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- constituită ca asociere a tuturor celor 42 de autorități locale ale regiunii București-Ilfov, în urma 
recomandărilor făcute în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 elaborat pentru 
regiunea București – Ilfov și aprobat de toate autoritățile locale în 2017; 

- implementarea PMUD pentru regiunea Bucuresti–Ilfov – motorul dezvoltării economice și sociale 

  

 



          Planificare Strategică  

• Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-
Ilfov (PMUD) perioada 2016-2030, pentru un buget 
de aprox 7 miliarde Euro – aprobat în martie 2017; 

• Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru 
Municipiul București 2018-2022 (PICA) – aprobat în 
iunie 2018; 

• Planul de  Menținere a Calității Aerului în Mun. 
București 2018-2022 – aprobat în octombrie 2018; 

• Strategia Integrată de Dezvoltare Urbana – în curs 
de realizare; 

• Strategia de Smart City pentru Municipiul 
București – în curs de realizare; 
 



Bucharest – a future Smart City of EU / Bucurestiul – un viitor Oras Inteligent al UE 
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Planul de mobilitate urbana durabilă – O planificare strategică pentru oameni, nu pentru mașini  
 
 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 integrată a tuturor formelor de transport 
 65 de măsuri și proiecte complexe de investiții, grupate în 7 politici de transport, pentru un buget investițional de aprox. 

7 miliarde de Euro, din care aprox. 50% va fi utilizat pentru proiecte derulate de autoritățile locale (București și Ilfov) și 
50% va fi utilizat pentru investiții în dezvoltarea sistemului de metrou din subordinea Ministerului Transporturilor. 



 
Reorganizarea și modernizarea transportului public 

 

 

• Noul program integrat de transport public de călători 
pentru toată regiunea (dezvoltarea si reorganizarea rețelei 
de transport public în Ilfov – 67 trasee pe o lungime de 
1200 km, ex: realizarea coridorului de Transport Rapid cu 
autobuzul pe ruta Măgurele - Gara Basarab); 

• Reforme administrative (crearea Autorității de Transport la 
nivelul regiunii – ADTPBI, preluarea AMTB de la Ministerul 
Transporturilor; transformarea RATB în Societatea de 
Transport București STB SA și semnarea la 17 septembrie 
2018 a contractului de delegare de gestiune; aplicarea 
Regulamentului UE 1370/2007; transparența 
compensațiilor/subvențiilor); 

• Politica integrată de tarifare pentru toată regiunea; 
• Sisteme electronice de informare a călătorilor în timp real 

în stații; 
• Cresterea transparentei  decizionale, cresterea cooperarii 

cu societatea civilă 
 



Susținerea transportului electric în București 
Proiecte depuse pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 

Obiectivul specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă 

 

• Achiziție 100 tramvaie din gama 36 m: 8 cereri de finanțare în 
valoare totală de 220 mil. Euro; 
 Măsuri complementare: adaptare peroane, modernizare depouri 

(Titan și Colentina), modernizare cale de rulare (liniile 1/10, 40, 55); 

• Modernizare cale de rulare tramvai Bd. Vasile Milea (linia 
1/10): un proiect de aprox. 6 mil. Euro; 

• Achiziție 100 autobuze electrice de 12 m + stații mobile de 
încărcare: 4 cereri de finanțare în valoare de 57 mil. Euro; 
 Măsuri complementare: modernizare depouri (Bujoreni, Berceni, 

Bucureștii Noi), stații de încărcare rapidă la capete de linie. 

 

Stadiul proiectelor: în curs de contractare. 

 



Susținerea transportului mai puțin poluant  
în București 

 

 

• Achiziție 100 troleibuze cu autonomie și 130 autobuze hibrid 
pentru îmbunătățirea transportului public în București 
– Cerere de finanțare depusă de Primăria Municipiului București pentru 

finanțare din Fondul pentru Mediu în cadrul sesiunii din octombrie 2018 

 

• Achiziția de autobuze cu alimentare pe gaz natural 
comprimat (GNC) și dezvoltarea infrastructurii aferente 
– Proiect în pregătire 

 

 

 



                    Priorități de investiții  
                   și proiecte în pregătire 
 

• Proiect ITS integrat pentru monitorizarea transportului public 
și informarea călătorilor; 

• Modernizare stații - model standard în toata regiunea, cu 
dotare și  sisteme de informare;  

• Puncte intermodale de tip park&ride; 
• Sistem integrat de management al transporturilor; 
• Sistem e-ticketing integrat pentru toată regiunea cu bilet unic 

pentru toate modurile de transport public (carduri inteligente 
pentru calatori, automate pentru emiterea cardurilor, 
dispozitive de validare in toate vehiculele); 

• Proiect pilot utilizarea cardului bancar contactless 
pentru  plata directă a călătoriei, prin dotarea cu validatoare 
a  vehiculelor de transport public pentru 11 rute din regiunea 
București-Ilfov 

• Card Smart City București (plăți integrate pentru transport și 
mobilitate: călătorii, parcări, taxi, biciclete, car sharing); 

• Investiții în infrastructură – modernizare cale de rulare, 
modernizare depouri, construire autobaze noi. 
 



Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov 
CCIR Business Center București, sector 3, Bd. Octavian Goga nr.2, Tronson III, Et.6, Cam.1; 

 

Vă mulțumesc pentru atenție! 

Susana Georgiu, șef serviciu management proiecte 
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