
Reorganizarea si modernizarea sistemului si infrastructurii de transport in 
regiunea Bucuresti – Ilfov  ca urmare a aplicarii PMUD- BI 2016-2030 

 
Lista de proiecte propuse pentru finantare din fonduri europene  

 
        

    Octombrie 2017  

 



Bucurestiul – un pol de crestere al UE  

• Conform statisticilor Eurostat, cu un avans in PIB de 5,7% 
in prima jumatate a anului 2017, Romania ar putea ocupa 
primul loc intre tarile UE privind cresterea economica. 

  
• Prognoza de crestere economica pentru perioada 2018-

2020 este de peste 5,5% pe fiecare an. 
  
• Regiunea Bucuresti –Ilfov este cel mai puternic centru 

economic din tara, cu un PIB de 136% din media UE, avind 
aproximativ 24% din totalul locurilor de munca din tara si 
aproximativ 35% din totalul studentilor care invata in tara.  

 
• Capitala Bucuresti este localizata la intersectia 

principalelor coridoare Europene din estul Europei.  
 



Bucharest – a future Smart City of EU / 
Bucurestiul – un viitor Oras Inteligent al UE 

 

 
 
 

 



Masuri de Dezvoltare Durabila  

• Planificare strategica ca de exemplu aprobarea Planului de 
Mobilitate Urbana Durabila pentru perioada 2016-2030, pentru 
un buget de aprox 7 miliarde Euro; aprobarea strategiei 
energetice a Bucurestiului. 

• Se va realiza Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana si Planul 
de dezvoltare Smart City  

• Pregatirea proiectelor de investitii 

• Implementarea unor reforme administrative, reorganizarea 
companiilor municipale 

• Intarirea capacitatii de management; 

•  Cresterea transparentei  decizionale, cresterea cooperarii cu 
societatea civila. 
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Planul de mobilitate urbana durabila – O planificare strategica pentru oameni nu pentru 
masini  

Viziunea de dezvoltare  
 
 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 
 Planificarea integrata a tuturor formelor de transport motorizat si nemotorizat / de 

pasageri sau marfa, in miscare sau stationar  
 



 
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.   
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 

Consiliul 
Județean 
Ilfov 



Măsuri privind cadrul instituțional  
 

 Crearea Autorității de Transport la nivelul regiunii pentru un transport integrat  și 
pentru coordonarea implementării planului la nivelul regiunii  (Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov) – constituita 
juridic   

 Reorganizarea RATB în operator - societate comercială a primăriei; trecerea 
activității de planificare la Autoritatea de Transport  
 

 Încheierea unui Contract de Servicii Publice/ delegare de gestiune  cu SC RATB; 
aplicarea Regulamentul 1370/2007 privind serviciul public de transport public 
pentru toți operatorii – publici sau privați; transparența compensațiilor/subvențiilor 
 

 Reformarea AMTB – din cadrul MT; trecerea transportului public pentru județul 
Ilfov de la MT la autoritatile locale / Autoritatea de Transport 

 
 Sistem integrat de tarifare  
 Sistem integrat de management al transportului  
 
 Trecerea metroului  sub coordonarea autoritatile locale  

 
 Infiintarea unui centru de instruire a personalului care raspunde de transportul 

public de calatori 
 Programe educationale pentru cresterea sigurantei rutiere  
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Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru  
Transport Public Bucuresti – Ilfov 

 

 Coordoneaza  implementarea PMUD-BI 2016-2030 si actualizeaza planul ori de cite 
ori este necesar 

 Elaboreaza planul integrat de transport si circulatie la nivelul regiunii pentru 
transportul public de calatori si monitorizeaza implementarea lui;  

 Asigura integrarea tarifara si introducerea sistemelor moderne de e-ticketing si 
management de trafic si transport  

 Elaboreaza  norme, proceduri, standarde pentru toate tipurile de transport tinind 
cont de practicile europene si noile tehnologii 

 Incheie contractele cu operatorii de transport public de calatori  si monitorizeaza 
realizarea acestor contracte si a indicatorilor de performanta   

 Asigura dispecerizarea si monitorizarea transportului  

 Efectueaza  platile  compensatorii catre operatori si urmareste eficientizarea 
cheltuielilor publice 

 Urmareste implementarea  proiectelor de investitii 

 Coordoneaza infiintarea unui centru de instruire, formare si dezvoltare 
profesionala  pentru lucratorii din domeniu 





Programul de transport public - Ilfov  
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Tram and Metro infrastructure  



Rețea de biciclete de 250km – orizont 2030 



Proiecte din PMUD-BI 2016-2030 propuse pentru finantare in cadrul POR 2014-2020 
(2023), 

Obiectivul specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe 
planurile de mobilitate urbană durabilă 
  
Perioada depunere proiecte 20 septembrie 2017-20 martie 2018  

Alocarea financiară pentru Bucuresti – Ilfov este de 136.647.706 Euro (FEDR+Bugetul 
de stat) la care se adauga min  2% cofinantare locala 
 
50% supracontractare  - aprox 209 mil Euro – cheltuieli eligibile  
 
Proiecte propuse  a se pregati pentru depunere – aprox  310 mil Euro ( include si 
eventuale cheltuieli neeligibile)  
 
Total 34 proiecte – rezultate din PMUD  
Domenii de interventie – transport public urban – 22 proiecte  
         -  transport electric si nemotorizat – 6 proiecte 
        -  alte investitii pentru reducerea CO2 – 6 proiecte   
 
 



Proiecte din PMUD-BI 2016-2030 propuse pentru finantare in cadrul POR 2014-
2020 (2023), 

 
• Achiziționarea de material rulant tramvaie – 100 buc 
• Achizitionare autobuze hibrid/ electrice si statii de incarcare- 100 buc 
• Achizitionare troleibuze – 100 buc  
• Modernizare tramvaie – 50 buc  
• Modernizare linii tramvai si echipamente anexe- aprox 23  km cale dubla 
• Modernizare depou tramvai Titan  
• Modernizare statii de transport- model standard in toata regiunea cu dotare si  

sisteme de informare transport  
• Trasee pietonale si pentru biciclete Bucuresti, Ilfov 
• Reorganizare spatii urbane, reamenajare bulevarde,  
• 4 park & ride  
• Sistem de gestionare parcare  
• Modernizarea sistemului e management al traficului si informarea cetatenilor  
 
Doua proiecte cu termen mai lung de pregatire – Transport rapid Gara de Nord – 
Magurele si linie noua tramvai pe Prelungirea Ghencea  
    
  
 



Alte proiecte complementare  de modernizare transport integrat la nivel regional ce vor fi  
finantate prin fonduri proprii / program mediu 

 

 Dezvoltarea si reorganizarea retelei de transport public de calatori Ilfov – 63 trasee  pe o 
lungime de 1150 km.  

 Achizitionarea de vehicule  Euro 6 necesare pentru operarea traseelor propuse – 400 

 Achiziționarea de material rulant tramvaie 

 Reorganizarea traseelor de autobuz in Bucuresti pentru a raspunde mai bine nevoilor 
calatorilor; traseele existente sunt uneori prea scurte cu o rata mare de transfer – 1,6 imbarcari 
pe deplasare; crearea de rute care traverseaza orasul.  

 Realizarea coridorului de Transport Rapid cu Autobuzul pe ruta Măgurele - Gara de Nord – in 
cazul in care nu se poate finanta prin POR si functie de studiul de prefezabilitate  

 Crearea de parcari tip Park & Ride la statiile cheie de transport public 

 Parcari zona centrala – PIDU 

 Sistem e-ticketing pentru regiunea București-Ilfov- sistem integrat cu bilet unic pentru toate 
modurile de transport public (carduri inteligente pentru calatori, automate pentru emiterea 
cardurilor, dispozitive de validare in toate vehiculele  

 Tehnologii de operare pentru transportul public:  centru de control, informare în timp real, 
dispecerizare, adaptare program, siguranță personal și managementul incidentelor 

 Piste de biciclete – programul de mediu  
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VĂ MULȚUMIM PENTRU 
ATENȚIE! 


