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A
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Serviciul de transport local urban şi metropolitan a suferit transformări după anul 1990,
urmare schimbărilor apărute în economia românească datorită tranziţiei acesteia către o economie
de piaţă. Nivelul economic şi social al unui oraş se reflectă în calitatea serviciului de transport local.
După declinul suferit la sfârşitul anilor 780, serviciul de transport local a cunoscut o reabilitare în
perioada 1990 — 1995, după care a urmat o perioadă de stagnare până la nivelul anului 2000. După
2001 se remarcă O diversificare a acestui serviciu în special datorită unor modele aflate în fază de
experiment şi datorită influenţei descentralizării tuturor serviciilor şi preluarea acestora de către
consiliile locale.
De aceea, apreciem că este oportun să se elaboreze o strategie de dezvoltare a serviciul de
transport local şi metropolitan, până în anul 2020, având la bază analiza situaţiei existente. Astfel,
se pot crea scenarii de modernizare şi dezvoltare a acestui serviciu care să determine luarea unor
importante decizii cu privire la direcţiile de acţiune. Această analiză pleacă de la ideea că serviciul
de transport local este un serviciu de utilitate publică cu un puternic impact social influenţând direct
calitatea Vieţii într-un oraş, prin asigurarea dreptului fundamental la mobilitate a oricărui cetăţean.
Acesta aşează clientul în centrul oricărei activităţi şi în mod deosebit nivelul de calitate al servirii
lui. Furnizarea acestui serviciu oricărui cetăţean indiferent de vârstă, origine socială, sex, etnie, etc.,
într-o manieră performantă şi nediscriminatorie, reprezintă o condiţie importantă pentru atingerea
obiectivelor, contribuind astfel statutul de cetăţean european, căruia i se respectă toate drepturile de
către autorităţile publice, ce sunt la dispoziţia acestuia.

Ca şi alte servicii de interes local, serviciul de transport este analizat atât de autorităţile
politice şi administrative, cât şi de cetăţeni, prin intermediul mass—mediei, întrucât autorităţile
publice trebuie să vegheze la buna funcţionare a economiei de piaţă şi în domeniul serviciilor
comunitare de utilitate publică.
Prezenta strategie plasează serviciul de transport în sfera activităţilor de interes economic local
aşa cum au fost definite de Carta Albă a Politicii de Transport în Europa, ce defineşte conceptul
european de transport, cu referire şi la transportul local, având la bază următoarele Obiective:
Extinderea serviciului de transport local şi pentru zona metropolitană, mărind astfel gradul de
acces al populaţiei la acest serviciu;
Promovarea principiilor economiei de piaţă, cu asigurarea climatului corespunzător unei
concurenţe loiale;
Realizarea de facilităţi pentru transportul public local, pentru descurajarea transportului
individual;
Instituţionalizarea creditului local, ca un mod de finanţare a modernizării serviciului de
transport local;
Organizarea transportului local pentru asigurarea dezvoltării durabile a oraşului;
Promovarea parteneriatului social şi pregătirea continuă a resurselor umane.
—
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Administrează/exploatează integral infrastructura asociată tramvaielor:
linie ecartament 1000 mm, în lungime de 82,68 km c.s. din care 51,956 km sunt
modernizati începând cu 2007.
reţea fir contact aferentă alimentării cu energie electrică a tramvaielor la tensiunea de
600Vcc.
10 substaţii de redresare cu rol de a prelua energia electrică din SEN (6 şi 20 KV) şi de a o
transforma şi redresa la 600Vcc; 1 staţie în conservare (SSR 9 zona Socola Bucium — ce
deservea trasee de trolee).
1.2.2. Parcul de tramvaie:
1

Tip

Provenienţă

Număr
inventar activ
.

24
27

Stuttgart
Halle

Augsburg
Stuttgart
Augsburg
Nordhausen
Total

GT4

Be 4/4
cu
remorcă

Berna

Be 8/8

Berna

ST 10
ST 11
GT4M
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Darmstadt
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—

_
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—
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Se observă că tramvaiele de tip GT4 au ponderea cea mai mare din structura parcului SCTP,
peste 70 %, aceste tramvaie fiind fabricate la începutul anilor '60, şi o parte din ele au fost

modernizate la sfârşitul anilor '90.
1.2.3. Parcul auto

Nr.
inventar activ

.

Marca/tip
…

Autobuz Vanhool ASOO
Autobuz DAF SB—250
Autobuz DAF B 96
Microbuz Iveco Daily *
Autobuz ISUZU
Autobuz Eurobus
Autobuz MAN
*

TOTAL

28
20
40
35

16

20
40

4

12
4

8

8

10

10

An fabr.
1991+1992
1998+2000
1999+2002
2003

2016
2016
2003

Normă de
Podea
poluare
R0
standard
R2
joasă
R2
joasă
R3
R6
RG

R3

standard

joasă
joasă
joasă

110
Din cele 12 de microbu:e 10 sunt dotate cu rampa de acces pen/ru persoanele cu di:abiltăţi.
:

122

Se remarcă o structură a parcul auto destul de diversă, prin faptul că sunt 7 tipuri de
autobuze având producători diferiţi şi implicit caracteristici de exploatare şi întreţinere
diferite si un tip de microbuze.
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1.3.Aspecte legislative
1.3.1.

Legislaţie românească

Legea serviciior de transport public local nr. 92/2007;
Ordin al Ministrului internelor si Reformei Administrative nr. 353/2007
pentru aprobarea
Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr, 51/2006;
Ordonanţă nr. 27/201 privind transporturile rutiere;
1

Normă metodologică din 30/] 1/2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la
organizarea şi
efectuarea transporturilor rutiere si a activităţilor conexe acestora stabilite prin
Ordonanţa
Guvernului nr. 27/201 1 privind transporturile rutiere;
Ordonanţă nr. 19/1997 privind transporturile;
Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
Ordonanţă de urgenţă nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a
programelor de transport public judeţean;
Ordonanţă nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul
transportului rutier si pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport;
Ordonanţă nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de
transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare;
10. Ordonanţă nr. 19/1999 privind acordarea
unor facilităţi agenţilor economici din domeniul
transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate
integral;
111

Ordonanţa nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de
conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea
aparatelor de
înregistrare a activităţii acestora;

12. Ordonanţă nr. 26/201

1

Rutier;
13. Ordonanţa nr. 21/201
14.

.

16.
17.
18„

19.

20.

21,
22.

privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul

privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucuresti;
Ordin nr. 258/2012 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de efectuare
a serviciilor de
transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti;
Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului—cadru
pentru efectuarea transportului
public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor—cadru
privind
modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de
transport public local;
Ordinul Preşedintelui A.N.R.SiC. nr. 206/2007 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de
autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public
local;
Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea
Regulamentului—cadru de
acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de
transport public local;
Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 240/2012 privind
aprobarea criteriilor de
evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale
operatorului de transport, in vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier
public de
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean;
Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor—cadru
privind
stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de
transport public local de
persoane;
Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de
munca al persoanelor care
efectuează activităţi mobile de transport rutier;
Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului
1

Transporturilor;
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21 Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea
Romane;

şi

funcţionarea Autoritaţii Rutiere

24. Hotărârea Guvernului nr. 527/2013

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice;

25, Regulament al Guvemului din 02/11/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de

Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

26. Regulament al Guvernului din 17/02/2010 de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de

dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu
metroul din România;

ZZ Regulament—cadru al Ministrului transporturilor din 27/11/2007 pentru efectuarea transportului

public local;

28. Normă a Ministrului Transporturilor din 13/04/2000 privind autorizarea, din
punct de vedere
29.
30.
31,

32,

tehnic, a furnizorilor de produse şi/sau servicii pentru transportul feroviar şi cu metroul;
Normă a Ministrului Transporturilor din 13/04/2000 privind activitatea de inspecţie tehnică în
transportul feroviar şi cu metroul;
Normă a Ministrului Transporturilor din 13/04/2000 privind acordarea de agremente tehnice
feroviare în transportul feroviar şi cu metroul;
Normă metodologică a Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei din
27/03/2002 privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru
transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic Naţional.
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind
certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind
siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin
inspecţia tehnică periodică RNTR 1
—

334

Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 211/2003 pentru
aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărţii de identitate a
vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea RNTR 2
—

1.3.2.

1.

2.

3.

4

*

5'

Legislaţie europeană

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie
2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare &
Regulamentelor (CEE) nr. ] 191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului;
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Comisiei de stabilire a unor
norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator
de transport rutier;
Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul
pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier si pentru
interfetele cu alte moduri de transport
Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic
Standardul EN 13816 pentru Transporturi — Logistică şi Servicii * Transporturi Publice de Pasageri
* definirea, urmărirea şi măsurarea calităţii serviciilor

Se poate afirma că în prezent, din punct de vedere legislativ, există cadrul legal de
organizare, funcţionare şi control al serviciului de transport local de călători, aspect materializat
prin contractul de delegare a serviciului de transport public.

1.4.Aspecte financiare
Diferenţele de tarif (dintre preţul real al titlului de călătorie şi cel aprobat de consiliul local)
se pot acorda ca măsură de protecţie socială, conform legislaţiei în vigoare. Modul de acordare a
acestor diferenţe de tarif cât şi gratuitati sunt stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local, pentru
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hecare categorie în parte (pensionari, elevi, studenţi, persoane cu dizabilităţi, donatori, alte categorii
speciale ...).
În perioada 2007 — 2015, oraşul laşi a beneficiat de credite şi fonduri nerambursabile
pentru
modernizarea infrastructurii de tramvai, prin care
reabilitat peste 50 km c.s.:
s-au

Denumire obiectiv
Pasaj A.C.B.

Rond Dacia
Tronson 1: Gara * Arcu — Bacinschi — Silvestru
Tronson 2; Silvestru _ Moara de Foc
Tronson 2a: str. Canta (Moara de Foc * Rond Canta)
Tronson 3: Pod A.C.B. (Pod A.C.B. — Pd. de Piatră)
Tronson 4: Silvestru — Pdde Piatră (str. Gării şi 505.
_
Naţionala)
Tronson 5: str. Cuza Voda (P. Rareş — Cuza Voda)
Tronson 7: b—dul Nicolae Iorga
Tronson 6: str. Elena Doamna — str. Palat
Reabilitare cale rulare tramvai: str, Elena Doamna,
strada Pădurii (inclusiv intersec. Cinci Drumuri)
intersecţia cu str. Armeană — intrarea în rondul Tg.
Cucu. Rondul Tg. Cucu,
Tg. Cucu — intersecţia cu str. Elena Doamna
—

Lungime
tronson

'.

;

denîiiiiiiewiîiiect

:

p

(km cs.)
5,23

buget local
fonduri BERD + alocatii bugetare:

2,76
3,12

Proiectul de infrastructură urbană

1357

1,89

1,485

2,39

.

2,42
2,531

2,05
0 , 19

fonduri PHARE + alocatii bugetare:
Reabilitare si de:voltare turistică
ansamblu monument istoric
Mănăstirea Golia — [nFastuctură de

1,

I

54

acces cale rulare tramvai
_

,

,

.

Nicorită * Piaţa Chirilă — Doi Baieti

;iăîéţiîăgăffmumlkred"

Triumf * Copou

fonduri buget local + fonduri

.

+

.
nerambursabile
UE: Dawa/tare reţea

str. Musicescu (Fundaţie _ Liceul Naţional)

3:13?;n„:ÎZ,Î1Î;;ZZ:Zî-a}£;0rwa

Elena Doamna

îîîţîlgfâşjîflleaţfmpwt

—

3,74

Bucşinescu

,
.
.
„ _
Pasa] Nicolina — Tatarasi
Sud
.

.
Podu Roş _ Tehnopolis

5'

0,942

est-

1,24

Madernimrea reţelei de linii de
tramvai în polul de creştere
Deum/tare şi reabilitare arteră
funcţiona/ă siid- Municipiul laşi
Total

2”68 7

9,97
SJ“
:

51,956

De asemenea, în decursul acestui an, autoritatea locală a achiziţionat 12 autobuze noi
(Euro6) şi s-au demarat procedurile pentru contractarea unui credit extern de 15 milioane
euro,
cel
pentru achiziţia a
puţin 75 autobuze noi.
2.

DISFUNCTIONALITATI
2.1

„Constrângeri cu privire la modul de organizare a serviciului

Traseele sunt organizate în sistem radial sau inelar, în raport cu configuraţia rutieră
a
oraşului. Parcarea mijloacelor de transport se face în autobaze şi depouri.
În prezent, monitorizarea parcului de vehicule
se realizează prin dispecerate echipate cu
telefonie fixă sau mobilă, respectiv staţii radio conectate la puncte de
dispecerat amplasate fie la
terminale (capăt de linie) fie în punctele cele mai importante ale reţelei de
transport, dar şi prin
monitorizare video.

2.2.C0nstrângeri tehnice şi tehnologice
Vechimea mare a infrastructurii din depouri/garaj şi parcului actual de tramvaie
impune
măsuri urgente şi concrete de reabilitare, în primul rând prin:
achiziţii de tramvaie noi sau modernizarea celor existente.
investiţii de modernizare a infrastructuri existente din spatiile destinate mentenanţei.
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Transferul călătorilor de la un mijloc de transport la altul se asigură prin câteva puncte
intermodale. Acestea însă nu sunt încă suficiente pentru a asigura în general o deplasare continuă,
fără timpi pierduţi pentru a schimba mijloace de transport, atunci când acest lucru este necesar.

2.3.Constrângeri datorate limitării resurselor energetice şi impunerii standardelor
europene
După cum se constată, vechimea tramvaielor conduce, prin lipsa investiţiilor, la utilizarea unor
tehnologii învechite, consumatoare de energie şi fără a respecta cerinţele europene privind eficienţa
energetică. Similară este situaţia şi pentru clădirile aferente spaţiilor de lucru.
2.4, Constrângeri financiare
În prezent tarifele pentru titlurile de călătorie pentru transportul urban de suprafaţă se
stabilesc ţinându—se cont şi de protecţia socială. Gradul de acoperire al cheltuielilor prin încasările

din vânzarea titlurilor de călătorie se ridică la aproximativ 60%. Majoritatea operatorilor de
transport local, atât din ţară cât şi din străinătate, nu înregistrează profit din activitatea de transport
local.
În general sistemele de transport public au costuri de exploatare şi întreţinere care depăşesc
limita de suportabilitate a utilizatorilor, Aceste aspecte privind costurile fiind reglementat prin noul
contract de delegare.
2.5. Constrângeri sociale

Forţa de muncă angajată în acest serviciu nu beneficiază pe deplin de condiţii financiare şi
de muncă şi prin care să fie fidelizată faţă de Companie.
C0n0urenţa în acest domeniu & transportatorilor rutieri ( internaţional, de marfă, construcţii )
descurajează fidelitatea angajaţilor operatorilor de transport local şi a responsabilităţilor acestora
pentru o calitate atrăgătoare a serviciului. Fluctuaţia mare a personalului de bord, în special a
şoferilor, dar şi lipsa de forţă de muncă calificată pentru mentenanţă, creează mari neajunsuri
activităţii de transport.

26. Concluzii
Primăria Municipiului Iaşi a promovat şi promovează, transportul public de calatori. Pentru
aceasta are în derulare sau în curs de implementare o serie de proiecte pentru reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport care să asigure: viteză de parcurs sporită, reducerea
cheltuielilor de exploatare a vehiculelor, dezvoltarea reţelei de drumuri publice cu îmbunătăţirea
indicatorilor calitativi a îmbrăcăminţilor asfaltice, condiţii de siguranţă şi confort, îmbunătăţirea
Elaborarea acestor proiecte cu priorităţile respective a fost realizată într-o manieră
transparentă, prin implicarea masivă în acest proces în special a reprezentanţilor autorităţilor
publice locale, prin departamentele de specialitate, dar şi a specialiştilor tehnici ai Companiei.
Administraţia locală se confruntă cu dificultăţi în menţinerea serviciului de transport
local de călători. Acest lucru constă atât în deteriorarea vehiculelor (durată de viaţă expirată)
cât şi a unor elemente de infrastructură (tronsoane de linie TV, depouri/garj.). Experienţa a
arătat că atunci când un sistem se deteriorează sub un anumit nivel, cheltuielile de menţinere
(supravieţuire) vor fi mai mari la sfârşitul duratei de viaţă decât atunci când sistemul este
menţinut în stare bună până la atingerea unui prag de eficienţă.
Pentru dezvoltarea durabilă a unui sistem de transport local de călători este necesară
parcurgerea unor etape esenţiale, care se întrepătrund şi fără de care pot apărea probleme
grave în transportul local de călători, cu impact negativ asupra mobilităţii cetăţeanului şi
asupra mediului înconjurător.

\,
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Aceste etape sunt:
1. Organizarea oraşului
pentru asigurarea unui serviciu de transport local eficient.
Aceasta presupune alegerea rutelor de transport local de călători
care să satisfacă
cerinţele de mobilitate stabilite prin PMUD. Parametrul care este apreciat de client este
durata călătoriei, de aceea pentru micşorarea ei oraşul trebuie să fie
pregătit cu benzi
destinate pentru mijloacele de transport, comanda semafoarelor /
dirijarea circulaţiei în
sensul prioritizării circulaţiei vehiculele de transport local. În vederea
parcurgerii acestei
etape de organizare a oraşului, trebuie ca sistemul de management traficului faciliteze, cu
prioritate, transportul local, ambulanţele, pompieri, taximetre, etc..
2.

Dotarea cu vehicule şi modernizarea infrastructurii
Serviciul de transport local nu se poate realiza la un nivel de calitate
corespunzător dacă

nu există vehicule ce trebuie să corespundă principiilor: de
creştere a calităţii mediului
înconjurător, de economie de energie şi de accesibilizare pentru toate categoriile de călători
(inclusiv cei cu dizabilităţi). Îmbunătăţirea infrastructurii serviciului
o pregătire a
presupune
fiecărui caiet de sarcini pentru achiziţie sau modernizare, în
concordanţă cu principiile de
mai sus. Securitatea călătorului este principalul obiectiv al acestei
etape.
3. Colectarea veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie.
Această etapă este deosebit de importantă în continuitatea şi stabilitatea serviciului de
transport local. Ea se impune a se adapta continuu funcţie de cerinţele clientului, astfel încât
acesta să nu motiveze lipsa măsurilor tehnice şi organizatorice
pentru a-şi exercita această
obligaţie. Fără o minimizare a cheltuielilor si o maximizare a veniturilor,
nu se poate vorbi
de un serviciu continuu, sigur si stabil. In
prezent s-a luat măsura extinderii reţelei de

distribuţie a titlurilor de călătorie, prin introducerea automatelor de bilete cât şi
prin
implicarea, pe bază de contract, a agenţilor comerciali interesaţi.
4.

Pregătirea şi perfecţionarea personalului.

În contractul dintre operator şi client,
personalul de bord este de fapt executantul
contractului. Imaginea şi atitudine acestuia este elementul cheie în
gradul de satisfacţie al
călătorului şi implicit în calitatea serviciului oferit.
Această etapă este definitorie pentru stabilitatea şi continuitatea serviciului de
transport
local, indiferent de mărimea şi calitatea parcului / infrastructurii
disponibile, din punct de
vedere operaţional.
3. OBIECTIVE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A

SCTP

3.1.M0dernizare Parc şi Infrastructură
3.1.1. Reabilitare linii tramvai
Necesitatea continuării procesului de modernizare / reabilitarea liniilor de
a
tramvai
(Iii;
l

2
3

4
5

Tronson L.T. propus pt, modernizare
Tepro fTutora
Cinci Drumuri—Bas Ceaus
Bucşinescu —T. Vladimirescu — BauMax
(intersecţia cu b—dul Chişinăului)
P.Roş — Tesătura
Pod Sf. Ioan — Rond Dancu
>__
Total

l'

533???

:

aloîrEeuîzşmata

3,700
0,568

4.440.000
681.600

2,500

3'000'000

1,100
2,800
10,668

1.320.000
3.360.000
12.801600

*
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Reabilitarea şi modernizarea acestor tronsoane de linie tramvai se impune a se realiza
pentru creşterea atractivităţii serviciului prin sporirea gradului de confort a călătorilor, creşterea
vitezei de circulaţie, reducerea costurilor privind mentenanta şi reducerea disconfortului cauzat de
zgomote si vibraţii .
3.1.2. Modernizare parc tramvaie
Modernizarea parcului existent de tramvaie (înlocuirea acestuia fiind mult mai costisitoare)
prin înlocuirea sistemului de tracţiune folosindu—se echipamente electrice cu chopper şi obţinerea
unui consum de energie diminuat comparativ cu sistemul clasic ce echipează parcul de tramvaie în
prezent. Se are în vedere înlocuirea compresorului şi a instalaţiilor aferente cât şi reabilitarea
sistemelor mecanice de rulaj.
Modernizarea va presupune şi asigurarea unor cerinţe specifice privind facilităţile pentru
persoanele cu dizabilităţi (lift acces), în tandem cu îmbunătăţirea aspectului / dotărilor din cupeu —
amenajări interioare/exterioare, utilizarea panourilor din fibră din sticlă, scaune, tapiterie, podea,
burduf, climatizare.
Această investiţie, are un cost estimat de 250.000 euro / unitate, şi ar avea următoarele
avantaje: creşterea fiabilităţii; reducerea costurilor cu întreţinerea; creşterea confortului călătorilor;
reducerea uzurilor; economie de energie; contorizarea energiei; simplificarea schemei; diagnoză
avansată şi analiza funcţionării.
3.1.3. Achiziţie de autobuze
Achiziţia autobuzelor trebuie să respecte recomandările Directivei UEI nr. 33/2009 privind
promovarea vehiculelor de transport terestru nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic.
Potrivit Directivei, autorităţile contractante au obligaţia ca, atunci când achiziţionează
vehicule, să ia în considerare impactul energetic şi impactul asupra mediului pe întreaga perioadă de
viaţă a vehiculului, inclusiv consumul de energie şi emisiile de C02 şi a altor poluanţi. Astfel,
autorităţile contractante au la îndemână două modalităţi de conformare:
stabilirea unor specificaţii tehnice în caietele de sarcini care sa facă referire la performantele
de mediu şi la cele privind consumul de energie;
includerea impactului energetic şi a impactului asupra mediului în criteriul de atribuire;
pentru situaţiile în care impactul este cuantificat valoric, Directiva a stabilit şi o metodologie
de calcul a costului operaţional pe întreaga durată de viaţă a produsului.
În prezent, este în derulare procedura de obţinere a unui contract de împrumut de 15 mil.
euro de către Primăria Municipiului Iasi de la BERD pentru achiziţia unui număr de 75 autobuze
—

nOl.

Achiziţia de mijloace de transport auto rulate pentru a acoperi necesităţile imediate pentru
îndeplinirea Planului de transport.
3.1.4. Dotare parc auxiliar
—

—

Dotarea SCTP cu vehicule auxiliare noi, folosite în procesele de mentenanţă a infrastructurii:
Autoturn (scară mecanică) — pentru monitorizarea eficientă a reţelei fir contact, este necesar
un autoturn, astfel încât să se evite anumite defecte tehnice ce pot apărea (rupere fir contact
datorită uzurii) şi cu impact asupra scăderii numărului de ore de întrerupere a circulaţiei.
Automacara — în ultimii ani parcul de tramvaie a fost majorat cu tramvaie de mare capacitate
(GT8, Be 8/8) dar şi cu o greutate specifică mai mare (35 tone), fiind astfel necesară o
automacara de mare tonaj pentru reduce timpii de blocare „la stradă”, în situaţii extreme,

'

Directiva este transpusă în legislaţia românească prin OUG nr. 40 / 2011 privind promovarea vehiculelor de transport
rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic
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—

—

Autovehicul special pentru întreţinerea căii de rulare — la care să poată fi ataşate accesorii
specifice în funcţie de necesităţi: pentru curăţat zăpadă, vegetaţia sau pentru foraj (executarea
gropilor de fundaţie a stâlpilor de Susţinere a reţelei fir contact);
Utilaj specializat — pentru intretinerea macazurilor care să permită curăţarea/aspirarea
acestora, cât şi decolmatarea sistemului de drenare asociat.

3.2.Modernizare depouri
3.2.1. Depou Dacia (Secţia 2)
3.2.1.1.
'

-

Reabilitarea clădirilor existente:

Anvelopare clădiri prin placare cu panouri Sandwich (4 hale), Refacere hidroizolatie şi
iluminatoare tavan; Înlocuire suprafeţe vitrate. Înlocuire uşi acces tramvaie / persoane,
Refacere pardoseli în spaţii de lucru, Reamenajare vestiare / toalete, Înlocuire instalaţii
interioare: iluminat (LED), forţă, termice, hidranti;
inlocuire sistem de încălzire (aer cald)
intrarea în depouri.
3.2.1.2.

A lât

—

generator de aer cald, ”perdele" de aer cald la

Construcţii noi:

Spălătorie închisă — constructie metalică cu panouri Sandwich
Clădire administrativă — (panouri Sandwich)

reabililarea clădirilor vechi cât şi canstruc/ia celar este în concordanţă cu Legea2 121/2014 "

3.2.1.3.

Platformeexterioare

Suprafete betonate
Spatiu verde sau pavele între linii
3.2.1.4.

Reconflgurare spaţii de garare

Extinderea spatiilor de garare, la o capacitate de 90 unităţi prin eficientizarea utilizării spaţiului;
'Construirea unor spaţii de garare acoperite pentru tramvaie. Avantajele ce decurg din această
investiţie ar îmbunătăţi substanţial conditiile de exploatare ale parcului în special în sezonul rece

'

3.2.1.5.

Introducerea unui sistem integrat de gestionare a parcului:

La intrarea în depou tramvaiele sunt dirijate automat către: spatiile de întreţinere zilnică,
mentenanţă, spaţii de garare, etc., directionarea acestora se va face prin configuratii automate
ale macazurilor;

3.2.2. Depou Gară (Secţia 3)
'

inlocuire sistem de încălzire (cu aer cald) — generator de aer cald, ”perdele” de aer cald la intrarea
în depouri (sunt necesare lucrări de C+M, echipamentele fiind în magazii ).

3,3.Creşterea calităţii serviciului public de transport şi a relaţiei cu calatorii
3.3.1. Îmbunătăţire / Schimbare plan tarifar
Se va urmăreşte introducerea unui sistem tarifar mai simplificat şi flexibil, îndreptat către

călători, bazat pe:

2

Legea 12l/20l4 — privind eficienţa energetică "Pentru nmbilimrea investiţiilor în renovarea clădiri/or re:iden,liale şi
comerciale, alât publice cât şi private, legea stabileşte elaborarea zmei strategii pe termen lung, vi:ând, în principal,
creşterea performantei energen'ce a clădirilor transpune Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eticienţa energetică
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—

—

tarifare orară (bilet orar) ce conduce la creşterea mobilităţii călătorilor prin folosirea oricărui
mijloc de transport pentru a ajunge la destinaţia dorita (posibilitatea folosirii titlurilor de
călătorie pe orice mijloc de transport în comun şi pe o anumită perioada de timp, indiferent
de traseul parcurs);
introducerea unui abonament unic, valabil pe toate liniile de TP, cu perioade de valabilitate
variabile, în funcţie de dorinţele călătorilor: * 1 zi, 7, 15, 30 zile;
Schimbarea tarifului prezintă O serie de avantaje:
—
reconfigurarea traseelor pentru optimizarea utilizării parcului de vehicule
—
rezolvarea problemelor cauzate de inexistenţa unor legături directe
» simplificarea modului de eliberare şi de utilizare a abonamentelor
—
atragerea de noi călători şi creşterea gradului de satisfacţie a celor actuali
* scăderea numărului de maşini personale participante la trafic
—
creşterea capacităţii de respectare a graficelor de circulaţie
3.3.2. Distribuţie titluri de călătorie;

Se urmăreşte extinderea retelei cu automate de eliberare a legitimatiilor de călătorie având
ca principal argument reducerea timpului de aşteptare în staţii şi reducerea timpului de tranzacţie
prin acces facil şi non—stop la automatele de eliberare a legitimatiilor de călătorie, cu impact
asupra
creşterii mobilităţii persoanelor din municipiul Iaşi. Se doreşte a fi introduse 40 de automate.
De asemenea, vor fi create 10 centre de cartier cu rolul de a elibera / viza abonamente şi
legitimaţii speciale.
În acelaşi timp, se va urmări reintroducerea sistemului de vânzare a biletelor
prin SMS;

3.4.Creşterea eficienţei muncii. Dezvoltarea/pregătirea personalului
3.4.1. Management integrat

Introducerea
de
sisteme
unor
urmărire/gestionare
exploatarea/mentenanta mijloacelor de transport.

a

fiecărei

etape

din

3.4.2. Instrumente de gestiune procese
Introducerea de Soft»uri dedicate pentru uşurarea activităţii prin gestionarea
Stocurilor materiale în magazii
Evidenţă parc: urmărire consumuri specifice pe fiecare mijloc de transport, stabilire
prognoze de consum
Distribuţie carburanţilor prin telegestiune
Circuit documente: Registratură, Arhivă, Contracte
:

3.4.3. Pregătirea personalului
Principalii paşi ce trebuie făcuţi pentru a îmbunătăţi calităţii serviciilor pornesc de la
calitatea personalului, iar în acest sens avem în mod special în vedere:
a. Stabilirea obiectivelor de performanta si a stimulentelor direct legate de obiectivele generale
ale firmei. Acest proces va permite identificarea si
recompensarea “performerilor de top”,
dar şi identificarea categoriilor profesionale cu nevoi de dezvoltare. Crearea oportunităţilor
pentru fiecare angajat sa crească şi sa se dezvolte pentru a—i menţine într—o permanenta stare
de provocare şi motivare. Nu asteptăm nişte “evenimente speciale”
pentru a promova pe
cineva care merita şi nu amanam pregătirea unui angajat în vederea dobândirii competentele
necesare unor responsabilităţi viitoare.
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b. Elaborarea traseelor interne de

dezvoltare a carierei pentru angajaţi pe baza abilităţilor şi
talentelor reale ale acestora pentru ca ei sa crească în permanenta. Crearea la nivelul firmei a

unui grup format din angajaţi cu experienţă şi calificare înaltă, care sa ofere celorlalţi
angajaţi consultanta in dezvoltarea carierei pentru a căpăta noile competentele necesare
avansării în cadrul firmei.
c. Oferirea unor training— uri specializate tuturor angajatilor din fiecare compartiment al
firmei Înfiinţarea unui Centru de formare a personaluluiin subordinea Serv MRU care să
urmărească dezvoltarea competenţelor salariaţilor. Acest lucru este deosebit de important
pentru angajaţii—cheie pregătiţi pentru avansare, dar şi pentru ceilalţi angajaţi care vor
beneficia de cunoştinţe aditionale legate de postul pe care îl ocupa si despre celelalte posturi
din compartiment/secţie. Astfel, nevoia de a perfectionare a pregătirii profesionale este
identificată în mod clar de S.C.T.P. Iaşi. Se recomandă ca şoferii/vatmanii să fie pregătiţi şi
să fie conştienţi de conceptul conducerii "eco—drive". Schimbarea obiceiurilor de şofat poate
reduce considerabil consumul de combustibil/energie. Pregătirea teoretică se va realiza în
cadrul centrului cu formatori din domeniul tehnic . în cadrul Centrului se vor mai efectua:
aplicaţii practice pe simulatoare a personalului de bord, în cadrul unui program de
instruire continuă, dezvoltarea de abilităţi de conducere în condiţii de reducere a
consumului şi creştere a siguranţei călătoriei ;
testări periodice/la cerere, ca urmare a accidentelor rutiere în care sunt implicati , a
modului de exploatare a mijloacelor de transport de către şoferi şi vatmani ;
. dezvoltarea de programe de formare ce se vor adresa personalului care intră în contact
direct cu utilizatorii ( controlori , vânzători bilete , dispeceri centrali şi capăt linie ,
personal de bord) pe partea de comunicare, relaţii interumane şi gestionarea conflictelor.
d. motivarea angajaţilor-cheie sa îşi continue educaţia oferindu—le rambursarea costurilor sau
programe de formare care sa le dea posibilitatea sporirii cunoştinţelor în domeniul lor de
activitate sau într—un domeniu lărgit. Se va stimula participarea lor la diferite conferinţe,
congrese şi la întrunirile asociatiilor din domeniul de activitate al firmei.

'

'

3.5.Extinderea transportului către zona metropolitană.
Această măsură trebuie să asigure accesibilitatea la sistemul de transport public creşterea
nivelului de calitate a serviciului de transport şi de confort al utilizatorilor serviciilor publicein
concordanta cu viitoarea Zona Metropolitanain vederea integrării sistemului de tarifare.
Interconectarea transportului urban din municipiul Iaşi şi cele 13 localităţi limitrofe se va
realiza prin intermediul punctelor intermodale.
De exemplu:
centru intermodal la ERA Shopping Park care se află la 1 km vest de Valea Lupului şi 15
km de Letcani, în apropierea şoselei de centură şi a drumului european E 85;
centru intermodal Tomesti care se află la 10 km de Municipiul Iaşi în partea sud—estică;
centru intermodal Ciurea care se află în imediata apropiere a Municipiului Iaşi în partea
sudică;
extinderea retelei de tramvai din zona Dacia către centrul comercial ERA cu o lungime
estimată de 4 km c.s. şi respectiv din zona CUG către Ciurea 6,6 km c.s.
Aceste puncte intermodale vor include trasee judeţene, trasee interjudeţene, dar şi trasee de
transport public local (deservite de autobuze microbuze şi chiar tramvaie). Obiectivul final este
îmbunătăţirea transportului public în scopul descongestionării transportului cu mijloace personale în
municipiul Iasi.
—

—

Secretar C.A.,
Cristina Olariu—Cotnăreanu

regie
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