
 

Îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor de 
transport public

P o l i cy  A dv i c E  n ot E s

CIVITAS Initiative este o acţiune europeană care susţine oraşele în pu-

nerea în aplicare a unei politici de transport integrate sustenabile, cu-

rate şi eficiente din punct de vedere energetic. Lecţiile învăţate în tim-

pul fazelor de planificare, punere în aplicare şi operare a activităţilor sunt 

prezentate pe scurt în douăsprezece Policy Advice Notes şi dau o idee 

referitoare la modul de a face faţă problemelor de transport urban cu 

care trebuie să se confrunte în viitor oraşele din Uniunea Europeană.
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Prezentare generală

descrierea măsurilor

Pentru a creşte atractivitatea serviciilor de 
transport public şi reduce astfel utilizarea au-
tomobilelor, oraşele, precum şi companiile 
de transport public trebuie să fie motivate să 
asigure o bună calitate a serviciilor în cadrul 
sistemului de transport public, între altele, prin 
punerea în aplicare a următoarelor măsuri:
1.	 Extinderea şi simplificarea reţelei de trans-

port public, de exemplu, prin 
•	 Reproiectarea configuraţiei reţelei, 
•	 Creşterea frecvenţei şi a numărului de ore 

de funcţionare 
•	 Introducerea unui transport la cerere (DRT), 

respectiv, un serviciu de transport public 
care funcţionează exclusiv la cerere, de 
exemplu, călătorii cheamă autobuzul prin 
telefon 

2.	 Modernizarea infrastructurii (în special în 
punctele de schimb intermodal) şi creşterea 
confortului întregii călătorii cu mijloacele de 
transport în comun, de exemplu, prin 

•	 Instalarea unor amenajări de aşteptare de 
înaltă calitate (scaune, refugii, servicii de 
vânzare a bunurilor de consum) 

•	 Construirea unor standuri securizate pentru 
biciclete, amenajări de parcare de tip „park 
and ride”, sisteme de folosire în codiviziune 
a autovehiculelor etc.

•	 Facilitarea accesului la staţii (de exemplu, 
piste pentru pietoni şi biciclete, indicatoare, 
reproiectarea spaţiului înconjurător) 

Îmbunătăţirea calităţii  
serviciilor de transport public
Creşterea gradului de atractivitate al 
transportului public pentru cetăţeni

În	 cadrul	CIVITAS	 II	 (2005–2009),	 s-au	

pus	în	aplicare	mai	multe	măsuri	 în	ve-

derea	 îmbunătăţirii	 calităţii	 şi	 creşterii	

gradului	de	atractivitate	a	sistemului	de	

transport	 public.	 Cele	 mai	 importante	

informaţii	 despre	 punerea	 în	 aplicare	 a	

măsurilor	 şi	 experienţele	 oraşelor	 sunt	

prezentate	 pe	 scurt	 în	 această	 Policy	

Advice	Note	pentru	a	susţine	şi	informa	

politicienii	 locali	şi	alţi	 factori	decizionali	

interesaţi	de	aceste	acţiuni.
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•	 Modernizarea materialului rulant pentru a-l 
adapta la cerinţele potenţialilor clienţi prin 
creşterea accesibilităţii 

•	 Îmbunătăţirea nivelului de pregătire al şofe-
rilor pentru a conduce fără probleme şi în-
tr-o manieră eficientă din punct de vedere 
energetic

3.	 Creşterea gradului de accesibilitate pentru 
toate persoanele, în special pentru persoa-
nele cu nevoi speciale, de exemplu prin 

•	 Punerea în aplicare a unor instrumente infor-
maţionale diferite adaptate persoanelor cu 
handicap (de exemplu, sisteme de asistenţă 
vizuală, anunţuri vocale) 

•	 Asigurarea accesibilităţii fizice în zonele de 
aşteptare şi în vehicule (de exemplu, pentru 
landouri, cărucioare pentru copii, scaune cu 
rotile, cadre de mers)

4.	 Îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii în sta-
ţii, opriri şi în interiorul vehiculelor pentru 
călători şi şoferi, precum şi pentru echipa-
mentele de infrastructură, de exemplu prin 

•	 Punerea în aplicare a unei strategii de secu-
ritate, cum ar fi montarea camerelor video în 
staţii şi în interiorul vehiculelor

•	 Crearea unor condiţii mai sigure în staţii şi 
în jurul acestora (de exemplu, iluminat mai 
bun)

•	 Formarea în domeniul siguranţei şi securită-
ţii, precum şi creşterea gradului de sensibili-
zare pentru şoferi şi călători 

Grupuri  ţ intă

Măsurile se adresează actualilor, dar şi potenţi-
alilor utilizatori ai transportului public. De aces-
te măsuri ar trebui să beneficieze, în special, 
persoanele cu afecţiuni locomotorii, vârstnicii, 
familiile cu copii şi tinerii. În plus, trebuie intro-
duse măsuri de securitate şi siguranţă pentru 
protecţia şoferilor vehiculelor de transport în 
comun.

impact Ş i  beneF ic i i

În urma punerii în aplicare a măsurilor 
de mai sus pentru îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor de transport public, se pot pre-
coniza următoarele beneficii:

Pentru public
Prin punerea în aplicare a măsurilor descri-
se, transportul public devine mai practic, mai 
confortabil, mai accesibil şi mai uşor de înţeles 
pentru toţi. Numărul călătorilor care folosesc 
transportul public va creşte în mod firesc, per-
soanele dezavantajate se pot simţi mai puţin 
excluse din societate, iar gradul de dependen-
ţă al cetăţenilor de automobilele personale ar 
trebui să scadă, ceea ce va avea consecinţe 
benefice pentru mediul înconjurător.

Pentru persoanele fizice
Calitatea vieţii persoanelor cu mobilitate redu-
să şi independenţa persoanelor care lucrează 
sau locuiesc în zone care nu erau conectate în 
trecut la reţeaua de transport public pot creş-
te. Tendinţele demografice din Europa indică în 
mod clar că numărul persoanelor vârstnice va 
creşte în următorii ani. Creşterea accesibilităţii 
transportului public pentru această categorie 
de cetăţeni este una dintre cele mai importante 
provocări pentru dezvoltarea socială a oraşelor 
europene. De asemenea, persoanele care nu 
folosesc în mod obişnuit transportul public din 
cauza temerilor legate de securitate vor avea 
mai multă încredere după punerea în aplicare 
a măsurilor.

Pentru companii
În cazul în care companiile de transport pu-
blic cresc calitatea serviciilor, imaginea aces-
tui mod de transport poate fi îmbunătăţită, iar 
numărul călătorilor va spori. De exemplu, în 
oraşul CIVITAS II Malmö (Suedia) au fost repro-
iectate două rute principale de autobuz, ceea 
ce a generat o creştere a numărului de călători 
de până la 20% în primele cinci luni. Îmbunătă-
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ţirea accesibilităţii pentru a creşte numărul de 
călători din vehiculele de transport în comun nu 
presupune neapărat investiţii mari. 
Prin îmbunătăţirea securităţii în vehicule şi în 
staţii, costurile de reparare a pagubelor cau-
zate de actele de vandalism pot fi reduse. În 
Malmo, de exemplu, costurile întreţinerii vehi-
culelor au scăzut cu 30% 
în şase luni după instalarea camerelor video în 
tramvaie şi autobuze. 
Dacă reţeaua de transport public este îmbună-
tăţită prin punerea în aplicare a unor noi măsuri 
de infrastructură, precum benzi separate pen-
tru autobuze, operatorul de transport public 
poate economisi bani printr-o respectare mai 
strictă a orarului de circulaţie, ceea ce va con-
duce la o utilizare mai eficientă a vehiculelor. 

condiţ i i  cadru pentru
succes

Coerenţa între politica de parcare şi infrastruc-
tura de transport public este esenţială pentru 
a încuraja utilizarea mijloacelor de transport 
alternative. De exemplu, o condiţie prealabilă 
necesară pentru a asigura introducerea cu suc-
ces a unui serviciu de parcare de tip „park and 
ride” este ca în apropierea centrului oraşului 
să nu fie disponibile locuri de parcare gratuite. 
Aceste elemente trebuie sprijinite printr-un sis-
tem complex de promovare şi informare, acce-
sibil diferitelor grupuri de utilizatori.

Etapele şi termenele 
de punere în aplicare

La punerea în aplicare a unor măsuri de 
îmbunătăţire a calităţii transportului pu-
blic, trebuie să se ţină seama de mai mul-
te considerente importante, incluzând 
punerea în aplicare a unor măsuri de spri-
jin şi asigurarea finalizării într-un interval 
de timp rezonabil.

etape de  lucru

1. Pregătire 
•	 Înfiinţarea unui grup de lucru care să inclu-

dă în special persoane cu nevoi speciale, 
pentru a ţine seama pe deplin de cerinţele 
acestora

•	 Definirea standardelor minime de calitate 
care să fie incluse în drepturile călătorilor 
(de exemplu, nivelul minim de fiabilitate sau 
valoarea maximă pentru întârzierile tolerate)

2. Compilarea informaţiilor de bază 
•	 Analiza situaţiei actuale a cererii şi ofertei 

privind transportul public 
•	 Identificarea zonelor care nu sunt accesibile 

sau sunt accesibile într-o măsură insuficien-
tă prin mijloacele de transport în comun

•	 Studierea situaţiei actuale a staţiilor şi ve-
hiculelor de transport în comun în ceea ce 
priveşte securitatea, accesibilitatea şi con-
fortul, precum şi competitivitatea transpor-
tului public cu automobilele particulare (în 
special durata călătoriei)

•	 Analiza documentelor strategice existente 
privind transportul (strategia de dezvoltare a 
oraşului, strategia de transport, planurile de 
transport etc.) şi verificarea coerenţei acţiu-
nilor planificate

•	 Colectarea de informaţii despre caracterul 
ultramodern al echipamentelor şi instrumen-
tele tehnice care pot spori calitatea (securi-
tate, accesibilitate, confort)

•	 Analiza gradului de sensibilizare şi a pieţei 
pentru măsurile ce urmează a fi introduse
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3. Decizii oficiale necesare 
•	 Aprobarea finanţării iniţiale a serviciilor şi 

achiziţionarea de servicii de consultanţă 
specializată privind elaborarea noilor con-
cepte de serviciu de transport public

•	 Autorizarea instalării camerelor de securita-
te în vehicule sau în staţii

•	 Crearea unor magazine sau a altor servicii în 
nodurile de schimb intermodal

4. Planificarea îmbunătăţirilor din punct de 
vedere al

•	 ofertei de servicii de transport public 
•	 echipamentelor şi sistemelor care sporesc 

gradul de confort, siguranţă, securitate şi 
accesibilitate 

5. Organizarea de licitaţii pentru servicii 
externalizate 

•	 Exploatarea de rute suplimentare de trans-
port public 

•	 Servicii de securitate
•	 Furnizarea de echipamente tehnice 
•	 Achiziţionarea de terenuri, dacă este nece-

sar, în vederea construirii amenajărilor de 
parcare de tip „park and ride” sau de trans-
portare a bicicletelor în mijloacele de trans-
port în comun („bike and ride”) etc. 

6. Testarea noilor amenajări care implică po-
tenţiali utilizatori şi, în special, călători cu 
afecţiuni locomotorii

7. Modificarea, adaptarea şi punerea în 
aplicare a noilor amenajări

8. Formare, educare şi promovare
•	 Cursuri de formare şi educare pentru şoferii 

de autobuz şi tramvai 
•	 Campanie de marketing pentru promovarea 

noilor servicii 

9. Monitorizare şi evaluare
•	 Măsurarea şi evaluarea indicatorilor definiţi 

la începutul proiectului pentru evaluarea im-
pactului (numărul de [noi] călători, accepta-
rea socială în rândul cetăţenilor, evaluarea 
calităţii de către utilizatori etc.)

măsuri  Însoţitoare 
de  ampliF icare a eFectelor 
poZit ive

Dacă se pun în aplicare următoarele măsuri, 
concomitent cu acţiunile de îmbunătăţire a ca-
lităţii transportului public, efectele pozitive ale 
tuturor măsurilor pot fi amplificate şi este posi-
bilă obţinerea unor efecte sinergice. Imaginea, 
precum şi calitatea transportului public urban 
pot fi îmbunătăţite prin:
•	 Instrumente de gestionare şi amplasare au-

tomată a vehiculelor (AVL) 
•	 Introducerea de noi vehicule ecologice (de 

exemplu, cu gaze naturale comprimate 
[GNC], celule de hidrogen)

•	 Dezvoltarea unei mărci pentru creşterea re-
cunoaşterii sistemului de transport public 
(îmbunătăţit) 

•	 Oferirea unor scheme inovatoare de stabili-
re a preţurilor pentru transportul public (de 
exemplu, sisteme de plată prin carduri inte-
ligente)

•	 Asigurarea accesului la alte mijloace de 
transport ecologice, de exemplu, prin ofe-
rirea de servicii de folosire în codiviziune a 
bicicletelor, taxiuri şi servicii de folosire în 
codiviziune a autovehiculelor

termen

Perioada de timp necesară pentru punerea în 
aplicare a măsurilor descrise variază în funcţie 
de tipul de acţiune ales, precum şi de numă-
rul de rute, vehicule sau staţii vizate. În cadrul 
CIVITAS II, măsurile au fost puse în aplicare în 
decurs de 2–4 ani. Duratele monitorizate de pu-
nere în aplicare a diferitelor etape de lucru sunt 
enumerate mai jos:

•	 Trei luni pentru iniţierea proiectului şi înfiin-
ţarea echipei de proiect (Norwich, Regatul 
Unit)

•	 Au fost necesare între 5 şi 33 de luni pentru 
colectarea datelor şi crearea studiilor nece-
sare. Următoarele cifre reprezintă exemple 
din cadrul CIVITAS II:
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	○ Fo Cinci luni pentru evaluarea caracteru-
lui ultramodern al echipamentelor tehnice 
(Ploieşti, România)

	○ 12–21 de luni pentru analize ale cererii şi 
colectarea de informaţii privind cerinţele 
utilizatorilor

	○ 14 luni pentru un studiu al reţelei de 
transport (La Rochelle, Franţa)

	○ 21 de luni pentru un audit de securitate 
(Cracovia, Polonia)

•	 Pentru a elabora un concept detaliat pentru 
aplicarea măsurilor, sunt necesare între 12 
şi 32 de luni. Următoarele cifre reprezintă 
exemple din CIVITAS II:

	○ 12 luni pentru elaborarea unei scheme de 
accesibilitate pentru persoanele cu nevoi 
speciale (La Rochelle, Franţa)

	○ 12 luni pentru elaborarea unei strategii 
de securitate pentru autobuze (Malmo, 
Suedia)

	○ 17 luni pentru dezvoltarea unui serviciu 
de transport la cerere (Cracovia, Polonia)

	○ 21 luni pentru elaborarea unui plan de 
acţiune privind securitatea în transportul 
public (Cracovia, Polonia)

	○ 32 de luni pentru elaborarea unui con-
cept pentru servicii de mobilitate de înal-
tă calitate (Burgos, Spania)

•	 Pentru obţinerea aprobării din partea po-
liticienilor şi/sau a funcţionarilor de stat 
responsabili de transportul public, sunt ne-
cesare între una şi două luni (La Rochelle, 
Franţa). Totuşi, această procedură depinde 
în mare măsură de cooperarea administra-
ţiei municipale.

•	 Au fost necesare două luni pentru pregăti-
rea unei licitaţii pentru echipamente video 
(Malmo, Suedia), cu toate acestea, în une-
le ţări, perioadele minime obligatorii pentru 
deschiderea licitaţiei ar putea fi stabilite de 
legislaţia naţională.

•	 Pentru activităţile educaţionale şi de for-
mare sunt necesare între 2 şi 28 de luni. De 
exemplu, au fost necesare 28 de luni pentru 
a instrui 50 de şoferi de autobuz în cadrul a 
10 cursuri (Debrecen, Ungaria).

Care sunt investiţiile 
implicate?

Pentru toate măsurile descrise, sunt necesare 
cheltuieli pentru colectarea şi analiza datelor, 
precum şi pentru un proces de planificare şi 
analizare a dotării tehnologice de ultimă gene-
raţie. Trebuie elaborate, puse în aplicare, coor-
donate şi controlate strategii şi/sau planuri de 
acţiune. Costurile echipamentelor depind de 
măsura şi de scara punerii în aplicare. 

Atunci când este îmbunătăţită accesibilitatea 
transportului public pentru toţi, pot fi ocaziona-
te următoarele categorii de costuri: 
•	 Investiţii pentru reproiectarea şi adaptarea 

opririlor şi a staţiilor 
•	 Investiţii pentru reproiectarea sau achiziţio-

narea de vehicule fără impedimente 
•	 Sisteme informaţionale fără impedimente 

care permit accesul pentru toţi călătorii, in-
diferent dacă au deficienţe de văz sau auz

În oraşele CIVITAS II s-au investit între 60 000 
şi 180 000 EUR pentru a îmbunătăţi accesi-
bilitatea staţiilor de transport public şi a vehi-
culelor în sine de pe platformele din punctele 
de oprire. De exemplu, s-au cheltuit 180 000 
EUR pentru a îmbunătăţi staţiile de autobuz 
şi punctele de schimb intermodal din Burgos 
(Spania).

Pentru a îmbunătăţi calitatea infrastructurii de 
transport public, trebuie prevăzute în buget, 
printre altele, următoarele costuri:
•	 Investiţii pentru noi amenajări de aşteptare, 

refugii, scaune etc. (construcţie, achiziţiona-
re etc.)

•	 Costurile achiziţionării de terenuri dacă este 
necesar un spaţiu mai mare pentru noi ame-
najări (de exemplu, spaţii de parcare de tip 
„park and ride”)

•	 Costuri de curăţare şi întreţinere a noilor 
amenajări
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De exemplu, s-au cheltuit 777 000 EUR pentru 
construirea de noi amenajări de transfer într-o 
staţie de cale ferată din oraşul CIVITAS II Nor-
wich (Regatul Unit) (cu aproximativ 3,5 milioane 
de călători anual). Aici a fost îmbunătăţită cali-
tatea amenajărilor de aşteptare, au fost instala-
te panouri de informare în timp real, au fost sta-
bilite corespondenţe pentru pietoni şi biciclişti 
şi a fost reproiectat spaţiul deschis. Anual, este 
nevoie de aproximativ 10 000 EUR pentru cură-
ţarea şi întreţinerea acestor amenajări. 

Restructurarea reţelei şi extinderea razei de aco-
perire a unui sistem de transport public urban 
generează diferite costuri, menţionate mai jos:
•	 Hardware şi software pentru sisteme de 

transport la cerere (centru de gestionare, 
software de programare, echipamente de 
bord pentru vehicule, vehicule corespunză-
toare)

•	 Costuri de exploatare pentru transportul la 
cerere (şofer, gestionare etc.)

Pentru a creşte siguranţa şi securitatea în sis-
temul de transport public urban, sunt necesa-
re, printre altele, următoarele investiţii:
•	 Desfăşurarea de ateliere de lucru şi activităţi 

de formare pentru conducătorii auto şi utili-
zatorii transportului public 

•	 Costuri de achiziţionare, instalare, exploatare 
şi întreţinere pentru camere video în autobu-
ze sau în staţii şi opriri 

•	 Hardware şi software, precum şi costuri ope-
raţionale pentru un centru de securitate

De exemplu, în oraşul CIVITAS II Cracovia (Po-
lonia), s-au cheltuit aproximativ 10 000 EUR 
pentru desfăşurarea unui audit de securitate şi 
a unei campanii privind acţiunile de securitate. 
A fost nevoie de aproximativ 50 000 EUR pen-
tru atelierele de formare la care au participat 
cetăţeni şi angajaţi din sistemul de transport 
public din Stuttgart (Germania). Pentru desfă-
şurarea a zece cursuri de formare a şoferilor 
destinate unui număr 50 de şoferi de autobuz 
în Debrecen (Ungaria), a fost necesară suma 

de 20 000 EUR. Costurile totale pentru achizi-
ţionarea, instalarea şi testarea camerelor video 
în 180 de autobuze ale sistemului de transport 
public s-au ridicat la aproximativ 900 000 EUR 
în Malmo (Suedia).

Principalii factori 
determinanţi care 
servesc drept precur-
sori ai succesului

Mai jos sunt menţionaţi principalii fac-
tori determinanţi ai iniţierii, precum şi ai 
punerii în aplicare eficiente şi de succes 
a măsurilor de îmbunătăţire a calităţii 
transportului public:

• O bună cooperare între partenerii proiectului 
facilitează capacitatea de a găsi compromi-
suri cu privire la aspectele tehnice, precum 
şi la reglementările clare privind plata ser-
viciului şi responsabilităţile pentru realizarea 
acestuia.

• Cercetare de piaţă, care defineşte cerinţele 
şi nevoile specifice ale grupurilor ţintă.

• Sprijinul politic şi disponibilitatea factorilor 
decizionali locali de a schimba felul în care 
este perceput şi susţinut transportul public 
în vederea stimulării diferitelor grupuri ţintă 
să folosească acest mod de transport.

• Sistemele de transport în comun vor avea 
mai mari şanse de a fi acceptate de către 
publicul larg dacă serviciile sunt oferite la 
preţuri acceptabile. În scopuri promoţionale, 
ar putea fi distribuite cetăţenilor bilete gratu-
ite în faza iniţială sau ar putea fi oferite redu-
ceri în vederea încurajării noilor categorii de 
utilizatori.
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Strategii pentru 
succesul punerii în 
aplicare 
Sprijin politic
Pentru a evita politizarea tematicii măsurilor şi 
asigura reducerea la minimum a rezistenţei în 
rândul părţilor interesate (care poate provoca 
dezaprobarea măsurii de către politicieni), tre-
buie organizate reuniuni pentru a încuraja dia-
logul între actori şi pentru a prezenta proiectul 
şi posibilele sale beneficii şi efecte.
Gradul de satisfacţie este mult mai mare atunci 
când măsurile sunt elemente ale strategiei ge-
nerale a oraşului sau ale planului de transport 
convenit în prealabil. Astfel, este important, în 
special în faza iniţială, să se verifice concor-
danţa cu aceste documente de politică. De 
asemenea, este important ca politicienii să fie 
informaţi constant (sau chiar angajaţi) în proce-
sul de pregătire şi punere în aplicare a măsurii 
încă de la început.

Acceptare
Pentru a asigura acceptarea modificărilor şi a 
noilor servicii de către public, precum şi de că-
tre operatori şi şoferi, trebuie puse în aplicare 
strategii de comunicare şi campanii de market-
ing. Trebuie organizate reuniuni pentru a aduce 
obiectivele măsurilor mai aproape de utilizatori 
şi pentru a explica efectele pozitive preco-
nizate. Aceste reuniuni pot fi, de asemenea, 
utilizate pentru a înţelege mai bine preocupă-
rile persoanelor ţintă şi pentru a identifica un 
consens în rândul principalelor părţi interesate. 
În special, comercianţii trebuie implicaţi într-un 
stadiu incipient al punerii în aplicare deoarece 
acest grup s-ar putea teme de eventuale pier-
deri financiare, de exemplu, din cauza benzilor 
preferenţiale pentru autobuze care iau din spa-
ţiul rezervat traficului automobilelor particulare. 

Gestionare financiară
Pentru a asigura fezabilitatea diferitelor măsuri 
şi servicii, este important să se desfăşoare un 
studiu de piaţă înainte de demararea acţiunilor. 
Acest lucru ar trebui să asigure că noul serviciu 
este folosit de un număr suficient de persoa-
ne după punerea în aplicare. Trebuie întocmit 
un plan de afaceri care să asigure eligibilitatea 
pentru finanţare şi viabilitatea pe termen lung a 
proiectului, precum şi sursa de finanţare (veni-
turi din bilete, finanţarea datoriei sau subvenţii 
din fonduri structurale sau regionale). 
Este, de asemenea, important să se calculeze 
reducerea potenţială a costurilor externe rezul-
tată în urma măsurilor, cum ar fi economii în 
materie de timp, reducerea nivelului de zgomot 
şi a emisiilor, scăderea numărului de acciden-
te etc. Aceste rezultate ar putea fi folosite ca 
argumente în discuţii în favoarea asistenţei 
financiare, precum şi pentru pregătirea unei 
campanii promoţionale. Pentru a asigura asis-
tenţa financiară încă de la început, este avan-
tajos dacă operatorul de transport public are o 
relaţie bună cu autoritatea de transport public 
(dacă nu este una şi aceeaşi entitate).
Cu toate acestea, măsurile care asigură acce-
sibilitatea transportului public pentru persoa-
nele vârstnice sau cu afecţiuni locomotorii nu 
trebuie evaluate numai din punct de vedere 
al numărului crescut de utilizatori, deoarece 
aceste investiţii ţin de responsabilitatea socială 
corporativă.

Construirea cadrului legislativ
Pentru a asigura că îmbunătăţirile planificate 
ale infrastructurii (refugii, spaţii de aşteptare) 
sunt acceptate de responsabilii pentru conser-
vare şi patrimoniu ai oraşului, sunt necesare 
consultări timpurii cu privire la forma şi arhi-
tectura construcţiilor. Pentru reproiectarea unei 
gări sub forma unui punct de schimb intermo-
dal, este necesară aprobarea operatorului fe-
roviar naţional. Pentru a asigura că măsura nu 
este contracarată, este important să se comu-
nice regulat cu principalele părţi interesate şi 
să se asigure existenţa unor proceduri corecte.
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Condiţie referitoare la cadrul juridic
Pentru introducerea de camere în vederea 
creşterii securităţii în reţeaua de transport pu-
blic, este important să se analizeze condiţiile 
cadrului juridic pentru a asigura că utilizarea 
echipamentelor tehnice este în conformitate 
cu legea privind protecţia vieţii private. Trebuie 
să se stabilească cine poate folosi datele înre-
gistrate de camere (de exemplu, doar poliţia) şi 
cât timp sunt stocate acestea. Nivelul de sigu-
ranţă şi securitate ce urmează a fi atins trebuie 
inclus în contractele dintre autorităţile locale 
responsabile şi operatorul de transport public.

Aspecte tehnice
Trebuie desfăşurate analize cuprinzătoare ale 
caracterului ultramodern al echipamentelor teh-
nice existente şi trebuie să se facă schimb de 
experienţe cu alte oraşe pentru a evita defecta-
rea sau performanţele scăzute ale tehnologiilor, 
sistemelor tehnice sau metodologiilor netesta-
te, incompatibilităţile dintre sisteme sau riscuri-
le pentru siguranţă ale anumitor tehnologii.

Instituire şi organizare
Pentru succesul punerii în aplicare a măsurilor, 
este important să existe relaţii bune cu autori-
tăţile locale şi regionale învecinate, de exem-
plu, cu consiliul judeţean sau autorităţile regi-
onale. Astfel, de exemplu, se evită situaţia în 
care diferite autorităţi planifică măsuri similare 
în acelaşi timp fără să se consulte. 
Serviciile la cerere trebuie integrate la nivel 
instituţional, ceea ce înseamnă că trebuie să 
se creeze un temei juridic între operatorul de 
transport public şi autoritatea de transport pu-
blic, care să includă, de asemenea, norme re-
feritoare la plată sau rambursare.
Referitor la dezvoltarea punctelor de schimb 
intermodale, este necesar să se cunoască en-
titatea locală care este responsabilă cu dez-
voltarea de servicii suplimentare în nodurile 
importante de transport de pasageri. Dacă 
există incertitudini cu privire la acest subiect, 
departamentele juridice ale diverşilor parteneri 
trebuie să definească diferitele limite legislative 
înainte de proiectarea şi punerea în aplicare a 
măsurii. 

Mai mult, trebuie să se încurajeze o bună co-
operare între multitudinea de părţi interesate la 
nivel local şi departamental. Trebuie să se ţină 
seama de faptul că acest lucru necesită un in-
terval de timp semnificativ, deoarece încheie-
rea de acorduri cu toate părţile implicate (ope-
ratori de transport public, factori decizionali 
locali, utilizatori etc.) şi coordonarea, în paralel, 
a tuturor aspectelor aferente (fezabilitate tehni-
că, procedură de gestionare delegată, imagine 
comună) reprezintă un proces îndelungat.

elemente cHeie  de  luat În 
considerare

• La punerea în aplicare a măsurilor de 
îmbunătăţire a calităţii transportului pu-
blic, persoanele cu nevoi speciale trebuie 
consultate pentru ca cerinţele lor să fie 
luate în considerare.

• Pentru a creşte gradul de acceptare a 
noilor servicii şi infrastructuri de către 
public, operatori şi şoferi, sunt necesare 
campanii de comunicare şi de marketing.

• Pentru a asigura că îmbunătăţirile plani-
ficate ale infrastructurii (refugii, spaţii de 
aşteptare) sunt acceptate de responsa-
bilii pentru conservare şi patrimoniu, sunt 
necesare consultări timpurii cu privire la 
forma construcţiilor.

• Pentru introducerea de camere în ve-
derea creşterii securităţii în reţeaua de 
transport public, este important să se 
asigure că utilizarea echipamentelor este 
în conformitate cu legea privind protecţia 
vieţii private.
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părţi  interesate

Modificarea serviciilor de transport dintr-un 
oraş provoacă de obicei numeroase discuţii în-
tre diferite grupuri. Prin urmare, este esenţială 
implicarea intensivă a tuturor părţilor interesate 
încă de la începutul procesului de planificare:

•	 Actualii şi potenţialii utilizatori ai transpor-
tului public; între alţii, în funcţie de tipul de 
măsuri aceştia pot fi:

	○ Navetişti
	○ Femei
	○ Persoane cu mobilitate redusă
	○ Persoane vârstnice şi tineri
	○ Locuitori şi vizitatori

•	 Grupurile constituante (de exemplu, grupu-
rile care sprijină mersul pe jos şi cu bicicleta, 
asociaţiile persoanelor cu nevoi speciale)

•	 Asociaţiile profesionale (de exemplu, hote-
luri, proprietari de magazine, operatori de 
taxi)

•	 Politicienii locali sau regionali şi grupurile 
de interese locale (de exemplu, ecologişti), 
ONG-uri

•	 Alte companii de pe piaţa transporturilor, de 
exemplu, operator(i) feroviar(i), administra-
tori de infrastructuri feroviare etc.

•	 Mass-media

principal i i  parteneri  a i 
proiectului 

Implicarea următorilor parteneri este esenţială 
pentru punerea în aplicare cu succes a măsuri-
lor privind calitatea în transportul public:

Factor decizional
• Consiliile municipale, 
• Autorităţile de transport public sau
• Departamentele de transport

Operator
• Companiile de transport public

Gestionare financiară
• Departamentul financiar al oraşului şi
• Companiile de transport public 
În unele ţări, aprobarea finală pentru finanţarea 
şi domeniul de aplicare al schemei trebuie dată 
de consiliul municipal. Mai mult, consiliul mu-
nicipal trebuie informat cu regularitate asupra 
costurilor şi veniturilor.

Alţii
Este posibil să fie necesar ca universităţile sau 
institute de cercetare similare să fie implicate în 
colectarea datelor (de exemplu, analize ale ne-
voilor utilizatorilor) şi în evaluarea rezultatelor şi 
efectelor. Pentru asistenţă tehnică (adaptarea 
software-ului personal, dezvoltarea de echi-
pamente tehnice etc.), trebuie implicate com-
panii private. Pentru campaniile de promovare 
şi informare, trebuie desemnate firme de con-
sultanţă în domeniul relaţiilor publice. Arhitecţii 
trebuie să fie responsabili pentru proiectarea 
infrastructurii ce urmează a fi instalată pentru 
a asigura compatibilitatea cu mediul construit 
înconjurător.

Care sunt persoanele cheie care vor fi implicate?
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Exemple practice din cadrul CIVITAS II

În cadrul CIVITAS II, 14 oraşe au pus în aplicare măsuri care vizează creşterea calităţii 
transportului public urban (1 = Infrastructură, 2 = Reţeaua de transport public, 3 = 
Accesibilitate, 4 = Siguranţă şi securitate):

La Rochelle (Franţa): amenajarea unui al doilea spaţiu de parcare de tip „park and ride”1; servicii 
de taximetrie pe timp de noapte, reorganizarea reţelei de autobuze2; îmbunătăţirea infrastructurii 
pentru transportul în comun3

 
Norwich (Regatul Unit): punct de schimb la gară1

 
Ploieşti (România): infrastructură îmbunătăţită pentru transportul în comun1

Preston (Regatul Unit): crearea unei reţele supraterane pentru servicii de transport public, infra-
structură îmbunătăţită pentru transportul în comun1; servicii la cerere şi de acces2 

Toulouse (Franţa): dezvoltarea de servicii de proximitate în nodurile importante de transport de 
pasageri1; îmbunătăţirea calităţii şi structurii serviciilor de transport public, integrarea transportului 
la cerere ca serviciu complementar transportului public2; îmbunătăţirea accesibilităţii serviciilor de 
transport public3

Burgos (Spania): servicii de mobilitate de înaltă calitate2; acces pentru persoanele cu afecţiuni 
locomotorii3

Genova (Italia): coridor de mobilitate de înaltă calitate2

Cracovia (Polonia): servicii de transport la cerere2; plan de acţiune privind securitatea în transpor-
tul public4

Malmo (Suedia): marketingul noului sistem de rute de autobuze2; securitate şi siguranţă îmbună-
tăţite în autobuze4

Odense (Danemarca): integrarea şi îmbunătăţirea calităţii mijloacelor de transport sustenabile2

Potenza (Italia): sistem de transport la cerere4

Veneţia (Italia): introducerea de hidrobuze cu impact scăzut şi acces pentru toţi3

Debrecen (Ungaria): formare în materie de siguranţă şi securitate pentru şoferii vehiculelor de 
transport în comun4

Stuttgart (Germania): plan de acţiune privind securitatea pentru căile ferate suburbane4
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