliul
Județean
Ilfov
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