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Sinteza celor mai importante materiale ale lunii publicate pe mobilitate.eu  

Prezentare: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Transport Public București – Ilfov (ADTPBI)  
 

Primul organism constituit ca structură de cooperare a autorităților publice locale din Regiunea București 

– Ilfov care funcționează pe principii europene, ca entitate de utilitate publică.  

Adrian Sorin Mihail: ADTPBI pregătește noi 
trasee urbane și proiecte cu finanțare europeană 
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Mobilitatea din regiunea București – Ilfov pe drumul cel bun? 

Numărul 3 al revistei mobilitate.eu vine cu un set de materiale și reportaje realizate împreună cu Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADTPBI) lansează o serie de articole prin care 

este prezentată în detaliu activitatea ADTPBI, modul de lucru și oamenii care se ocupă de realizarea și punerea în 

practică a proiectelor pentru regiune. Directorul asociației, domnul Adrian Sorin Mihail, a explicat pas cu pas ce 

înseamnă ADTPBI și ce proiecte sunt în derulare și în plan pe termen lung si scurt. Dezvoltând ideile și sintetizând 

proiectele puse în practică până acum, deși este un început destul de timid și târziu în contextul necesităților 

sistemului de transport public din regiune, ne fac să fim optimiști si să considerăm că ne aflăm pe drumul cel bun. 

Programul de achiziție de vehicule lansat în ultimii 2 ani, din care deja se află în trafic 400 de autobuze moderne 

Otokar, iar alte 130 de autobuze hibride din ultima generație Mercedes sunt foarte aproape de contractare, dar și 

licitațiile în curs pentru tramvaie, troleibuze și autobuze electrice, ce vor fi semnate până la finalul anului, ne duc 

spre un parc circulant modern, unde este vitală înlocuirea vechilor tramvaie Tatra sau a autobuzelor fără aer 

condiționat și cu motor poluant Euro 3, aduse în 2006, moment în care erau cele mai moderne autobuze din 

România. Totuși, pentru a urma acest drum bun, PMB, STB, ADTPBI cât și celelalte entități care trebuie să asigure 

buna mobilitate în regiune, menționând Metrorex și MT, trebuie să fie într-o legătură constantă și să mențină o 

relație profesională care să favorizeze evoluția rapidă și implementarea proiectelor din transporturi și mobilitate, 

atât de importante pentru reducerea traficului auto în regiune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trecând în zona căilor ferate, în timp ce inovatorii testează traverse cu sisteme de încărcare solară, ce pot genera 

electricitate pentru sistemele feroviare și clădirile din zona căilor ferate, în România, CFR SA a lansat mai multe 

licitații pentru lucrări de ridicare a restricțiilor și pentru modernizarea unor gări, aici fiind vorba de prima etapă, cea 

a studiului de fezabilitate. Totuși, încă există probleme cu procedurile, unele licitații fiind anulate și reluate. De 

asemenea contestațiile continuă să pună bețe în roate dezvoltării rețelei feroviare, un caz grav fiind tronsonul 

Sighișoara – Brașov, unde la scurt timp după ce a fost atribuit contractul, în 2018, mai multe contestații au blocat 

demararea lucrărilor, timp în care pe acest tronson parcursul este unui periculos și cu un timp de pana la 3 ore, deși 

în mod normal ar putea fi parcurs în până la o oră și jumătate. Din toate aceste cauze...coridorul Constanța – 

București – Teius – Simeria – Arad – Curtici nu va fi complet finalizat mai repede de 10 ani. 

Lectură plăcută!  

Mobilitate.eu urmărește constant lucrările în cele 3 

puncte care au blocat metroul ușor din București 

până în septembrie, adică, reabilitatea Pasaj Grant, 

finalizarea podului metalic Ciurel și finalizarea 

pasajului pietonal și a accesului cu stația de metrou 

Parc Drumul Taberei. În prima săptămână, s-a lucrat 

intens doar pe două șantiere, în timp ce șantierul 

Metrorex este în amorțeala specifică ultimilor ani, 

mai pe scurt, nu s-a realizat nimic. 
Andrei Marian 

Redactor Șef—mobilitate.eu 
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Prima imagine cu un nou troleibuz din seria de 50 
Solaris Trollino 18 pentru Cluj Napoca a fost 
realizata  s i distribuita  pe Facebook de Martin 
Huja. Troleibuzul este î n noua schema  de design a 
Solaris s i vopsit î n tematica mov-gri a 
transportului public din municipiul Cluj Napoca. 

Prima ria Cluj Napoca a finalizat pe SEAP î n luna 
august 2018 procedura pentru achizit ia a 50 de 
troleibuze articulate, ca s tiga torul fiind unicul 
ofertant al acestei licitat ii, compania Solaris 
Bus&Coach, care a venit cu modelul Trollino 18. 
Termenul de livrare al celor 50 de troleibuze este 
de 48 de luni de la semnarea contractului, 
valoarea acestuia fiind de 123 milioane de lei. 

Prima imagine cu troleibuzul Solaris Trollino 18 din lotul 
de 50 pentru Cluj Napoca 

STB SA î nlocuies te toate pantografele tramvaielor V3A cu modelul Schunk s i 
achizit ioneaza  un important lot de piese pentru tramvaiele V3A s i Bucur 
 
STB SA a lansat o licitat ie î n valoare de 1,9 milioane lei pentru „Piese de schimb pentru echipamentele specifice 
tramvai”, necesare tramvaielor V3A pe care le exploateaza  regia. Ofertele pot fi depuse pa na  la data de 
26.07.2019, urma nd ca atribuirea sa  aiba  loc pa na  la data de 26.10.2019. Termenul de livrare al pieselor este de 
4 luni de la semnarea contractului. Î n contract e preva zuta  achizit ia a 220 pantografe Schunk ce vor fi montate 
pe tramvaiele V3A. 

Contractul este î mpa rt it î n 18 loturi, dupa  cum urmeaza : 
– Contact de impamantare (CS: PYY29). Cantitatate totala lot: 720 buc. 
– Ansamblu pantograf (CS: PYY29). Cantitatate totala lot: 220 buc 
– Lita perie colector (CS: PYY29). Cantitatate totala lot: 140 kg 
– Controler tractiune (CS: PYY29). Cantitatate totala lot: 49 buc 
– Eclisa electrica (CS: PYY29). Cantitatate totala lot: 1100 buc 
– Stergator parbriz vagon Bucur LF-kit (CS: PYY29). Cantitatate totala lot: 3 set 
– PÎESE REALÎZATE PRÎN PRELUCRARÎ MECANÎCE – Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau de 
tramvai (CS: PYY33). Cantitatate totala lot: 56 buc. 
– ZAVOARE – Broaste, chei si balamale (CS: PYY33). Cantitatate totala lot: 592 buc 
– RESORTURÎ Resorturi (CS: PYY33). Cantitatate totala lot: 98 buc. 
– ALTE ÎNSTALATÎÎ PENTRU VAGOANE – Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau de tramvai 
(CS: PYY33). Cantitatate totala lot: 168 buc 
– ELEMENTE DE ASAMBLARE – Cod CPV: 44530000-4 Dispozitive de fixare (CS: PYY33). Cantitatate totala lot: 
14 buc. 
– ELEMENTE DE CAROSERÎE SÎ AMENAJARÎ VAGOANE – Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar 
sau de tramvai (CS: PYY33). Cantitatate totala lot: 30 buc., 
– COMPARTÎMENTE SÎ AMENAJARÎ – Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau de tramvai (CS: 
PYY33). Cantitatate totala lot: 19 um 
– PÎESE MATERÎAL PLASTÎC – Produse din plastic (CS: PYY33). Cantitatate totala lot: 12065 buc 
– MATERÎALE MAGNETÎCE MOÎ/DURE – Magneti (CS: PYY33). Cantitatate totala lot: 1996 buc 
– Piese de schimb pentru tramvaie. Presetupa (CS: PYY51). Cantitatate totala lot: 552 buc. 
– Contact impamantare (CS: PYY22). Cantitatate totala lot: 4 buc., 
– Suport poliamida – Produse din plastic (CS: PYY33). Cantitatate totala lot: 24 buc. 

https://mobilitate.eu/imagine-troleibuz-solaris-cluj/
https://mobilitate.eu/imagine-troleibuz-solaris-cluj/
https://mobilitate.eu/stb-piese-tramvaie-v3a/
https://mobilitate.eu/stb-piese-tramvaie-v3a/
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Metrorex redeschide traficul pe Bulevardul Eroilor Sanitari du-

pă mai mulți ani de tergiversări  

Metrorex a redeschis din 22.06.2019, circulatia rutiera pe bulevardul Eroii Sanitari 

(pe segmentul dintre strada Sf. Elefterie si bulevardul Eroilor) si bulevardul Dru-

mul Taberei (pe segmentul cuprins intre intersectiile Drumul Taberei cu Valea Îalo-

mitei si Drumul Taberei cu Valea Argesului, pe sensul de mers catre Valea Argesu-

lui). Cu aceasta  ocazie, mobilitate.eu a realizat un set de imagini pe tronsonul de 

bulevard care va fi redeschis traficului, aici vor reveni pe traseele normale liniile de 

autobuze s i troleibuze din zona . 

Primăria Brăila va achiziționa 10 tramvaie de 18 metri 

 
10 tramvaie, cu o lungime de 18 metri, care vor deservi ruta 
de transport public cu numărul 21 din municipiul Brăila, vor fi 
achiziționate cu fonduri europene asigurate prin Programul 
Operațional Regional (POR) 2014-2020, coordonat de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice 
(MDRAP). 

Ordinul de finanțare a proiectului a fost semnat pe 13 iunie 
2019, iar investiția va fi implementată de MDRAP (în calitate 
de lider de parteneriat) şi municipiul Brăila (în calitate de 
partener). 

Obiectivul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea transportului 
public local în Brăila, valoarea finanțării nerambursabile este 
de 79.032.583 lei, iar perioada de implementare – de 48 de 
luni. 
 

Amsterdam va interzice vehiculele 
personale și de transport public pe 
benzină și diesel până în 2030 
 
Consiliul municipal al oraşului Amsterdam a anunțat planurile 
de eliminare treptată a mai multor tipuri de vehicule pe 
benzină şi motorină, în încercarea de a curăța poluarea 
aerului în oraş. Potrivit autorităților din oraşul olandez, 
poluarea aerului este responsabilă pentru scurtarea duratei de 
viață a rezidenților cu un an. Poluarea aerului în Olanda este 
mai mare decât cerințele standardelor UE; cea mai mare parte 
a acesteia este produsă de Amsterdam şi Rotterdam, cele 
două mari oraşe ale țării. 

Planul de acțiune privind aerul curat, anunțat de oraşul 
Amsterdam, vizează reducerea emisiilor legate de transport şi 
reducerea poluării aerului. Oraşul va executa treptat planul. 
Începând cu anul viitor, automobilele diesel mai vechi de 15 
ani vor fi interzise să intre în oraşul central. Din 2022, vor 
urma autobuzele pe benzină sau pe motorină. În 2025, limita 
zonei va fi extinsă la zona din interiorul drumului de centură 
A10. Interdicția se va aplica şi pentru feriboturi, taxiuri, 
motorete şi scutere. 

De asemenea, Amsterdam va oferi subvenții şi permise 
speciale de parcare pentru a-şi încuraja rezidenții să treacă la 
maşini electrice sau hidrogen. În plus, oraşul va extinde 
rețeaua stațiilor electrice de încărcare de la 3.000 la 16.000 şi 
apoi la 23.000 până în 2025. Oraşul olandez este doar ultimul 
dintr-o serie de oraşe europene care anunță măsuri 
îndrăznețe pentru combaterea poluării aerului. 

Oraşul spaniol Alcorcón prioritizează 
semaforizarea pentru autobuze 

 
Consiliul municipal al oraşului Alcorcón, aflat în zona 
metropolitană din Madrid, a anunțat lansarea unui 
proiect pilot care acordă prioritate la semafoare 
pentru autobuze, în scopul accelerării transportului 
public, creşterea frecvenței serviciilor şi reducerea 
timpului de călătorie. Inițial, schema va fi testată pe 
linia urbană 2 şi pe liniile interurbane 511, 513, 
514, 520, precum şi pe linia de noapte N502. 

Sistemul a fost implementat în colaborare cu compania 
de transport cu autobuzul Arriva Madrid şi funcționează 
prin utilizarea balizelor wireless care sunt instalate în 
vehiculele de pasageri şi comunică cu un receptor în 
regulatorul de lumină de trafic. Când autobuzul se 
apropie în banda dreaptă, semaforul permite trecerea 
acestuia, acordând întotdeauna prioritate pietonilor. 
Pentru a împiedica trecerea autoturismelor în timpul 
deschiderii semaforului, a fost instalată şi o cameră de 
control OCR pentru a monitoriza banda. 
 
Bombardier livrează încă 30 de 
tramvaie Flexity pentru Bruxelles 

 
Bombardier Transportation a primit o comandă de 
livrare a 30 de tramvaie suplimentare Bombardier 
FLEXITY la compania de transport intercomunal din 
Bruxelles (STIB) din Belgia. Această comandă 
secundară face parte dintr-un contract-cadru de 
până la 175 de tramvaie, cu un contract inițial de 
60 de tramvaie, semnat în aprilie 2018. Comanda 
este evaluată la aproximativ 67 milioane de euro 
(75 milioane USD). Primele livrări ale celor 30 de 
tramvaie suplimentare de cinci maşini, de 32 de 
metri, sunt planificate începând din decembrie 
2020. 

La fel ca cele 60 de tramvaie comandate anterior de 
STIB, noile tramvaie FLEXITY vor avea un interior 
luminos şi spațios, cu scaune confortabile, o 
capacitate mai mare şi un spațiu suplimentar pentru 
pasagerii cu mobilitate limitată, precum şi o mai 
bună fluiditate interioară în orele de vârf. Un sistem 
de afişare a informațiilor LCD cu înalt contrast va 
informa pasagerii în timp ce un sistem inteligent de 
climă cu senzori inteligenți va menține temperatura 
internă a tramvaielor. 

https://mobilitate.eu/metrorex-redeschide-traficul-eroilor/
https://mobilitate.eu/metrorex-redeschide-traficul-eroilor/
https://mobilitate.eu/primaria-braila-tramvaie-18metri/
https://mobilitate.eu/amsterdam-interzice-diesel-2030/
https://mobilitate.eu/amsterdam-interzice-diesel-2030/
https://mobilitate.eu/amsterdam-interzice-diesel-2030/
https://mobilitate.eu/alcorcon-prioritizeaza-semaforizare-autobuze/
https://mobilitate.eu/alcorcon-prioritizeaza-semaforizare-autobuze/
https://mobilitate.eu/bombardier-flexity-bruxelles-30/
https://mobilitate.eu/bombardier-flexity-bruxelles-30/
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Municipiul Cluj Napoca ar putea avea 
autobuze cu hidrogen 
 
Primarul municipiului Cluj Napoca a fost prezent în 
cadrul Conferintei europene SET PLAN & ENVE “ Making 
the energy transition happen locally”, unde a prezentat 
transportul public din municipiu şi a testat şi analizat 
cele mai noi inovații din domeniul transportului public 
inteligent şi al oraşului inteligent. În cadrul conferinței, 
primarul a testat şi analizat autobuzul cu hidrogen, 
declarând că va fi realizată o analiză a acestora din 
toate punctele de vedere, pentru o posibilă achiziție în 
viitor pentru transportul public din municipiul Cluj. 

„In cadrul Conferintei SET PLAN & ENVE organizata de 
catre Comitetul European al Regiunilor si Comisia 
Europeana, am avut placerea de a prezenta modelul 
Clujului de transport electric, dar si solutiile de smart 
city aplicate de catre orasul nostru in vederea cresterii 
calitatii vietii cetatenilor . De asemenea, am avut ocazia 
de a testa noua tehnologie in materie de mobilitate si 
transport public: masina cu hidrogen si autobuzul cu 
hidrogen. Aceasta tehnologie a viitorului va contribui 
decisiv la diminuarea poluarii in orasele noastre si la 
cresterea calitatii transportului public,”, spune Emil Boc 
pe Facebook. 
 

Bucureştiul este cu un pas mai 
aproape de primele autobuze hibride 
 
Primăria Municipiului Bucureşti avansează rapid cu 
evaluarea ofertei Mercedes pentru achiziția a 130 de 
autobuze hibride. Astfel, în data de 19.06.2019 
procedura de atribuire a depăşit faza de evaluare 
tehnică, procesul trecând la etapa aproape finală, 
evaluarea financiară. Astfel, am putea avea un contract 
semnat până în toamnă, iar primele autobuze ar putea 
intra pe trasee in primăvara anului 2020. 

Primăria Capitalei a anunțat în luna mai încheierea 
perioadei de depunere a ofertelor pentru cele 130 de 
autobuze hibride pe care le achiziționează, singura 
ofertă fiind a Mercedes Benz, care produce modelul 
Citaro Hybrid, ce a fost selectat Bus of The Year 2019.   

 Luna septembrie aduce reguli acustice 
pentru vehiculele electrice care nu pot fi 
auzite de participanții la trafic sau 
persoanele cu dizabilități de auz 
 
În ultimii 10 ani s-au făcut evoluții uriaşe pe piața 
vehiculelor electrice, iar acum vehiculele electrice 
depăşesc numeroasele capacități stabilite de 
omologii lor de combustie internă. Odată cu 
creşterea numărului de vehicule electrice pe şosea, 
se estimează că peste 4,5 milioane vor fi vândute 
până în 2020 pe tot globul, făcând paşi importanți 
către călătoriile ecologice. 
Cu toate acestea, de la începutul acestei creşteri a 
vânzărilor de vehicule electrice, au fost solicitate în 
întreaga industrie să se impună obligatoriu sistemele 
de avertizare a vehiculelor acustice (AVAS) pentru a 
asigura că utilizatorii vulnerabili de drumuri pot auzi 
vehicule silențioase la viteze reduse. Când 
funcționează sub 20 km / h, vehiculele electrice şi 
hibride sunt aproape silențioase, ducând la ciocniri 
cu pietoni şi biciclişti care pur şi simplu nu au auzit 
că vehiculele se apropie. Atât Europa, cât şi Statele 
Unite ale Americii au introdus legislație pentru a 
asigura că sistemele de avertizare acustică a 
vehiculelor sunt montate pe vehicule silențioase. 
Ambele seturi de reglaj sunt identice la măsurarea 
sunetului emis de AVAS: zgomotul la trecere este 
măsurat la 2 m şi la viteze de până la 20 km / h. 

Din anul 2010, Brigade Electronics Group a fost 
implicat în grupul de lucru “Vehicule de transport 
rutier liniştit” pentru a stabili cerințele pentru un 
standard al ONU. Modificările finale au fost adoptate 
în 2016, iar reglementarea va intra acum în vigoare 
în septembrie 2019. Astfel, intră în vigoare două 
reguli importante: 

– Din septembrie 2019: Noile modele de vehicule 
electrice şi vehicule hibride care pot funcționa fără 
motor cu ardere internă trebuie să fie echipate cu un 
sistem de avertizare acustică a vehiculelor. 
– Din septembrie 2021: Toate modelele noi de 
vehicule electrice şi hibride lansate înainte de 2019 
care pot funcționa fără funcționare cu ardere internă 
trebuie să fie echipate cu un sistem de avertizare 
acustică a vehiculelor. 

https://mobilitate.eu/cluj-napoca-autobuze-hidrogen/
https://mobilitate.eu/cluj-napoca-autobuze-hidrogen/
https://mobilitate.eu/bucurestiul-primele-autobuze-hibride/
https://mobilitate.eu/bucurestiul-primele-autobuze-hibride/
https://mobilitate.eu/septembrie-aduce-acustice-electrice/
https://mobilitate.eu/septembrie-aduce-acustice-electrice/
https://mobilitate.eu/septembrie-aduce-acustice-electrice/
https://mobilitate.eu/septembrie-aduce-acustice-electrice/
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MDRAP a anulat licitația pentru 17 tramvaie noi destinate oraşului Craiova din lipsă de oferte 

 
În luna ianuarie, MDRAP a lansat licitația pentru „Achiziționarea de 17 tramvaie cu lungimea de cca. 25 m 
destinate transportului public urban de călători”, destinate transportului public din Craiova. Termenul de 
depunere al ofertelor a fost prelungit de mai multe ori, dar în final, pe data de 10 iunie licitația a fost anulată din 
lipsă de oferte.  
 

Wi-Fi gratuit în peste 100 de autobuze oferit de Continental Sibiu prin 
Orange România 
 
Continental, companie tehnologică, alături de Orange România, oferă acces gratuit la internet Wi-Fi în peste 100 
de autobuze ale Societății de transport public local Sibiu, Tursib. Călătorii se pot conecta la ceea ce e important 
pentru ei la viteze de până la 500Mbps, în cea mai performantă rețea 4G+ din România. 

Inițiativa aparține Continental Sibiu şi contribuie la dezvoltarea strategiei de smart city a oraşului, informațiile 
soluțiilor puse la dispoziție putând fi folosite pentru dezvoltarea altor soluții de oraş inteligent. Soluția Orange 
oferă opțiunea de a obține statistici anonimizate de utilizare a serviciului, precum numărul de accesări în timp 
real şi istoric, evoluția traficului în diferite perioade din an şi informații demografice despre călători. 

Călătorii pot accesa rețeaua „CONTINENTAL” fără a introduce o parolă. Primăria şi Tursib pot interacționa cu 
cetățenii prin transmiterea de informații de interes public şi prin publicarea de sondaje de opinie în portalul de 
acces Wi-Fi, direct pe ecranele dispozitivelor mobile, încurajând dialogul dintre autorități şi comunitate. 
 
 

BVG Berlin achiziționează 90 de autobuze electrice Solaris Urbino 12 
 
BVG, compania de transport public din Berlin, a ales din nou vehiculele Solaris. Conform noului contract semnat, 
până la sfârşitul anului 2020, în Berlin vor fi livrate 90 de autobuze fără emisii cu o lungime de 12 metri. Aceasta 
este una dintre cele mai mari licitații pentru vehiculele cu baterii din Europa. 

După cum s-a convenit, contractul va fi împărțit în mai multe etape. Primul autobuz va fi livrat la Berlin la 
începutul anului viitor, urmat de trei tranşe: 29 de unități în primul trimestru al anului 2020, 30 în al doilea 
trimestru al anului 2020 şi în ultimii 30 în al patrulea trimestru al anului 2020. În 2015-2019, producătorul 
polonez a contractat pentru BVG 35 de autobuze cu emisii zero. Cu contractul nou semnat, flota de vehicule 
electrice de la Solaris operată de acest operator din Berlin va ajunge la 125 de unități. 
 

Polonezii de la Solaris au câştigat licitația pentru cele 26 de troleibuze 
articulate noi pentru Braşov 
 
Primăria Braşov anunță că polonezii de la Solaris au 
câştigat licitația pentru cele 26 de troleibuze noi ce 
vor ajunge la Braşov. Contractul vizează furnizarea 
a 26 de troleibuze „Solaris Trollino 18“, de 18 metri, 
articulate. Troleibuzele vor fi dotate cu acumulator, 
care oferă o autonomie de minimum 5 ore în lipsa 
contactului cu linia de electricitate, lucru ce le va 
permite vehiculelor să folosească energia din baterii 
în zonele în care nu există rețeaua electrică 
necesară. Troleibuzele vor fi utilizate pe liniile de 
transport 1, 2, 6 şi 31 din municipiu. Valoarea 
achiziției este de peste 92 milioane lei inclusiv TVA, 
dintre care fonduri asigurate 66,3 milioane lei 
reprezintă fonduri europene nerambursabile, 14,82 
milioane lei contribuția municipiului, reprezentând 
cheltuieli neeligibile, şi aproximativ 11,7 milioane lei 
contribuția MDRAP. 

https://mobilitate.eu/mdrap-anulat-licitatia-craiova/
https://mobilitate.eu/wifi-gratuit-autobuze-sibiu/
https://mobilitate.eu/wifi-gratuit-autobuze-sibiu/
https://mobilitate.eu/bvg-berlin-urbino-electric/
https://mobilitate.eu/solaris-troleibuze-licitatie-brasov/
https://mobilitate.eu/solaris-troleibuze-licitatie-brasov/
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A fost lansat oficial portalul european al infrastructurilor feroviare 
 
Începând cu luna iunie, portalul comun european de infrastructuri feroviare este disponibil online: https://
railfacilitiesportal.eu/ 

Portalul face parte din efortul continuu al Comisiei de a stimula sectorul feroviar prin deschiderea piețelor de transport şi 
stimularea concurenței. Portalul contribuie la crearea unor condiții de concurență echitabile, deoarece permite accesul 
facil şi rapid la informații privind facilitățile feroviare şi serviciile legate de transportul feroviar. Lipsa unor astfel de 
informații până acum a fost identificată ca o barieră semnificativă în planificarea eficientă a serviciilor feroviare, în special 
a serviciilor transfrontaliere de transport de marfă. 

Portalul este un portal comun, uşor de utilizat şi orientat spre piață, care cuprinde şi furnizează informații cheie privind 
infrastructurile de servicii feroviare (gări, terminale intermodale, stații de distribuție, facilități de alimentare cu combustibil 
etc.) şi infrastructură de ultimul km ( de exemplu legături publice şi private) în întreaga Europă. De asemenea, oferă 
informații privind disponibilitatea serviciilor legate de transportul feroviar (de exemplu, repararea şi întreținerea 
locomotivelor, realimentarea, vămuirea). Portalul permite clienților şi operatorilor de transport feroviar să caute anumite 
tipuri de facilități sau servicii feroviare prin utilizarea unor categorii predefinite exhaustive care să filtreze informațiile, 
cum ar fi tipurile de echipamente, tipurile de unități de încărcare acceptate la unitate, tipurile de mărfuri, etc. Este posibil 
să căutați într-o anumită zonă geografică folosind instrumentul de mărire a hărții, tastând un cod poştal, prin facilități de 
filtrare situate pe oricare dintre coridoarele de transport feroviar de marfă şi multe altele. 

Portalul permite operatorilor instalațiilor de servicii feroviare să îşi îndeplinească obligațiile legale în conformitate cu 
Directiva 2012/34 / UE şi cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2177 (acesta din urmă intră în vigoare la 1 
iunie 2019) într-un mod prietenos şi uşor de utilizat. Operatorii instalațiilor feroviare se pot înregistra gratuit şi pot 
încărca o descriere a facilităților lor şi a serviciilor furnizate în acestea. 
 
 
DB Cargo lansează cea mai nouă legătură feroviară de marfă între Germania şi România 

 
De acum înainte, o nouă navetă de transport feroviar va permite livrări mai rapide către România. Linia directă conduce 
DB Cargo în extinderea rețelei de încărcare unică a vagoanelor. Noul serviciu leagă regiunea Ruhr şi nordul Germaniei de 
economia în creştere din sud-estul Europei şi durează trei zile în fiecare direcție. În plus, această conexiune regulată 
directă reduce timpul de întoarcere pentru vagoanele de marfă cu două treimi, îmbunătățind considerabil nivelurile de 
disponibilitate a vagoanelor pentru clienți. 

În cadrul rețelei DB Cargo cu o singură garnitură, naveta din România oferă o legătură rapidă cu o largă acoperire 
geografică şi este deschisă pentru toate tipurile de transport de marfă. Trenul unic de vagoane se formează în 
Schwandorf, situat în estul Bavariei, apoi străbate Austria şi Ungaria pe drumul spre Craiova. Cu o stație de transport de 
marfă bine echipată, acest oraş este situat în regiunea istorică importantă din Oltenia, la aproximativ 200 km vest de 
capitala României, Bucureşti. 

Din Craiova, vagoanele de marfă sunt apoi distribuite în întreaga țară. În prezent, există un tren pe săptămână pe zona 
de sud. Plecând sâmbătă, trenul ajunge la destinație luni şi face călătoria de întoarcere marți.  
 

Network Rail UK lansează programul pe termen lung pentru digitalizarea 
căilor ferate 
 
Network Rail a publicat un cadru care stabileşte livrarea pe termen lung a semnalizării digitale, ce aduce beneficii 
semnificative pasagerilor şi ajută furnizorii să planifice resurse. 

Planul de desfăşurare pe termen lung (LTDP) a fost publicat ca răspuns la solicitarea Departamentului pentru Transport 
pentru un plan care arată că viitoarele modernizări pentru semnalizare vor fi pregătite digital = dincolo de Perioada de 
Control 6. LTDP ține cont de amploarea şi complexitatea de amenajare a mai mult de 4.000 de trenuri şi modernizarea a 
peste 19.000 de mile de rețea şi arată modul în care tehnologia modernă de semnalizare şi controlul trenurilor poate fi 
livrată într-un mod care să utilizeze cât mai bine finanțarea proiectului. 

Acesta propune o abordare de parteneriat între Network Rail, companiile care operează cu trenurile (atât pentru călători, 
cât şi pentru transportul de mărfuri), lanțul de aprovizionare al industriei feroviare şi guvernul. Recunoaşte că furnizarea 
semnalizării digitale necesită colaborarea mai multor părți interesate, coordonarea bugetelor şi planurile de reînnoire a 
activelor. 

https://mobilitate.eu/portalul-european-infrastructurilor-feroviare/
https://railfacilitiesportal.eu/
https://railfacilitiesportal.eu/
https://mobilitate.eu/db-cargo-germania-romania/
https://mobilitate.eu/network-rail-uk-digitalizare/
https://mobilitate.eu/network-rail-uk-digitalizare/
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DB prezintă o amplă strategie de dezvoltare şi inovare pentru dublarea 
numărului de călători şi reducerea poluării 
 
Comitetul executiv al Deutsche Bahn AG a prezentat noua sa strategie “Strong Rail” Consiliului de 
Supraveghere într-o sesiune specială. În viitor, compania doreşte să se concentreze pe o expansiune 
consecventă a activității sale principale. Preşedintele DB, Dr. Ing. Richard Lutz a spus: “Germania îşi va atinge 
obiectivele climatice numai dacă va reuşi să schimbe masiv traficul pe calea ferată în următorul deceniu. 
Germania are nevoie de o poziție fermă: pentru climă, pentru oameni, pentru economie şi nu în ultimul rând 
pentru Europa. Suntem dedicați responsabilității noastre în societate şi vom face tot ce ne stă în putere “. 
Reuniunea specială a consiliului de supraveghere a avut loc la Potsdam Kaiserbahnhof şi s-a încheiat marți 
seara. 

La sfârşitul anului trecut, consiliul de administrație al DB a început să creeze capacități suplimentare, să 
îmbunătățească calitatea şi punctualitatea şi să îmbunătățească satisfacția clienților cu “Agenda Better Rail”. 
Prin noua strategie ” Strong Rail “, se creează un cadru mai amplu, care demonstrează în mod clar ce 
reprezintă Grupul DB şi care direcție va fi urmărită în viitor. Noua strategie va aborda obiectivele politicii 
centrale în domeniul transportului şi politicii climatice a guvernului federal. 

 
Cele zece puncte centrale ale noii strategii sunt următoarele: 

1. Obiectivele climatice ale Germaniei pot fi atinse numai cu ajutorul unui sistem feroviar puternic. 
Nici un transport nu este atât de prietenos cu clima, nici unul nu este atât de electromobil. Numai printr-un transfer 
masiv de trafic către calea ferată vor fi atinse obiectivele climatice în Germania. De aceea, Deutsche Bahn va aduce o 
altă contribuție semnificativă la reducerea emisiilor de CO2. În loc de 2050, aşa cum s-a planificat până în prezent, 
curentul de tracțiune va fi trecut la electricitatea verde încă din 2038. 

2. Pista puternică se concentrează asupra afacerii de bază. 
Principiul director pentru DB este feroviarul puternic din Germania şi 
implementarea acestuia. Participanții sunt măsurați în mod constant 
prin contribuția lor la căile ferate puternice. În acest context, DB 
Schenker este un real ajutor pentru DB Cargo în creşterea sa 
profitabilă. DB Arriva are o relevanță strategică mică pentru calea 
ferată puternică şi, prin urmare, trebuie vândută. 

3. Traficul pe distanțe lungi va dubla numărul pasagerilor. 
Călătoriile pe distanțe lungi vor dubla numărul călătorilor la peste 260 
de milioane pe an. Un act enorm de putere. Mai multe conexiuni 
directe şi frecvențe ajută. Apoi se aplică peste 30 de oraşe: în intervale 
de 30 de minute între oraşele mari din Germania. 

4. DB va câştiga, de asemenea, un miliard de clienți în transportul public. 
Datorită transportului puternic local de călători şi integrării cu forme inovatoare de mobilitate, DB va atrage, de 
asemenea, peste un miliard de oameni pe an pentru transportul feroviar şi public. Ajutorul va fi oferit de oferte 
inteligente pentru zonele urbane şi în special cele rurale. 

5. DB Cargo va transporta cu 70% mai mult pe şinele germane. 
Scopul pentru DB Cargo este: performanța transportului în transportul feroviar de marfă german va creşte cu 70%, nu în 
ultimul rând deoarece DB Cargo achiziționează mai mult de 300 de locomotive noi. Până atunci, există încă o perioadă 
intensă de modernizare. Dar DB este hotărât să facă o politică semnificativă contribuție climatică chiar şi cu marfă, în 
special pentru a creşte cota de piață în transportul feroviar de marfă astăzi 18-25 la sută. Și într-o piață în creştere. 
Împreună cu politica, DB va stabili, de asemenea, traficul unic de vagoane durabil din punct de vedere economic. Printre 
altele, DB Cargo realizează acest lucru investind în modernizarea şi facilitarea accesului la sistem. 

6. În colaborare cu guvernul german, DB doreşte să creeze o capacitate de 30% mai mare în infrastructura feroviară. 
Pentru a face posibilă o creştere considerabilă a traficului de pasageri şi mărfuri, DB vizează o creştere de 350 milioane 
de tren kilometri şi, prin urmare, doreşte să creeze cu peste 30% mai multă capacitate pe calea ferată. Acest lucru se va 
realiza prin extindere, inovare tehnologică şi digitizare, precum şi o mai bună utilizare a capacităților existente. Un rol 
important îl joacă clădirea care economiseşte capacitatea. 

 

https://mobilitate.eu/db-strong-rail-inovatie/
https://mobilitate.eu/db-strong-rail-inovatie/
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7. Cu Digital Rail Germania într-o epocă nouă. 
Cu “Pachetul de pornire Digital Rail Germania”, intrarea în viitorul digital al operării feroviare reuşeşte. Acesta este un salt 
tehnologic cuantic pentru a îmbunătăți capacitatea, calitatea, fiabilitatea şi eficiența. 

8. Stațiile se transformă în centre moderne de mobilitate. 
Stațiile devin centre de mobilitate multimodală şi centre de viață urbană. Scopul: dublarea capacității de până la 40 de 
milioane de persoane pe zi. DB asigură o tranziție uşoară între servicii de transport feroviar, biciclete, autobuze şi noi 
servicii de mobilitate (CarSharing, EScooter). 

9. DB va angaja 100.000 de persoane în următorii câțiva ani. 
Într-un moment în care majoritatea companiilor mari taie personal, DB se opreşte. Și într-un mod mare. În următorii câțiva 
ani, Grupul va recruta, califica şi va integra aproximativ 100.000 de angajați. 

10. Vor exista mai multe trenuri şi mai multe conexiuni decât oricând. 
DB va spori capacitatea în transportul pe distanțe lungi cu până la 100%. În acest scop, flota va fi extinsă la până la 600 
de vehicule, în special prin investiții în trenuri de mare viteză. În plus, şapte milioane de persoane şi, astfel, mai mult de 
80% din populația locală pot utiliza rețeaua de transport pe distanțe lungi. Acest acces îmbunătățit semnificativ reuşeşte 
prin conectarea oraşelor mici şi mijlocii, cel puțin o dată la două ore. Și în transportul regional, aproape 1.000 de vehicule 
existente vor fi echipate cu până la 12 mai multe locuri, împreună cu autoritățile de transport. 

 

Slovenia a lansat sistemul integrat național de transport public 
 
De la începutul lunii iunie 2019, Slovenia se mândreşte cu o ofertă îmbunătățită de transport public. Aceasta urmează 
deciziei guvernului național din aprilie 2019 de a introduce un nou sistem integrat de transport public pentru pasageri. 
Acest decret a introdus îmbunătățiri semnificative în ceea ce priveşte vânzarea de bilete şi transportul public. 

În primul rând, a fost introdus un sistem integrat de vânzare de bilete, care permite oamenilor să cumpere un bilet pentru 
utilizarea serviciilor mai multor furnizori şi a mai multor tipuri de transport public, cum ar fi autobuzele, autocarele şi 
serviciile feroviare. Sistemul a introdus, de asemenea, bilete de sezon lunare şi anuale. Achiziționarea acestora are 
avantaje de preț, cu un bilet lunar echivalent cu 32 de călătorii unice, în timp ce un bilet anual costă la fel ca 8 bilete 
lunare. În 2020, biletele lunare integrate vor avea o valoare chiar mai bună, deoarece prețul lor va fi echivalent cu cel al 
26 de călătorii unice. 

Întrucât abordarea integrată a transportului public acoperă întreaga națiune, prețurile pentru deplasările efective vor 
depinde de distanțele reale acoperite: intervalul pentru o singură călătorie începe de la 1,30 EUR pentru călătoriile de până 
la 5 km, în timp ce la celălalt capăt al scării, călătoriile mai lungi de 150 km vor costa 13 EUR. 

Pentru a stimula în continuare transportul public, furnizorii de transport pot oferi clienților reduceri de până la 30% pentru 
biletele lunare şi maximum 20% pentru biletele anuale. Decretul guvernamental stimulează utilizarea biletelor de sezon cu 
scopul ca ponderea pasagerilor din transportul public care utilizează aceste opțiuni de bilete să fie mai mare de 80%. 

În plus față de noua schemă de ticketing integrat, opțiunile de navetă către capitala slovenă au înregistrat şi îmbunătățiri: 
vor fi introduse 35-40 de servicii rapide de autobuz sau autocare care vor lega oraşele din apropiere de Ljubljana, cu o 
singură oprire între începutul şi destinația călătoriei. 
 

Siemens Mobility construieşte încă 73 de tramvaie Avenio pentru München 
 
Stadtwerke München (SWM) a comandat 73 de tramvaie suplimentare Avenio în valoare de peste 200 de 
milioane de euro de la Siemens Mobility. Compania deținută de municipalitate atrage astfel opțiunile existente 
într-un contract mai amplu. Tramvaiele vor completa garniturile de acelaşi tip deja în serviciu în oraş. Livrarea 
primelor tramvaie este planificată pentru anul 2021. 

Tramvaiele cu patru module vor funcționa pe toată rețeaua de tramvai din München. Acestea oferă spațiu pentru 
aproximativ 218 de pasageri. Corpul vagoanelor se bazează pe un cadru din oțel sudat. Întregul corp al 
caroseriei este prevăzut, de asemenea, cu o protecție catodică prin picurare pentru a asigura o protecție optimă 
împotriva coroziunii. Interiorul spațios şi luminos are două mari zone multifuncționale pentru cărucioare şi 
scaune cu rotile. Scaunele ergonomice, mânerele şi monitoarele infotainmentului îmbunătățesc confortul şi 
confortul pasagerilor. Vagoanele au 8 uşi de acces. 

https://mobilitate.eu/slovenia-transport-public-integrat/
https://mobilitate.eu/siemens-mobility-avenio-munchen/
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STB SA continuă acțiunea de igienizare a vehiculelor şi face apel la călători 
să mențină aspectul civilizat al vehiculelor 
 
Conducerea Societății de Transport Bucureşti – STB SA continuă 
acțiunea de igienizare a vehiculelor de transport în comun şi roagă 
călătorii să respecte munca depusă de angajații săi. „Obiectivul nostru 
este să oferim servicii de calitate. Curățenia mijloacelor de transport 
este o prioritate şi angajatii noştri sunt angrenați permanent în acest 
proces. Împreună cu dumneavoastră, călătorii, vom reuşi să avem 
mijloace de transport curate şi civilizate, căci confortul dumneavoastra 
este important. De fiecare dintre noi depinde în ce condiții călătorim”, 
spune Andrei Creci, directorul general al STB SA. 

STB SA a reluat sâmbătă, 6 iulie a.c., la două luni după deschiderea noii etape, campania de curățenie şi igienizare a 
vehiculelor începută în luna decembrie a anului trecut. Astfel, pentru fiecare vehicul care va ieşi în traseu, va fi aplicat 
programul de spălare şi igienizare în interior şi exterior, precum şi neutralizarea graffitti-urilor. Treptat, toate vehiculele din 
parcul circulant al STB SA vor fi curățate şi igienizate, iar fiecare vehicul va fi ulterior monitorizat pentru a se urmări 
menținerea unui aspect decent. Totodată, este aplicat un program special, etapizat, prin care adăposturilor din stațiile de 
tramvai li se redă aspectul civilizat. 

Anul trecut, STB SA a dotat autobazele cu stații de spălare noi, moderne, iar prin această campanie îşi propune să asigure 
vehicule igienice şi un grad de confort cât mai ridicat pentru călători, dar şi un aspect decent al stațiilor de tramvai. De 
cele mai multe ori, imaginea neplăcută a vehiculelor este creată de către unii călători, prin mâzgălirea cu graffitti, 
vandalizarea, zgârierea interiorului, aruncarea de resturi de mâncare ori de băutură în vehicule. 

Conform Regulamentului Serviciului Comunitar de Transport Public Local de călători în Regiunea Bucureşti – Ilfov, pentru 
murdărirea sau vandalizarea vehiculelor sunt stabilite amenzi de 500 lei. 

Turcii de la Durmzalar şi românii de la Paşcani au ofertat tramvaie noi 
pentru Ploieşti, Galați şi Brăila 
 
MDRAP a lansat în luna ianuarie licitația pentru „Achiziționarea de 40 
tramvaie cu lungimea de cca. 18m destinate transportului public urban 
de călători”, destinate transportului public din oraşele Galați, Brăila şi 
Ploieşti. Astfel, lotul de 40 de tramvaie va fi repartizat astfel: Galați – 10 
tramvaie, Brăila – 10 tramvaie şi Ploieşti – 20 de tramvaie. Valoarea 
totală a contractului este de 320 milioane de lei. La licitație, termenul 
de depunere a fost iunie 2019, ofertele fiind depuse de 
ELECTROPUTERE VFU PASCANI şi DURMAZLAR MAKINE SAN. VE TIC 
A.S.. Atribuirea contractului va avea loc până la finalul anului. 

Noile tramvaie sunt destinate prin caietul de sarcini publicat pe SEAP, următoarelor rute: Brăila – linia 21, Galați – linia 39, 
Ploieşti – liniile 101 şi 102. Tramvaiele trebuie să fie noi, să corespundă legislației naționale în vigoare şi normelor 
europene cu privire la zgomot, să fie confortabile, cu podea 100% coborâtă pe toată suprafața disponibilă pentru 
pasageri, acționate în curent alternativ, cu echipamente electronice de putere şi comandă cu microprocesor, cu recuperare 
de energie la frânare, cu viteza maximă de circulație de 70 km/oră, reglabilă, limitată electronic la 50 km/oră. Alimentarea 
tramvaielor se realiza de la firul aerian existent (conductor de cupru cu secțiunea de 100 mm2), prin intermediul unui 
pantograf. 
 
 
Metrorex are un nou director după ce interimatul lui Dumitru Sodolescu nu a fost prelungit 
 
Metrorex transmite într-un comunicat de presă schimbarea directorului general, „Consiliul de Administratie al 
Metrorex il numeste pe domnul Marin Aldea, director interimar, pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea 
prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maxim 6 luni, incepand cu data de 03.07.2019, conform 
prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Acesta il inlocuieste in 
functia de director general pe Dumitru Sodolescu, al carui mandat expira astazi, 02.07.2019.”  

https://mobilitate.eu/stbsa-igienizare-iul-2019/
https://mobilitate.eu/stbsa-igienizare-iul-2019/
https://mobilitate.eu/durmzalar-pascani-tramvaie-plglbr/
https://mobilitate.eu/durmzalar-pascani-tramvaie-plglbr/
https://mobilitate.eu/metrorex-director-nou-aldea/
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Finanțare pentru autobuze electrice şi hibrid şi proiecte pentru mobilitate în 
Deva şi Hunedoara 
 
Trei noi proiecte cu finanțare europeană, în valoare totală de peste 115 milioane de lei, au fost contractate în județul 
Hunedoara. Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest – Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 în Regiunea 
Vest şi Primăria Municipiului Hunedoara au semnat contractele pentru „Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara, 
prin investiții în transportul ecologic – Coridorul de Vest” şi pentru „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din 
Municipiul Hunedoara – Grup 2”. 

Totodată, ADR Vest şi Primăria Municipiului Deva au semnat, , contractul de finanțare pentru „Modernizarea sistemului de 
transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice”. Astfel, în municipiul Deva şi în satele aparținătoare se 
doreşte dezvoltarea unei rețele de transport public local nepoluant, obiectiv care să conducă la reducerea emisiilor de 
carbon. În acest scop, vor fi achiziționate 26 de autobuze electrice şi vor fi amenajate 33 de stații de încărcare a 
vehiculelor. Valoarea totală a proiectului este de 44.844.638,30 lei, din care 37.389.245,28 lei finanțare nerambursabilă. 
Perioada de implementare este de 24 de luni. 

Proiectul este complementar celui propus spre finanțare prin POR 2014-2020, în cadrul Priorității de Investiții 4.1 – 
„Modernizare sistem de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente”, care se află în etapa de pre-
contractare la ADR Vest. În municipiul Hunedoara, proiectul privind modernizarea transportului prin investiții în transportul 
ecologic – Coridorul de Vest vine în completarea altor două proiecte recent contractate, pentru Coridorul Central şi 
Coridorul de Est. Valoarea totală a celor trei investiții în transportul eco este de aproximativ 30 de milioane de euro. Prin 
noul proiect vor fi achiziționate 7 autobuze hibrid tip plug-in, se vor implementa sisteme de management al traficului, de e-
ticketing şi de închiriere a bicicletelor (170 de biciclete utilizate în sistem de bike-sharing, cu 5 stații de închiriere). 

De asemenea, vor fi construite, modernizate, reabilitate, respectiv extinse, după caz: 15 stații de transport public, 1,14 kmp 
de drumuri, 1,09 km piste de biciclete şi 12,71 kmp zone pietonale/ semi-pietonale, se vor moderniza 4 intersecții 
semaforizate şi se vor planta 49 de arbori pe traseul propus. Sunt prevăzute intervenții pe traseul: str. Constatin Bursan 
(accesul către Curtea Husarilor), str. Castelului, str. 9 Mai, str. Maior Mircea Ioan Stanga, Piața Libertății, Bd. Libertății şi 
Republicii, cu impact asupra străzilor adiacente proiectului investițional – Rotarilor, Cernei şi Cloşca, Piața Iancu de 
Hunedoara şi Bd. Traian. Valoarea totală a investiției este de 45.743.840,51 lei, din care 42.083.086,66 lei reprezintă 
finanțare nerambursabilă. Durata de implementare este de 43 de luni. 

Primăria municipiului Iaşi a relansat licitația pentru 16 tramvaie noi 
 
Primăria municipiului Iaşi a relansat licitația pentru 
„Achizitia de 16 tramvaie de cca. 26 m destinate 
transportului public de calatori”. Conform SEAP „Municipiul 
Iasi implementează trei proiecte, de reabilitare a 
infrastructurii de tramvai, finanțate din fonduri 
nerambursabile europene prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific – 4.1 
Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedință de 
județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană 
durabilă, Proiectele cuprind „Activitatea de achiziționare 
material rulant”, tramvaie, în scopul atingerii obiectivului 
general al proiectelor, reprezentat de reducerea emisiilor 
de carbon”. Licitația a fost suspendată recent din lipsă de 
oferte. 

Proiectele enumerate sunt următoarele: 
1) „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în Municipiul Iasi”- Reorganizarea circulației pe Bulevardul Tudor 
Vladimirescu” -7 tramvaie; 
2) „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iasi”- 5 tramvaie; 
3) „Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iaşi-Dancu” – 4 tramvaie 

Valoarea estimată a celor 16 tramvaie este de 142,7 milioane lei. Ofertele pot fi depuse până la data de 
19.08.2019, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 19.02.2020. Noile tramvaie vor avea podea 
coborâtă, aer condiționat şi toate dotările pe care un tramvai modern le oferă în prezent. Conform caietului de 
sarcini, în prezent CTP Iaşi operează 149 de tramvaie pe 8 trasee. 

https://mobilitate.eu/autobuze-mobilitate-deva-hunedoara/
https://mobilitate.eu/autobuze-mobilitate-deva-hunedoara/
https://mobilitate.eu/primaria-municipiului-iasi-tram/
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Prezentare: ADTP București – Ilfov își propune remodelarea 
mobilității din regiune la standarde europene 

În vederea conştientizării publicului şi a specialiştilor din domeniul mobilității, redacția mobilitate.eu împreună 
cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (ADTPBI) lansează o serie 
de articole prin care este prezentată în detaliu activitatea ADTPBI, modul de lucru şi oamenii care se ocupă de 
realizarea şi punerea în practică a proiectelor pentru regiune. Documentarul va fi împărțit în trei materiale şi este 
disponibil inclusiv în revista mobilitate.eu. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADTPBI) este 
primul organism constituit ca structură de cooperare a autorităților publice locale din Regiunea Bucureşti – Ilfov 
care funcționează pe principii europene, ca entitate de utilitate publică. ADTPBI s-a înființat în noiembrie 2017 
prin asocierea tuturor celor 42 de autorități locale ale regiunii Bucureşti – Ilfov (Municipiul Bucureşti, Consiliul 
Județean Ilfov, 8 oraşe şi 32 de comune din Județul Ilfov), în urma recomandărilor făcute în cadrul Planului de 
Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 2016-2030, elaborat pentru Regiunea Bucureşti – Ilfov şi aprobat de toate 
autoritățile locale în anul 2017. 

Asociația are ca scop implementarea PMUD pentru Regiunea Bucureşti – Ilfov (document strategic pentru 
susținerea dezvoltării economice şi sociale regionale). 
Astfel, ea reglementează, exploatează, monitorizează şi gestionează serviciul public de transport local pe aria de 
competență a unităților administrativ-teritoriale membre, conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători. 
Totodată, respectând principiul european, deține rolul de autoritate contractantă privind transportul public în 
regiunea Bucureşti – Ilfov. 

Concret, rolul ADTPBI este următorul: 
– Coordonează implementarea şi actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Bucureşti – Ilfov 2016-2030; 
– Elaborează strategia şi planul integrat de transport şi circulație la nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov pentru transportul 
public de călători şi, de asemenea, monitorizează implementarea acestuia; 
– Elaborează şi implementează politica de integrare tarifară şi introducerea sistemelor moderne de e-ticketing şi 
management de trafic şi transport public; 
– Elaborează norme, proceduri, standarde pentru toate tipurile de transport public de călători, ținând cont de practicile 
europene şi de noile tehnologii; 
– Încheie contracte de servicii publice cu operatorii de transport public de călători şi monitorizează realizarea acestor 
contracte şi a indicatorilor de performanță; 
– Asigură monitorizarea transportului public; 
– Efectuează plățile compensatorii către operatori şi urmăreşte eficientizarea cheltuielilor publice; 
– Urmăreşte implementarea proiectelor de investiții legate de transportul public. ADTPBI a încheiat, până în iunie 2019, trei 
contracte de delegare a serviciului public de transport local de călători: cu operatorul bucureştean STB SA (fostă RATB) şi 
cu operatorii interni ai primăriilor Voluntari (Serviciul Transport Voluntari) şi Chitila (STCM Ecotrans). 

ADTPBI, un grup de specialiști cu experiență în domeniul transportului 

Cu toate că această autoritate a fost creată relativ recent, ea a reuşit să coaguleze unii dintre cei mai buni specialişti în 
domeniul transporturilor. Aceştia, printr-un efort comun, au pus bazele unui transport integrat regional prin elaborarea şi 
adoptarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Bucureşti – Ilfov 2016-2030. 
În prezent, specialiştii Asociației lucrează susținut pentru aplicarea Programului Integrat de Transport stabilit de cei 42 de 
membri ai ADTPBI pentru deservirea celor aproximativ 2,5 milioane de locuitori ai Regiunii. ADTPBI se mândreşte cu faptul 
că în cadrul ei activează specialişti precum: 
– directorul executiv Adrian Sorin Mihail (cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul transportului public bucureştean); 
– directorul executiv adjunct Aura Răducu (cu o vastă experiență în domeniul fondurilor şi proiectelor europene); 
– directorul executiv adjunct Vladimir Ghițulescu (director, timp de doi ani, al companiei de întreținere drumuri județene 
CONTRANS Ilfov SA şi încă 5 ani – director comercial la CNADNR-CNAIR); 
– directorii Monica Vodă (cu experiență vastă în administrație, investiții şi Fonduri Europene) şi Ștefan Stroe (cu o 
experiență de peste 15 ani în domeniul transportului, dintre care 3 ani ca şef al ARR Ilfov), foarte buni coordonatori şi 
oameni cu o tenacitate deosebită, care gestionează foarte bine problemele complexe şi adeseori acute ale transportului 
public. O contribuție foarte valoroasă o au şi Valeriu Bunea, Bogdan Stănescu, Sorin Negrea, Mihai Rădoi, Geanina Suditu, 
Oana Predoi, Susana Georgiu, ca de altfel toți ceilalți specialişti, care se bucură de recunoaştere în domeniu.  

https://mobilitate.eu/adtpbi-partea1/
https://mobilitate.eu/adtpbi-partea1/
https://www.tpbi.ro/
https://mobilitate.eu/revista-mobilitate-eu/
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Directorul executiv al ADTPBI, Adrian Sorin Mihail, a absolvit 
Facultatea de Transporturi în 1992 şi activează în domeniul 
transportului public din luna februarie a anului 1994, când a 
fost angajat ca inginer în cadrul RATB (actuala STB SA). 
Până în anul 2018, a lucrat în diverse departamente ale 
Regiei, de la nivel operațional (ateliere şi depouri) până la 
cel mai înalt nivel administrativ ateliere şi depouri, ajungând 
în funcția de director general, cunoscând astfel în amănunt, 
concret, problemele reale şi găsind soluții viabile pentru 
transportul public. În toamna anului 2014, a făcut parte din 
Grupul pentru Mobilitate creat la nivelul Municipiului 
Bucureşti, grup coordonat atunci de inginerul Ion Dedu, din 
care făceau parte numeroşi specialişti din domeniu, precum 
Aura Răducu, Geanina Suditu sau Ștefan Roşeanu şi care a 
pus bazele PMUD-BI 2016-2030. 

În perioada 2014-2017, echipa de specialişti a RATB, sub 
îndrumarea lui Adrian Sorin Mihail, împreună cu echipa 
BERD au lucrat şi au finalizat Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă, dar şi o formă a contractelor de servicii ce 
trebuiau încheiate cu operatorii interni de transport, în baza 
Regulamentului European 1370/2007. Devenit consilier 
general al Capitalei în 2016, Adrian Sorin Mihail a activat ca 
preşedinte al Comisiei de Transport din cadrul CGMB până 
în ianuarie 2017, când a fost ales prin hotărâre CGMB, 
membru în Consiliul de Administrație al RATB şi a fost numit 
director general al Regiei de către CA. 

Primăria Capitalei și Consiliul General al Municipiului 
București au înțeles importanța transportului public 
în viața orașului și au adoptat hotărâri în sensul 
dezvoltării și susținerii acestuia. Devenind atractiv, 
transportul public a început să fie utilizat tot mai 
mult de către locuitori. 

Astfel, cu sprijinul Municipalității, care susține financiar 90% 
din această activitate, sub conducerea sa, calitatea 
serviciului s-a îmbunătățit prin creşterea cu circa 50 la sută 
a parcului de vehicule, mai ales cel de autobuze, reducându
-se astfel timpul de aşteptare în stații. De exemplu, la 
autobuze: din 650, cât era parcul circulant în ianuarie 2017, 
s-a ajuns la 865 – parc circulant şi 900 – parc activ, fiind 
scoase din imobilizare peste 300 de autobuze Mercedes 
Citaro. Toate acestea au putut fi realizate datorită sprijinului 
Primăriei Municipiului Bucureşti şi al Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, care susțin dezvoltarea transportului 
public şi au aprobat bugetele necesare. 

În aceeaşi perioadă, au fost perfectate contracte pe termen 
lung cu producători de agregate mari (mai ales reductoare), 
eliminându-se astfel o parte dintre problemele de 
funcționare a tramvaielor. În calitate de director general, 
împreună cu echipele de specialişti din cadrul fostei Regii, 
Adrian Sorin Mihail a contribuit şi la finalizarea caietelor de 
sarcini pentru achiziția de vehicule de către Primăria 
Municipiului Bucureşti. Tot în mandatul său de Director 
General al RATB, au fost instalate sisteme de aer 
condiționat pe 150 de autobuze şi 100 de troleibuze, s-au 
modernizat 10 stații de spălare în depouri şi autobaze, s-au 
achiziționat vehicule de intervenție performante, care, în 
cazul unui incident nedorit, pot interveni rapid, reducând 
atât costurile cât şi disconfortul cetățenilor. 

„Toate aceste realizări extrem de importan-
te pentru viața orașului au fost posibile prin 
grija Primăriei Municipiului București, care a 
avut printre principalele priorități îmbunătă-
țirea calității serviciului de transport public 
și care a înțeles necesitatea investițiilor în 
acest domeniu”, explică Mihail. 

De asemenea, au fost realizate două trasee de 
tramvai cu cale proprie rapidă: linia 21 şi linia cir-
culară 1/10. Acest lucru a dus la o îmbunătățire a 
calității serviciului public de transport şi a redus 
congestia traficului pe arterele respective. Con-
cret, tramvaiul a devenit atractiv, iar călătorii au 
început să îl utilizeze tot mai mult. 

Astfel, cererea de autobuze şi troleibuze de pe lini-
ile paralele a scăzut, acestea putând fi redistribui-
te pe alte rute, mai solicitate. 

Nu în ultimul rând, pe tronsonul liniei de tramvai 
55, de la Granitul la Piața Iancului şi retur, au fost 
instalate în stații sisteme de informare în timp 
real, prin care călătorii află cât mai au de aşteptat 
până la următorul tramvai. 
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De la începutul anului 2019, Primăria Municipiului Bucureşti şi ADTPBI au suplimentat, în total, cu 10% numărul 
de vehicule pe liniile urbane, pe lângă alte aproape 100 de autobuze care au fost distribuite pe liniile regionale 
prevăzute în Programul Integrat de Transport Public de Călători în Regiunea Bucureşti – Ilfov. Primăria Capitalei 
acoperă integral (100%) diferența dintre tariful practicat şi costurile reale ale serviciului prestat pe liniile din 
Municipiul Bucureşti. Prin aceste măsuri, PMB urmăreşte atragerea cetățenilor către mijloacele de transport în 
comun şi oferirea unor condiții de călătorie de calitate. În primele şase luni ale anului 2019, numărul traseelor 
regionale în județul Ilfov operate de STB SA a crescut de la 21 la 41, fiind, totodată, încheiate contracte de 
delegare a serviciului public de transport cu operatorii regionali ECOTRANS STCM SRL (pentru atribuirea a două 
linii regionale) şi SC STV SA (pentru atribuirea a cinci linii regionale). 

A fost inițiată, la 25.02.2019, Procedura de achiziție – negociere competitivă pentru delegarea de servicii de 
transport public de călători în Municipiul Bucureşti şi Județul Ilfov pe 20 de trasee, grupate în patru loturi. La 
07.03.2019, a fost pus în consultare publică Proiectul de reconfigurare a rețelei de tramvaie din Municipiul 
Bucureşti, în vederea scăderii timpilor de aşteptare şi a creşterii capacității de transport, prin promovarea acestui 
mijloc de transport nepoluant. În urma consultării populației, a factorilor implicați în domeniul transportului 
public, dar şi a organizațiilor neguvernamentale, specialiştii ADTPBI au primit o serie de propuneri, care în 
prezent sunt analizate, urmând ca proiectul final să fie propus ulterior spre aprobare. 

 

 

 

 

 

      Realizările ADTPBI 

Încă din primul an de funcționare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov a 
realizat o serie de obiective, cum ar fi: 
– a elaborat Programul de transport public integrat pentru regiunea Bucureşti – Ilfov, inclusiv cu integrare tarifară şi cu 
implementare pe etape, care a fost aprobat în iulie 2017; 
– a realizat Regulamentul Serviciului de transport public unitar pentru întreaga regiune Bucureşti – Ilfov; 
– a elaborat documentația în vederea delegării serviciului public regional către operatorul STB SA, aprobată în august 
2018; 
– a contribuit esențial la transformarea RATB în operator regional – societate comercială, în cadrul căreia Consiliul General 
al Municipiului Bucureşti deține 99,9% acțiuni şi Consiliul Județean Ilfov 0,1% acțiuni, în septembrie 2018; 
– a încheiat Contractul de delegare a serviciului public de transport în regim de urgență către STB SA (la 17 septembrie, cu 
avizul Consiliului Concurenței); 
– a efectuat Studii de oportunitate şi Studii de trafic pentru proiectele europene privind achiziția a 100 de tramvaie, a 100 
de autobuze electrice şi modernizarea a 1,2 km a liniei de tramvai, studii care au fost aprobate; 
– a efectuat Studii de oportunitate şi Studii de trafic pentru proiectele finanțate din Fondul de mediu privind achiziția a 100 
de troleibuze noi cu autonomie şi a 130 de autobuze hibrid, proiecte care au fost aprobate. 
– a efectuat Studii de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public pentru 
operatorii interni/regionali şi pentru operatorii privați; 
– a elaborat Conceptul de mobilitate pentru meciurile din cadrul Campionatului European de Fotbal din 2020 care se vor 
disputa la Bucureşti şi a conceptului de utilizare a voluntarilor. Activitatea ADTPBI a continuat cu realizări concrete, de 
anvergură, şi în anul 2019: 
– În perioada ianuarie – aprilie 2019, serviciul de transport s-a îmbunătățit prin majorarea parcului auto pe baza 
Programului de transport integrat, ca urmare a livrării, în etape, a celor 400 de autobuze Otokar. Astfel, în luna mai, parcul 
total al operatorului STB SA număra 1.517 vehicule, şi anume 280 tramvaie, 181 troleibuze şi 1056 autobuze; 
– De la începutul anului şi până în prezent, numărul traseelor regionale în județul Ilfov a crescut de la 21 la 41; 
– Încheierea Contractului de delegare în regim de urgență a serviciului public de transport cu operatorii regionali 
ECOTRANS STCM SRL (pentru atribuirea a două linii regionale) şi SC STV SA (pentru atribuirea a cinci linii regionale); 
– Inițierea, la 25.02.2019, a Procedurii de achiziție – negociere competitivă pentru delegarea de servicii de transport public 
de călători în Municipiul Bucureşti şi Județul Ilfov pe 20 de trasee, grupate în 4 loturi; 
– La 07.03.2019, a fost pus în consultare publică Proiectul de reconfigurare a rețelei de tramvaie din Municipiul Bucureşti, 
în vederea scăderii timpilor de aşteptare şi a capacității de transport. 
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Adrian Sorin Mihail: ADTPBI pregăteşte noi trasee urbane şi proiecte cu finanțare europeană 
 

 
Proiecte în derulare 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (ADTPBI), primul organism 
constituit ca structură de cooperare a autorităților publice locale din regiunea Bucureşti – Ilfov care 
funcționează pe principii europene, este implicată în mai multe proiecte de investiții demarate împreună cu 
Primăria Municipiului Bucureşti în domeniul transportului public. Printre acestea se numără: 

– 8 cereri de finanțare în valoare totală de 220 milioane de euro depuse şi aflate în etapa de contractare (cu 
finanțare europeană) în vederea achiziției a 100 de tramvaie din gama de 36 metri, procedură aflată în faza de 
licitație. Totodată, va fi modernizată calea de rulare a liniilor 1/10, 40 şi 55. 
– Modernizarea unei porțiuni a căii de rulare a tramvaielor liniei 1/10, un proiect de aproximativ 6 mil. Euro 
(cu finanțare europeană); 
– 4 cereri de finanțare în valoare de 57 milioane de euro depuse şi aflate în etapa de contractare (cu finanțare 
europeană) în vederea achiziției a 100 de autobuze electrice, procedură aflată în faza de licitație. Ca măsuri 
complementare, vor fi modernizate depourile Bujoreni, Berceni şi Bucureştii Noi şi vor fi instalate stații de 
încărcare rapidă la capetele liniilor pe care vor circula aceste autobuze. 
– Cerere de finanțare din Fondul pentru Mediu depusă de Primăria Municipiului Bucureşti în vederea achiziției a 
100 de troleibuze cu autonomie şi a 130 de autobuze hibrid. Contractul de finanțare a fost semnat şi achiziția 
se află în procedura de licitație. 

De asemenea, specialiștii ADTPBI lucrează la: 
– Politica de integrare tarifară pentru toate modurile de transport public; 
– Studiul de Oportunitate pentru achiziția de autobuze cu alimentare pe gaz natural comprimat (GNC) şi 
dezvoltarea infrastructurii aferente; 
– Reanalizarea şi reconfigurarea unor trasee urbane în funcție de noile puncte de interes apărute şi de 
îmbunătățirea legăturilor cu rețeaua de transport de medie capacitate (tramvai) sau mare capacitate (metrou) 
şi la pregătirea contractelor de servicii publice/de delegare de gestiune pe termen îndelungat pentru toată 
regiunea Bucureşti – Ilfov. 
În pregătire se află următoarele proiecte, cu implementare pe termen mediu şi lung: 
– Realizarea şi coordonarea Planului de Mobilitate UEFA Euro 2020; 
– Atribuirea a 20 trasee regionale noi către 4 operatori privați (procedura competitivă se află în desfăşurare); 
– Proiect pilot School Bus – curse pentru transportul şcolarilor; 
– Stabilirea a 10 trasee urbane noi, care vor tranzita cartiere foarte aglomerate pe străzi secundare şi care vor 
fi deservite de autobuze de capacitate mică. Traseele vor fi atribuite prin procedură competitivă unor operatori 
privați; 
– Studiu de oportunitate pentru Sistem car sharing municipal; 
– Studiu de oportunitate pentru Soluții de realizare stații alimentare combustibili alternativi în parteneriat 
public-privat; 
– Conectarea rețelelor de biciclete existente şi propuse la nivel regional; 
– Studiu – Soluții pentru implementare sistem monorail. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov este condusă 
de Adrian Sorin Mihail.  

El a fost numit în această funcție în luna noiembrie a anului 2018. Pe baza Programului de transport integrat, 
serviciul de transport al întregii Regiuni s-a îmbunătățit prin majorarea parcului auto. Astfel, în luna mai, parcul 
total al operatorului STB SA număra 1.517 vehicule, şi anume 280 tramvaie, 181 troleibuze şi 1.056 autobuze. 

Primăria Capitalei şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au înțeles importanța transportului public în 
viața oraşului şi au adoptat hotărâri în sensul dezvoltării şi susținerii acestuia. Devenind atractiv, transportul 
public a început să fie utilizat tot mai mult de către locuitori. 
 
Astfel, cu sprijinul Municipalității, care susține financiar 90% din această activitate, de la începutul anului 
2019, Primăria Municipiului Bucureşti şi ADTPBI au suplimentat, în total, cu 10% numărul de vehicule pe liniile 
urbane, pe lângă alte aproape 100 de autobuze care au fost distribuite pe liniile regionale prevăzute în 
Programul Integrat de Transport Public de Călători în Regiunea Bucureşti – Ilfov. 

https://mobilitate.eu/adtpbi-partea2/
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Primăria Capitalei acoperă integral (100%) diferența dintre tariful practicat şi costurile reale ale serviciului 
prestat pe liniile din Municipiul Bucureşti. Prin aceste măsuri, PMB urmăreşte atragerea cetățenilor către 
mijloacele de transport în comun şi oferirea unor condiții de călătorie de calitate. În primele şase luni ale anului 
2019, numărul traseelor regionale în județul Ilfov operate de STB SA a crescut de la 21 la 41, fiind încheiate 
contracte de delegare a serviciului public de transport cu operatorii regionali ECOTRANS STCM SRL (pentru 
atribuirea a două linii regionale) şi SC STV SA (pentru atribuirea a cinci linii regionale). 

A fost inițiată, la 25.02.2019, Procedura de achiziție – negociere competitivă pentru delegarea de servicii de 
transport public de călători în Municipiul Bucureşti şi Județul Ilfov pe 20 de trasee, grupate în patru loturi. 

La 07.03.2019, a fost pus în consultare publică Proiectul de reconfigurare a rețelei de tramvaie din Municipiul 
Bucureşti, în vederea scăderii timpilor de aşteptare şi a creşterii capacității de transport, prin promovarea 
acestui mijloc de transport nepoluant. În urma consultării populației, a factorilor implicați în domeniul 
transportului public, dar şi a organizațiilor neguvernamentale, specialiştii ADTPBI au primit o serie de propuneri, 
care în prezent sunt analizate, urmând ca proiectul final să fie propus ulterior spre aprobare. 

Adrian Sorin Mihail – o carieră dedicată transportului electric și mobilității 

Adrian Sorin Mihail a absolvit Facultatea de Transporturi în 1992 şi activează în domeniul transportului public 
din luna februarie a anului 1994, când a fost angajat ca inginer în cadrul RATB (actuala STB SA). Repartizat la 
Exploatarea Transport Electric (ETE, actuala Divizie Transport Electric), s-a aflat o perioadă scurtă de timp la 
Serviciul Tehnic, condus în acea perioadă de Vasile Șoita, directorul ETE fiind Gheorghe Lemnaru. „Atunci m-am 
familiarizat cu modul în care se exercită activitatea în cadrul unui depou de tramvaie şi am studiat procedeele 
tehnologice, reparații, revizii”, spune directorul executiv al ADTPBI. 

Adrian Sorin Mihail a activat apoi ca inginer la Depoul Colentina, 
sub îndrumarea şefului depoului, inginerul Nicu Voinea. Când au 
intrat în exploatare vagoanele modernizate V3A-93, domnul 
Mihail a asigurat întreaga monitorizare a acestora, începând cu 
data de 6 iulie 1994, când a sosit primul vagon modernizat (cu 
indicativul 354), urmat de vagonul 355, în luna noiembrie 1994. 
În perioada februarie-noiembrie 1994, Adrian Sorin Mihail a 
cunoscut în detaliu fiecare amănunt al funcționării vagoanelor 
modernizate. Domnul Mihail şi-a perfecționat cunoştințele 
tehnice de detalii ale funcționării agregatelor şi instalațiilor din 
componența tramvaielor modernizate V3A-93 alături de domnii 
maiştri electricieni Dumitru Stoian şi Ion Andreescu. 

„De-a lungul celor patru ani în care am fost inginer 
la Depoul Colentina, sub îndrumarea echipei de acolo și împreună cu proiectarea RATB, după o 
muncă laborioasă, s-au pus bazele unui model final de vagon V3A-93. Depoul Colentina era 
considerat atunci depou de prim rang, acolo se făceau cercetări și tehnică de proiectare a 
modelelor îmbunătățite de tramvaie. Tot atunci am îmbunătățit și schema electrică de funcționare 
a ușilor, dar și a altor elemente tehnice din dotarea vagoanelor”, povesteşte directorul ADTPBI. Din 
toamna anului 1996 şi până în 2002, Adrian Sorin Mihail a ocupat funcția de şef de atelier la Depoul Colentina. 
În această perioadă, sub îndrumarea lui, angajații au urmat cursuri de pregătire pentru cunoaşterea procesului 
tehnologic, dar şi pentru diagnosticarea defectelor în perioada de garanție şi remedierea acestora după 
expirarea garanției.  

În noiembrie 2002, Adrian Sorin Mihail a fost avansat în funcția de şef secție adjunct la Depoul Victoria. Aici, a 
preluat activitățile şefului de depou în momentul în care acesta nu era prezent şi s-a ocupat de organizarea 
activității de întreținere a vehiculelor, dar a răspuns şi de activitatea de ISCIR, OGA, Mediu, PSI şi Protecția 
Muncii. A revenit la Depoul Colentina în 2006, ca şef de secție, coordonând toată activitatea acestui depou. 
Împreună cu Serviciul Informatic şi Sisteme Electronice şi cu doamna ing. şef atelier exploatare Rodica Moț, au 
fost puse bazele Programului de repartizare lunară şi zilnică a conducătorilor de vehicule, care, prin actualizări 
şi upgradări de soft, ulterior a fost extins în toată regia de transport. 

Astfel, s-au putut determina mult mai bine costurile de exploatare, elaborarea bugetului şi, în acelaşi timp, s-au 
creat condiții mult mai bune pentru conducătorii mijloacelor de transport în comun, prin respectarea mai 
eficientă a timpului de muncă şi de odihnă, dar şi a numărului de ore lucrate de aceştia, astfel încât să se 
încadreze în regimul lunar. 
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„Nerespectarea acestui regim lunar de lucru afectează atât sănătatea oamenilor, cât și relația 
familială a acestora”, explică Adrian Mihail. 

La 14 septembrie 2011, Adrian Sorin Mihail a fost avansat ca şef al Serviciului Programare din cadrul RATB. Aici, s-a 
ocupat cu urmărirea şi îndrumarea activității pe calculator a vehiculelor de transport în comun, repartizarea capacităților 
existente pe unități de exploatare, a personalului de bord etc; cu organizarea de acțiuni de control şi îndrumare în 
unități şi pe trasee cu privire la activitatea de circulație şi mişcare. 

De asemenea, 
– a făcut propuneri pentru introducerea şi asimilarea metodelor şi tehnicilor moderne în activitatea de exploatare şi 
mişcare; 
– a coordonat activitatea de elaborare a programelor speciale, a tematicilor privind editarea materialelor publicitare şi 
de presă, a temelor de proiectare cu privire la activitatea de exploatare, circulație şi mişcare, pentru elaborarea unor 
studii în domeniul său de activitate; 
– a colaborat, în numele RATB, cu institute şi organizații de studii şi proiectare în domeniul transporturilor; 
– a coordonat, a controlat şi a condus activitatea de raționalizare a sistemului informațional pentru serviciu; 
– a organizat comandamentul de iarnă şi a controlat derularea măsurilor din planul aprobat; 
– a coordonat modul de întocmire a Datelor Statistice privind activitatea Regiei, lucrare care a fost prezentată Consiliului 
de Administrație în vederea aprobării; 
– a coordonat şi a urmărit realizarea documentelor necesare pentru buna desfăşurare a activității Regiei în sezonul 
friguros, care cuprind Comandamentul de deszăpezire RATB, Programul de măsuri pentru asigurarea circulației 
mijloacelor de transport public în condiții de iarnă, itinerariile pentru vagoanele plug-perie, listele pe sectoare ale 
stațiilor de tramvaie cu refugii şi ale capetelor de linii etc, precum şi întocmirea informărilor cu stadiul de realizare a 
măsurilor programului, lucrări prezentate în cadrul şedințelor Consiliului de Administrație în vederea aprobării sau a 
informării membrilor consiliului. 

Nu în ultimul rând, a coordonat activitatea de furnizare a datelor şi informațiilor solicitate de autoritățile locale 
şi firmele de consultanță în transporturi, dar şi redactarea lucrărilor de sinteză privind programul de transport 
anual, analiza exploatării, organizarea transportului public, metodologii de calcul a indicatorilor sau a 
costurilor aferente pierderilor din încasări, consumului unitar de combustibil, cheltuielilor de exploatare etc. 
Sub conducerea sa, programul a cunoscut îmbunătățiri radicale: „Împreună cu Serviciul Implementare 
Sisteme Informatice, condus de Marin Mandache și Constanța Stănescu, și cu șeful Biroului 
Programare de Circulație, Paula Ionescu – care, în prezent, face parte din echipa ADTPBI – 
programul a fost îmbunătățit substanțial.” 

În acea perioadă, 
-au fost introduse liniile de noapte, inexistente până atunci; 
-s-a înființat prima linie circulară din Bucureşti, linia de tramvai 1, care avea un singur capăt de linie, la Șura Mare; 
-a fost înființată prima linie cu program 24/24, linia Expres 783, turiştii putând astfel să ajungă şi noaptea de la 
Aeroportul Internațional Henri Coandă în zona Unirii, de unde, prin legătură cu liniile de noapte, pot ajunge în orice 
zonă a Bucureştiului, cu costuri minime; 
-s-a pus baza Programului de Transport Public la nivelul Capitalei; 
-s-a reorganizat rețeaua de transport; 
-s-au înființat noi stații. Totul pentru ca transportul public de călători să devină mai atractiv. 

Din august 2013, Adrian Sorin Mihail a activat, timp de cinci luni, ca Director al Direcției Programare şi Siguranță 
Circulație şi a reorganizat activitatea unităților de exploatare din depouri şi autobaze. În acea perioadă, a coordonat şi a 
răspuns de întreaga activitate de transport public de călători şi a asigurat ieşirea parcului circulant aprobat. În 2015, a 
devenit Director al Direcției Mentenanță şi Administrare Sistem din cadrul RATB şi timp de şase luni, cât a ocupat 
această funcție, s-a îmbunătățit semnificativ activitatea IT-ului din punct de vedere al softurilor, producție proprie, dar şi 
al elaborării strategiei. 

În acea perioadă, 
-a organizat, coordonat şi verificat activitatea tehnică a Regiei, astfel încât transportul public de persoane să se 
desfăşoare în condiții optime; 
-a propus strategii, politici şi obiective ale Regiei în domeniul tehnic şi a asigurat realizarea planurilor anuale; 
-a propus măsuri şi soluții în vederea valorificării la maximum a capacităților de producție şi a analizat posibilitățile de 
creştere a acestora în cadrul entităților organizatorice pe care le-a coordonat; 
-a aprobat documentația pentru caietele de sarcini de licitație privind achiziția din fonduri publice, precum şi a temelor 
de proiectare-cercetare, conform planului de proiectare aprobat; 
-a coordonat, prin intermediul Departamentului Electronică şi Tehnologia Informației, activitatea de întreținere şi 
reparație a instalațiilor şi echipamentelor electronice de mică şi mare putere cu care erau dotate vehiculele RATB, a 
instalațiilor de automatizări specifice transportului public, precum şi a rețelei de radiocomunicații a Regiei; 
-a orientat întreaga activitate de cercetare pentru însuşirea şi aplicarea tehnicii de vârf. 
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A fost preşedintele Consiliului Tehnico-Economic şi a aprobat componența comisiilor tehnice de cercetare în cazul 
producerii unor accidente, avarii, începuturi de incendiu etc. 
În toamna anului 2014, Adrian Sorin Mihail a făcut parte din Grupul pentru Mobilitate creat la nivelul Municipiului 
Bucureşti, grup coordonat atunci de domnul ing. Ion Dedu, din care făceau parte numeroşi specialişti din domeniu 
precum Aura Răducu, Geanina Suditu sau Ștefan Roşeanu şi care a pus bazele PMUD-BI 2016-2030. 

În perioada 2014-2017, echipa de specialişti a RATB, sub îndrumarea lui Adrian Sorin Mihail, împreună cu echipa BERD 
au lucrat şi au finalizat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, dar şi o formă a contractelor de servicii ce trebuiau 
încheiate cu operatorii interni de transport, în baza Regulamentului European 1370/2007. 

 

 

 

 

 

 
Reportaj: Trafic deviat şi primele lucrări la podul peste Șoseaua Virtuții 
 
Traficul a fost deviat în zona Șoseaua Virtuții, odată cu demararea montajului grinzilor metalice peste şosea, 
fiind montată prima din cele 8 grinzi ce vor închide pasajul metalic ce face legătura între Splaiul 
Independenței, Cartierul Militari şi A1 în finalul întregului proiect. Mobilitate.eu va prezenta constant evoluția 
acestui şantier de care depinde redeschiderea liniei 41 metrou uşor şi a traficului normal pe Șoseaua Virtuții. 

 

 

 

 

 

Linia 41 închisă: şantierele Pasaj Grant şi Pod Ciurel avansează în timp ce şantierul 
M5 de la Piața Drumul Taberei nu dă semne că va fi lansat în termen 
 
Începând de sâmbătă 29 iunie 2019 a fost închis unul din cele mai importante mijloace de transport din Bucureşti, 
metroul uşor 41, care leagă o zonă importantă a oraşului, ce nu poate fi conectată uşor cu alt tip de mijloc de transport. 
Acest lucru s-a văzut încă din 1 iulie, prima zi lucrătoare fără linia 41, când autobuzele mai mult au stat în trafic din 
cauza aglomerației traficului auto, aglomerație prezentă permanent pe această rută, motiv pentru care a şi fost realizată 
în 2002 această linie de metrou uşor. Lucrările au fost lansate încă dinaintea închiderii liniei de tramvai în zona Pod 
Ciurel, unde echipele pregătesc montarea grinzilor podului metalic peste Șoseaua Virtuții, fiind nevoie de reazemele 
temporare montate în zona liniilor de tramvai. În cursul zilei de azi deja era montat primul reazem, fiind pregătită 
fundația pentru al doilea, iar echipele lucrau la racordarea zonei pe unde va fi deviat traficul auto în perioada montajului 
grinzilor. De asemenea, față de momentul închiderii traficului, lucrările au avansat şi pe Pasaj Grant, unde deocamdată 
de lucrează exclusiv la frezarea asfaltului, demontarea bordurilor, a rosturilor de dilatație şi a căii de rulare a tramvaiului, 
echipele CMSPPB fiind prezente în număr important pe şantier. În schimb, șantierul pasajului pietonal și al utilităților M5 este 
abandonat, fără a exista niciun semnal, organizare de șantier, marcaj, care să anunțe demararea lucrărilor. Este vorba de lucrări 
complexe, ce implica devierea de utilități, construcția de pereți mulați și alte proceduri, care dacă nu sunt lansate din timp, vor 
duce la prelungirea cu mai multe luni a lucrărilor.  

https://mobilitate.eu/ciurel-virtutii-0407/
https://mobilitate.eu/santiere-ciurel-grant-m5/
https://mobilitate.eu/santiere-ciurel-grant-m5/
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Agenția Europeană a Căilor Ferate a emis primul certificat unic pentru 30 
de vagoane de marfă ce pot circula în toate țările incluzând România 
 

Într-un pas istoric pentru a elimina barierele din Europa, pentru prima dată a fost emisă o autorizație pentru 
vehicule valabilă în mai multe țări: Agenția Europeană a Căilor Ferate a acordat primul tip de certificat de 
conformitate pentru 30 de vagoane de marfă care pot fi exploatate în toate țările UE. 

“Datorită programelor noastre de învățare până pe 16 iunie şi excelentei cooperări între experții ERA şi aplicanți 
înainte şi în cursul procesului de autorizare, suntem bine pregătiți să gestionăm eficient noile aplicații”, spune 
Josef Doppelbauer, director executiv al ERA, “Sunt mândru să spun că procesele noastre au funcționat fără 
probleme din prima zi”. 
“ERA a reuşit să ia decizia cu privire la această autorizație de tip de conformitate în termenul legal de 4 
săptămâni. Având în vedere că această primă autorizație este un proces de învățare pentru toate părțile 
implicate, felicit experții producătorului şi ERA că au reuşit acest lucru atât de bine “, adaugă Thierry Breyne, 
şeful unității de livrare a planificării şi aprobărilor la ERA. 

În primele două săptămâni, ERA a primit mai mult de 30 de cereri valabile pentru autorizațiile de vehicule şi 
două cereri pentru certificate de siguranță unice, care implică majoritatea țărilor care au transpus noua legislație 
în 2019. ERA a desemnat echipe specializate dedicate multilingvelor pentru evaluarea fiecărei aplicații. 

Wiebe România va realiza lucrări de întreținere şi reparații pe calea ferată 
Lehliu – Constanța 
 
CFR SA a atribuit contractul pentru „Ȋntreținere şi 
reparație Coridor IV Paneuropean, tronson Lehliu-
Constanța (preț inclus material, manoperă) fără 
utilaje grele de cale”, în valoare de 1,68 milioane 
lei şi un termen de realizare de 4 luni. Lucrările 
vor fi efectuate de Wiebe România. 

Lucrările presupun înlocuirea inimilor de 
încrucişare şi a unor piese uzate de aparate de 
cale apărute în procesul de exploatare, a JIL-lor 
care intră în alcătuirea unor aparate de cale 
(reprezentând şine de legătură din cuprinsul 
acestora), înlocuirea şinelor de rulare şi contrasine 
la schimbătoarele de cale, precum şi refacerea 
continuității CFJ, în scopul asigurării funcționării 
normale, continue şi în condiții de siguranță a 
transportului feroviar pe acest tronson. 
 

CFR SA licitează studiul de fezabilitate pentru reabilitarea liniei Ploieşti 
Triaj – Focşani 
 
CFR SA a lansat licitația pentru „Reabilitarea liniei de cale ferată Ploieşti Triaj – Focşani” – Studiu de 
Fezabilitate”, cu valoarea de 19,8 milioane lei şi un termen de realizare de 23 de luni de la semnarea 
contractului. Proiectul este finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare – POIM. Ofertele pot fi 
depuse până la data de 05.08.2019, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 05.12.2019. 

Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Contractantul va respecta actele normative şi reglementările 
specifice infrastructurii feroviare, construcții, aplicabile, în vigoare, în vederea prezentării unui proiect ˮmaturˮ, 
care să corespundă celei mai eficiente soluții din punct de vedere tehnico – economic, pentru care să se aprobe 
asigurarea sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu respectarea conformității 
standardelor impuse pentru Coridoarele Europene şi Coridoarele TEN-T şi asigurarea specificațiilor tehnice de 
interoperabilitate pe teritoriul României, inclusiv pentru modernizarea/reabilitarea stațiilor de cale ferată. 

https://mobilitate.eu/agentia-europeana-a-cailor-ferate-a-emis-primul-certificat-unic-pentru-30-de-vagoane-de-marfa-ce-pot-circula-in-toate-tarile-incluzand-romania/
https://mobilitate.eu/agentia-europeana-a-cailor-ferate-a-emis-primul-certificat-unic-pentru-30-de-vagoane-de-marfa-ce-pot-circula-in-toate-tarile-incluzand-romania/
https://mobilitate.eu/wiebe-romania-lehliu-constanta/
https://mobilitate.eu/wiebe-romania-lehliu-constanta/
https://mobilitate.eu/cfrsa-sf-ploiesti-focsani/
https://mobilitate.eu/cfrsa-sf-ploiesti-focsani/
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FNFMCV a finalizat negocierea noului CCM cu CFR Călători incluzând 
creşterea salariului brut cu 15% 
 
Federația Națională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane 
anunță că astăzi, 19 iunie 2019, au fost finalizate negocierile 
colective în vederea încheierii Contractului colectiv de muncă la 
nivelul Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători 
“CFR Călători”– SA. Începând cu data de 01 septembrie 2019 
salariile de bază brute ale salariaților societății cuprinse în 
Anexa 1 la Contractul colectiv de muncă vor fi majorate cu 15 
procente. În perioada imediat următoare va fi încheiat şi 
Acordul referitor la utilizarea fondului cu destinație socială 
pentru acoperirea dosarelor medicale şi decontarea biletelor de 
odihnă şi/sau tratament pe anul 2019. 

A fost semnat CCM al CFR Marfă ce prevede creşteri salariale de 15% 
 
Federația Națională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane anunță că „Astăzi, 26 iunie 2019, a fost semnat Contractul 
colectiv de muncă la nivelul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă ”CFR MARFĂ” – SA. Începând cu data de 
01 septembrie 2019 salariile de bază brute ale salariaților societății, cuprinse în Anexa 1 la Contractul colectiv de muncă, 
vor fi majorate cu 15 procente. Totodată, valoarea tichetului de masă a crescut la 15 lei.” 

 
Legea privind statutul personalului feroviar a fost retrimisă pentru 
examinare de preşedintele Klaus Iohannis 
 
Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis joi, 20 iunie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind 
statutul personalului feroviar. Conform comunicatului administrației prezidențiale „Legea privind statutul personalului 
feroviar vizează raporturile de muncă ce se stabilesc între unitatea cu specific feroviar şi personalul feroviar angajat în 
cadrul acesteia, drepturile, obligațiile şi răspunderea personalului feroviar, formarea inițială şi continuă a personalului 
feroviar, condițiile specifice şi modalitățile de ocupare şi de eliberare din aceste funcții, de încetare a activității şi de 
pensionare a personalului feroviar, precum şi criteriile de acordare a recompenselor şi distincțiilor. Această lege va intra în 
vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor referitoare la 
pensionare, care vor intra în vigoare la data de 1 septembrie 2021. 

În forma transmisă la promulgare, legea menționată – ce înlocuieşte Decretul nr. 360/1976 privind aprobarea Statutului 
disciplinar din unitățile de transporturi – se impune, însă, a fi reanalizată de către Parlament atât sub aspectul impactului 
pe care aceasta îl are asupra sectorului feroviar în ansamblul său, cât şi al modului în care noile dispoziții se corelează cu 
alte acte normative. În contextul în care legea urmează să se aplice practic începând cu anul 2020, reanalizarea acestei 
reglementări, inclusiv sub aspectul impactului economic, este absolut necesară pentru a nu fi în situația prorogării 
succesive a aplicării legii sau, mai grav, în imposibilitatea materializării tuturor drepturilor şi beneficiilor instituite pentru 
personalul feroviar.” 

Mai multe detalii pe siteul Adiminstrației Prezidențiale. 
 
CFR SA licitează reparația căii ferate fără joante şi cu sudură electrică între 
stațiile Câmpia Turzii şi Tunel pe ambele fire 
 
CFR SA a lansat licitația pentru „Reparatia caii fara joante si sudura electrica CF intre Statiile Campia Turzii -
Tunel fir I+II -SRCF Cluj”, proiect în valoare de 2,7 milioane lei şi un termen de execuție de 150 de zile. 
Ofertele pot fi depuse până la data de 17.07.2019, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 
17.11.2019. 

Conform cerințelor de pe SEAP, „În vederea circulației trenurilor în condiții de siguranță, prin asigurarea unui grad de 
confort şi reducerea volumului de lucrări de întreținere, prin eliminarea burajelor repetate şi a lucrărilor de regularizare 
rosturi de dilatație, propunem sudarea tronsoanelor prezentate mai jos, pentru realizarea caii fără joante: a) Câmpia 
Turzii – Valea Florilor, total lungime 2850 mcale, 5700 mfir b) Boju – Tunel, total lungime 1000 mcale, 2000 mfir. Total 
lungime pe care se efectueza sudura electrica este 3850 mcale=7700 mfir.” 
 

https://mobilitate.eu/negocieri-ccm-cfrcalatori-2019/
https://mobilitate.eu/negocieri-ccm-cfrcalatori-2019/
https://mobilitate.eu/cfr-marfa-ccm-salariu/
https://mobilitate.eu/legea-privind-statutul-feroviar/
https://mobilitate.eu/legea-privind-statutul-feroviar/
https://www.presidency.ro/ro/media/decrete-si-acte-oficiale/cerere-de-reexaminare-asupra-legii-privind-statutul-personalului-feroviar?fbclid=IwAR0esz8iSU6L16qwluTtF1y3W55kJaxMSdyxm4Z4_nzfr5JBbetsfg48w3c
https://mobilitate.eu/cfrsa-joante-turzii-tunel/
https://mobilitate.eu/cfrsa-joante-turzii-tunel/
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CFR SA licitează lucrări de ridicare a restricțiilor în mai multe puncte din 
zonele Buzău, Focşani şi Mărăşeşti 
 

CFR SA a lansat licitația pentru „Lucrari de intretinere si reparatie linie CF ( pret inclus materiale, manopera si 
utilaje) – 5 loturi -SRCF Galati”, ce include 5 loturi de lucrări în zonele Buzău, Focşani şi Mărăşeşti. Valoarea 
totală a lucrărilor este de 2,6 milioane lei, urmând ca atribuirea să fie făcută până la data de 10.11.2019. 

Conform SEAP, loturile sunt împărțite astfel: 
– Inlocuit aparate de cale uzate si ridicare restrictii de viteza pe raza sectiei L4 Focsani statia Cotesti 
schimbatorul 9 – MTB 
– Inlocuit aparate de cale uzate si ridicare restrictii de viteza pe raza sectiei L3 Buzau statia Buzau schimbatorul 
36 – MTB 
– Inlocuit aparate de cale uzate si ridicare restrictii de viteza pe raza sectiei L3 buzau statia Buzau schimbatorul 
39 – MTB 
– Inlocuit aparate de cale uzate pe raza sectiei L4 Focsani statia Marasesti TDJ 77/83 – 498.472,64 lei fara TVA 
– Inlocuit aparate de cale uzate pe raza sectiei L3 Buzau – statia Buzau – TDJ 19/21 

CFR SA a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate pentru modernizarea 
Gării de Nord din Bucureşti 
 
CFR SA a lansat licitația pentru „Modernizarea/ 
consolidarea/ reabilitarea stației CF Gara de Nord 
Bucureşti – Studiu de Fezabilitate”, în valoare de 
15,5 milioane lei şi un termen de 198 de zile de 
la semnarea contractului. Sursa de finantare va fi 
asigurată din cadrul Titlului de cheltuială 58 
Proiecte cu finanțare din Fonduri Externe 
Nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014
-2020 – 58.03 Programe din Fondul de Coeziune 
(FC). Proiectul este inclus în portofoliul de 
proiecte din Program Operațional Infrastructură. 
Ofertele pot fi depuse până la data de 
05.08.2019, urmând ca atribuirea să aibă loc 
până la data de 05.12.2019. 

Proiectul vzează: Realizare SF – Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea stației CF Gara de Nord 
Bucureşti.Obiectivele specifice ale investiției sunt următoarele: 
 
– Regenerarea urbană a zonei Gara de Nord pe principiile de smart city / creative city / green city; 
– Folosirea resurselor provenite din activele valoroase ale CFR pentru realizarea eurogării şi a optimizării 
operațiunilor feroviare pentru călători fără subvenții din partea statului; 
– Stimularea transportului regional/ local/ periurban/ urban pe calea ferată similar cu alte stații feroviare din 
Europa; 
– Perspectiva introducerii transportului feroviar cu trenuri de mare viteză pe rute interne şi internaționale 
(Istanbul, Budapesta, Viena, Varsovia, Kiev etc); 
– Modernizarea / consolidarea / repararea clădirilor din stația de călători Bucureşti Nord, precum şi spațiile 
destinate serviciilor pentru călători şi zona comercială şi asigurarea facilităților pentru persoanele cu mobilitate 
redusă, handicap vizual, auditiv; 
– Asigurarea cu sisteme noi de ventilație/ încălzire; 
– Înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare, termice etc; 
– Ridicarea nivelului peroanelor în conformitate cu standardele europene în vigoare şi reabilitarea copertinelor; 
– Reabilitarea liniilor din stație; 
– Refacerea sistemului de drenaj; 
– Montarea de panouri fonoabsorbante şi/sau soluții alternative de reducere a nivelului de zgomot; 
– Modernizarea echipamentului de telecomunicații inclusiv informare a publicului călător; 
– Asigurarea elementelor de siguranță şi confort pentru calători reprezentate de balustrade, rampe pentru 
persoane cu dizabilități, garduri de protecție între linii etc. 

https://mobilitate.eu/cfrsa-lucrari-buzau-focsani/
https://mobilitate.eu/cfrsa-lucrari-buzau-focsani/
https://mobilitate.eu/cfrsa-sf-gara-nord/
https://mobilitate.eu/cfrsa-sf-gara-nord/
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CFR SA anunță a doua serie de stații pentru care a lansat licitațiile 
primelor etape ale proiectului de modernizare a 47 de stații de cale ferată 
 
Compania Națională de Căi Ferate “CFR” SA a transmis următorul comunicat în care anunță a doua serie de 
stații pentru care a lansat licitațiile în vederea elaborării studiilor de fezabilitate pentru modernizare. Este vorba 
de 23 de stații de cale ferată incluse în proiectul Modernizarea a 47 de stații de cale ferată, parte integrantă a 
Programului Operațional Infrastructură Mare. 

Sucursalele Regionale de Căi Ferate Bucureşti, Braşov, Iaşi şi Timişoara au lansat procedurile de licitație în 
vederea elaborării studiilor de fezabilitate pentru modernizarea a 23 de stații de cale ferată – Târgovişte, 
Ploieşti Vest, Sinaia, Buşteni, Videle, Titu, Băile Herculane, Petroşani, Orşova, Miercurea Ciuc, Făgăraş, Sebeş 
Alba, Gheorghieni, Reghin, Aiud, Teiuş, Războieni, Suceava Nord, Paşcani, Vatra Dornei Băi, Vereşti, Dolhasca 
şi Gura Humorului (Oraş) – aflate pe raza județelor Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Caraş Severin, 
Hunedoara, Mehedinți, Harghita, Braşov, Alba, Mureş, Iaşi şi Suceava. 

Obiectivele prevăzute în elaborarea studiilor de fezabilitate au drept scop asigurarea unor servicii de calitate 
într-un spațiu modern, adaptat cerințelor pieței şi nevoilor călătorilor, cu accent deosebit pe: 
– modernizarea şi repararea clădirilor de călători, inclusiv facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă; 
– înălțarea peroanelor în conformitate cu standardele europene, modernizarea copertinelor, a liniilor din stații, 
pasajelor, pasarelelor şi asigurarea accesului la peroanele intermediare; 
– asigurarea sistemelor de ventilație şi încălzire, montarea de panouri fonoabsorbante 
– modernizarea echipamentelor de telecomunicații şi de informare a publicului călător; 
– înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare şi termice şi refacerea sistemului de drenaj; 
– asigurarea elementelor de siguranță în stații, prin construirea unor rampe speciale pentru accesul 
persoanelor cu dizabilități, balustrare, garduri de siguranță între liniile din stații etc. 

Valoarea costurilor estimate pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente celor 23 stații CF este de 
6.844.382 RON fără TVA, iar sursa de finanțare este inclusă în bugetul CFR SA, la capitolul fonduri externe 
nerambursabile.Menționăm că anunțurile de participare la licitațiile deschise organizate de Sucursalele 
Regionale CF Bucureşti, Braşov, Iaşi şi Timişoara sunt disponibile în Sistemul informatic colaborativ pentru 
mediu performant de desfăşurare al achizițiilor publice(SICAP), la adresa www.e-licitatie.ro. 

Vă reamintim că procedurile de licitație pentru elaborarea 
studiilor de fezabilitate pentru primele 24 de stații de cale 
ferată,incluse în proiectul Modernizarea a 47 de stații de 
cale ferată – Satu Mare, Baia Mare, Jibou, Dej Călători, 
Beclean pe Someş, Valea lui Mihai, Carei, Salonta, Târgu 
Jiu, Alexandria, Caracal, Filiaşi, Roşiori Nord, Piatra Olt, 
Mangalia, Neptun (Hc), Costineşti Tabără, Ciulnița, 
Râmnicu Sărat, Adjud, Comăneşti, Făurei, Tecuci şi 
Mărăşeşti -,aflate pe raza județelor Satu Mare, Maramureş, 
Sălaj, Cluj, Bistrița-Năsăud, Bihor, Olt, Dolj, Teleorman, 
Buzău, Bacău, Brăila, Galați, Vrancea, Constanța şi 
Călăraşi,au fost lansate la începutul lunii iunie, de 
Sucursalele Regionale de Căi Ferate Cluj, Craiova, 
Constanța şi Galați. 
 

CFR Călători a lansat licitația pentru reparații RTG la 80 de vagoane 20-54 
 
CFR Călători a lansat licitația pentru „Servicii de reparație planificată tip RP, rebandajarea rotilor osiilor 
montate, refacere protectie anticoroziva si vopsire integrala in sistem poliuretanic, reparatii / reconditionari / 
inlocuiri de subansamble / piese / materiale constatate pe fluxul de reparatie ca necesar a fi efectuate la 
vagoane de calatori seria 20-54”, urmând să încheie un acord cadru în valoare de până la 18,6 milioane lei, 
pentru 24 de luni. 

Ofertele pot fi depuse până la data de 06.08.2019, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 
06.11.2019. Contractul prevede reparația a până la 80 de vagoane. 

https://mobilitate.eu/cfrsa-reparatie-47-statii/
https://mobilitate.eu/cfrsa-reparatie-47-statii/
https://mobilitate.eu/cfr-calatori-licitatie-2054/
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CFR Călători licitează lucrările de modernizare a plăcii turnante din depoul 
Timişoara 
 

CFR Călători a lansat licitația pentru „Modernizare placa turnanta nr. 1 – Depoul de Locomotive Timisoara”, 
proiect ce are termenul de execuție de 90 de zile de la semnarea contractului. Ofertele pot fi depuse până la 
data de 11.07.2019, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 11.10.2019. 

Placa turnanta nr. 1 din Depoul de locomotive Timisoara prezinta o importanta deosebita datorita faptului ca 
asigura accesul locomotivelor electrice in Remiza nr. 1 in care se realizeaza lucrari de intretinere si reparare a 
acestora, remiza fiind dotata cu pod rulant, grup de vinciuri si cantar electronic de masurare a sarcinilor pe 
roti. In momentul de fata, datorita tasarii terenului de fundare a cuvei placii turnante, aceasta nu se mai poate 
utiliza decat cu foarte mare greutate, placa turnanta ramanand blocata de multe ori datorita frecarii cu peretii 
cuvei. Astfel, in proportie de peste 90%, nu se mai poate asigura accesul locomotivelor electrice in hala de 
reparatii nici la linia cu cantar. Este de mentionat faptul ca, dupa orice interventie cu ridicare a cutiei 
locomotivelor electrice este obligatorie cantarirea acestora pentru verificarea sarcinilor de roti iar 
imposibilitatea cantaririi locomotivelor datorita blocarii placii turnante poate conduce la neasigurarea 
materialului rulant necesar pentru tractarea trenurilor de calatori. 

Primele vagoane cu RTG la Astra Arad din contractul pentru RTG la 371 
vagoane intră în compunerea trenurilor 
 
CFR Călători, Atelierele Grivița şi Astra Arad au semnat în 
2018 un amplu contract cadru pentru reparația unui lot de 
371 vagoane din mai multe serii, valoarea totală a 
contractului atribuit fiind de 214 milioane lei. Dacă în urmă 
cu ceva timp am prezentat primele vagoane scoase de 
Atelierele Grivița, astăzi începem să vedem şi vagoane de 
la Astra Arad, în compunerea trenului 472-1 fiind vagonul 
21-76 017, scos de puțin timp pe şine. Conform surselor 
mobilitate.eu, alte 8 vagoane sunt gata de intrat în 
compunerea trenurilor, în timp ce ambele ateliere de 
vagoane lucrează la reparația RTG a mai multor loturi de vagoane. În prezent CFR Călători are un grav deficit 
de vagoane, având în derulare mai multe contracte ample pentru reparații RTG. 

Softronic Craiova a introdus în serviciu comercial rama Hyperion RES 003 
 
Hyperion RES 003 este cel mai nou tren din România, fiind introdus în circulație 
normală de Softrans, în prima zi pe ruta Craiova – Bucureşti Nord – Craiova, după 
ce în ultimele zile a realizat mai multe drumuri de test la Bucureşti şi Braşov. 
Astfel, prima zi de circulație pentru RES 003 este 04.07.2019. 

https://mobilitate.eu/cfr-calatori-turnanta-timisoara/
https://mobilitate.eu/cfr-calatori-turnanta-timisoara/
https://mobilitate.eu/primele-vagoane-rtg-astra/
https://mobilitate.eu/primele-vagoane-rtg-astra/
https://mobilitate.eu/softronic-craiova-res003/
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Metrorex a lansat licitația de proiectare şi asistență tehnică pentru 
Magistrala 5 Secțiunea Eroilor – Piața Iancului 
 
Metrorex a lansat o licitație în valoare de 70 de milioane de lei pentru 
„Servicii de proiectare şi asistență tehnică aferente obiectivului 
Magistrala 5 (Drumul Taberei – Pantelimon), Secțiunea EROILOR (PS 
OPERĂ) – PIAȚA IANCULUI”. Finanțarea proiectului este asigurată de la 
bugetul de stat şi fonduri externe nerambursabile. Ofertele pot fi 
depuse până la data de 05.08.2019, urmând ca atribuirea să aibă loc 
până la data de 05.12.2019. Termenul de realizare este de 60 de luni. 

Obiectivul specific al achiziției este de a oferi METROREX S.A. soluția tehnică optimă pt realizarea secțiunii 2 
Eroilor-Iancului a viitoarei magistrale de metrou 5, pe baza indicatorilor tehnico-economici aprobați de Guvern 
pentru realizarea acestei investiții şi facilitarea executării proiectului în conformitate cu funcționalitățile 
aprobate ale acestuia, cu calendarul de realizare, costurile, standardul de calitate, protecția mediului şi a 
monumentelor istorice, condițiile de siguranță şi siguranța în executarea lucrărilor atât pentru executanți cât şi 
pentru public. Achiziția are ca scop angajarea unui Proiectant ale cărui servicii, conf Caietului Sarcini vor consta 
în: 

– Revizuire rezultatelor Studiului de Fezabilitate, pus la dispozitie de Beneficiar, prin actualizarea Analizei 
Opțiunilor si a prognozei cererii de transport călători; 
– Întocmirea documentatiei pt PUZ şi evaluarea strategică de mediu ; 
– Întocmirea documentatiei pt obținerea acordului de mediu ( pt intreg proiectul); – 
– Întocmirea Raportului de Schimbări Climatice; 
– Întocmirea Proiecte tehnice pe specialități sau grupe de specialități înrudite, asigurând coordonarea acestora; 
– Servicii necesare pentru obținerea aprobărilor/vizelor necesare de la Autorități, întocmirea DTCU, a DTAA, a 
DTAC; 
– Asistenta tehnică pentru depunerea cererii de finanțare din fonduri de coeziune; 
– Întocmirea doc tehnice şi doc de achiziție, care să permită METROREX S.A. să lanseze şi să gestioneze 
licitațiile pentru construcții civile, arhitectura si finisaje, cale de rulare, echipamentele electro-mecanice de 
siguranță/confort, material rulant, siguranță şi automatizare a traficului, echipamentele de sistem şi 
tehnologiile pentru operațiunile de transport, informare şi publicitate proiect; 
– Asistenta tehnică pt selectarea şi atribuirea contractului; 
– Asistenta tehnică în timpul implementării; 
– Asistenta tehnică după finalizarea implementării. 
 

Ministerul Transporturilor publică proiectul de dezvoltare a rețelei 
feroviare în contextul spațiului unic european 

 
Ministerul Transporturilor a publicat pentru dezbaterea publică „Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru 
aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare”, ce stabileşte direcțiile de acțiune strategică 
necesare pentru reabilitarea transportului feroviar pe piața internă a transporturilor şi pune în aplicare 
prevederile Legii nr. 202/2016, care transpune în legislația națională Directiva 2012/34/UE privind instituirea 
spațiului feroviar unic european. Scopul principal al strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare constă în 
fundamentarea necesităților de finanțare a infrastructurii feroviare. Pe siteul ministerului se găsesc 
documentele proiectului. 

Strategia acoperă toate domeniile relevante ale dezvoltării infrastructurii feroviare, respectiv: mentenanța 
(întreținere şi reparații), exploatarea, reînnoirea şi modernizarea. Caracterul comprehensiv al strategiei de 
dezvoltare a infrastructurii feroviare oferă garanția utilizării eficiente a fondurilor publice fundamentate drept 
necesare, în scopul creşterii eficienței economice a sistemului național de transport prin reabilitarea 
transportului feroviar, cu consecințe privind susținerea competitivității economiei naționale. 

Strategia identifică drept principală prioritate creşterea competitivității transportului feroviar pe piața internă, în 
principal prin creşterea nivelului de performanță al infrastructurii feroviare. 

https://mobilitate.eu/metrorex-proiectare-eroilor-iancului/
https://mobilitate.eu/metrorex-proiectare-eroilor-iancului/
https://mobilitate.eu/ministerul-transporturilor-feroviar-european/
https://mobilitate.eu/ministerul-transporturilor-feroviar-european/
http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2522-hg05072019dtf
http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2522-hg05072019dtf
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Clubul Feroviar Republica Ploiești a organizat una din primele expoziții de 
modelism feroviar din Ploiești 

În zilele de 22 şi 23 iunie 2019, Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova şi Clubul Feroviar Republica 
Ploieşti au organizat evenimentul de modelism şi cultură feroviară „Poftiți în Vagoane”, unul din cele mai mari şi 
primele de acest tip organizat vreodată în Ploieşti. În cadrul expoziției au fost instalate peste 30 de module 
feroviare ale cluburilor de modelism, ce au totalizat peste 70 de metri de şine pe care au circulat mai multe 
garnituri impresionante, printre care una de tip RO-LA dar şi garnituri ce imită materialul rulant feroviar din 
România. În cadrul expoziției statice au putut fi văzute modele feroviare şi nu numai, aduse de modelişti şi 
cluburi de modelism din toată țara. 

O piesă inedită a fost locomotiva 41-054, aflată încă în curs de reparație, machetă la scara aproximativă 1:15 
realizată la depoul Braşov în urmă cu mai bine de 20 de ani, locomotiva fiind în curs de reparație de către 
Clubul Feroviar Republica Ploieşti.   

https://mobilitate.eu/clubul-feroviar-republica-ploiesti/
https://mobilitate.eu/clubul-feroviar-republica-ploiesti/

