


TPBI și regiunea București - Ilfov
Nume: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov
(TPBI)

Înființare: noiembrie 2017

Organizare:
 structură de cooperare între toate UAT-urile din regiunea București-Ilfov;
 membri fondatori ai TPBI sunt toate UAT-urile din regiunea București-Ilfov: Municipiul

București, Județul Ilfov cele 40 UAT-uri (8 orașe și 32 comune).

Prezentarea regiunii:
 suprafață de 1.821 km²;
 populație de 2,31 millioane (2019).



Rețeua de transport public
În regiunea București-Ilfov sunt 200 linii transport public de suprafata, dintre care 135 sunt

linii urbane, operate cu autobuze, tramvaie și trolebuze, și 65 sunt linii regionale, operate cu

autobuze.

13 linii

164 linii

22 linii

4 operatori, TPBI

5 linii → 1 operator, Ministerul Transporturilor

1.619 vehicule
zilnic pe traseu

2.500.000 
călătorii zilnice

1.727 km 
infrastructură 



Mobilitate urbană

Mobilitatea Urbană, concept care se refera la toate aspectele implicate in 
deplasarile in perimetrul orasului, vizează crearea unui sistem de transport 
urban durabil prin:

• Facilitarea accesului persoanelor la locurile de muncă și la servicii;
• Îmbunătăţirea siguranţei şi securității calatorilor;
• Reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie;
• Creşterea eficienţei şi a eficacității costurilor pentru transportul de persoane şi mărfuri;
• Creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban.



Management integrat mobilitate urbană
Rețeaua de suprafață

Integrarea, un proces în derulare, se efectuează etapizat, pe mai multe
paliere.

Pe palierul întâi, la nivelul regiunii și prin autoritatea TPBI, sunt integrate
toate cele trei moduri de transport ale rețelei de suprafață:

• tramvaie;
• troleibuze;
• autobuze.

Funcțonarea coordonată a mijloacelor de transport, aparținând tuturor
modurilor, se face în baza Programului de Transport elaborat de către TPBI



Management integrat mobilitate urbană

Tot prin autoritatea TPBI, cei patru operatori de 
transport care prestează Serviciul public iși
desfășoară activitatea în mod coordonat:
• Societatea de Transport Bucuresti STB SA;
• Societatea de Transport Voluntari;
• Ecotrans STCM SRL;
• SC Regio Serv Transport SRL.



Management integrat 
mobilitate urbana Un alt palier de integrare a fost realizat in anul 2017.

Rețeaua de suprafață și rețeaua subterană de metrou și-au
unit eforturile dând posibilitatea călătorilor să circule în
București, cu orice mijloc de transport, cu un singur titlu de
călătorie.

La acel moment organizarea demersului a fost realizată de
către un grup de lucru comun cu specialiștii din Ministerul
Transporturilor.

Ca urmare a integrării, programele de circulație ale
mijloacelor de transport din rețeaua de suprafață au fost
corelate la sosirile/plecările vagoanelor de metrou în zona
stațiilor de metrou.



Management integrat 
mobilitate urbană

Ultimul palier, atins în cursul anului acesta, a
costat în integrarea rețelei de tren
metropolitan cu celelalte două rețele.

Deocamdată, o singură relație feroviară este
asigurată. Este vorba de legătura Gara de
Nord – Aeroport Henri Coandă.

Odată cu implementarea proiectului de tren
metropolitan nivelul de integrare a rețelelor
de transport se va adânci mai mult.

Demersul a fost posibil prin unirea eforturilor
specialiștilor din TPBI, ARF (Autoritatea
pentru Reformă Feroviară) și cei ai
Ministerului Transporturilor.



 ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov;

Management integrat mobilitate urbana
Mobilitate verde – proiecte în pregătire

ITS integrat 
Smart & Green 
Mobility pentru 

regiunea 
București-Ilfov

Proiect 1. Sistem ITS 
integrat pentru

transportul public

Proiect 2. 
Sistem integrat de 
trafic management 

Proiect 3. 
Sistem integrat

informare călători

1.1. Management
strategic -

analiză BI / ERP

1.2. Management
transport public –
aplicație centrală
software pentru

planificare, 
monitorizare

Informare statică 
și dinamică în 
stațiile de TP

BTMS –
semaforizare 
inteligentă și 

centru de control 
trafic



Introducerea serviciilor de trenuri urbane și
metropolitane în regiunea București-Ilfov

Introducerea
serviciilor de 

trenuri urbane și
metropolitane în

regiunea
București-Ilfov

Proiectul vizează, în primul rând, utilizarea infrastructurii feroviare existente
și, ulterior, reactivarea liniilor neexploatate.

Orizontul de implementare este de 15 ani, cu etape în trei faze:

I II III

2021 - 2026 2027 - 2030 2031 - 2035



Studiu de oportunitate - aprobat în 2021

Plan de investiții - aprobat în 2022

Studiu de fezabilitate - în curs de realizare

Parteneriat cu autoritățile locale și CFR 
(Căile Ferate Române)

Asistență tehnică din partea Băncii
Mondiale și a JASPERS

Stadiul proiectului trenului
metropolitan



Serviciul integrat de transport
(MaaS)

Mobilitatea ca serviciu este un tip de serviciu care, printr-un canal
digital comun, permite utilizatorilor să planifice, să rezerve și să
plătească pentru mai multe tipuri de servicii de mobilitate.

Conceptul descrie o trecere de la modurile de transport
deținute personal către mobilitatea oferită ca serviciu.
Conceptul cheie din spatele MaaS este de a oferi
călătorilor soluții de mobilitate bazate pe nevoile lor de
călătorie.



Pachetul ideal pentru un Serviciu 
Integrat de Transport de calitate ar
trebui să rezolve întreaga necesitate de 
mobilitate a unei persoane. De la 
origine până la destinație. Acest serviciu
compus ar trebui, de asemenea, să
ofere o calitate decentă, cu cea mai
scurtă durată, o mare predictibilitate și
să fie accesibil pentru orice tip de 
persoană.

Serviciul integrat de transport
(MaaS) 
Considerații



Stagiile de implementare a integrării 
serviciului de transport

Stagiul 1

2018 - integrare între 
rețeaua de suprafață cu 

cea subterană (3 tipuri de 
bilete comune)

Stagiul 2

2021 - oferta tarifară
actualizată (9 tipuri de 

bilete comune)

Stage 3

2022 - integrare între 3 
tipuri de rețele (14 tipuri de 
abonamente integrate noi, 
adăugate celor 9 existente, 

lansate în etapa a doua)



Planificarea călătoriei în regiunea 
București-Ilfov

Planificarea poate fi realizată cu ajutorul aplicațiilor

InfoTB 24PAY Google Maps



Planificarea călătoriei - InfoTB



Planificarea călătoriei - InfoTB



Planificarea călătoriei – GoogleMaps



Plata călătoriei – 24PAY



Concluzii

S-au facut progrese semnificative în implementarea conceptului de serviciu
integrat de transport;

Mai sunt, însa, acțiuni de finalizat:

• Extinderea rețelei de tren metropolitan, după cum urmează:
• București Nord – București Obor
• București Nord – Chitila - Scroviștea
• București Nord – București Vest
• București Obor – București Vest

• Unificarea aplicatiilor mobile intr-una singura, in vederea planificarii si platii calatoriei;



Vă mulțumesc!

Contact

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

www.tpbi.ro , office@tpbi.ro 

Blvd. Tudor Vladimirescu 22, Clădirea Green Gate, Sector 5, București, România


