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Transportul public este esențial atât pentru dezvoltarea economică și 

socială a unui oraș, cât și pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele 

urbane.

Cu peste 2 milioane de utilizatori zilnic, STB SA se preocupă 

permanent de calitatea serviciilor de transport oferite călătorilor.

STB SA are o tradiție îndelungată de exploatare a transportului electric, 

fie că este vorba de tramvaie sau de troleibuze.

9 decembrie 2021 - 127 de ani de la punerea în circulație a primului 

tramvai electric (Uzina Grozăvești – Obor)



Creșterea atractivității transportului public

→ impact asupra reducerii emisiilor poluante

➢Modernizarea parcului, cu orientare către 

propulsia electrică

➢Modernizarea infrastructurii de tramvai

➢Digitalizarea serviciilor



➢ Modernizarea sistemului de transport cu tramvaiul

• Obiectiv - creșterea atractivității sistemului de transport cu tramvaiul, în 

complementaritate cu celelalte sisteme de transport 

• Acțiuni necesare:

❖ Modernizarea întregii infrastructuri de transport cu tramvaiul

❖ Extinderea rețelei de tramvai

❖ Integrarea rețelei de tramvai, în primul rând cu cele de mare capacitate, respectiv 

metrou și cale ferată

❖ Creșterea confortului călătoriei 

❖ Creșterea siguranței și a vitezei comerciale

❖ Dezvoltarea aplicațiilor ITS în mod integrat

❖ Informarea eficientă a publicului, în scopul planificării adecvate a călătoriei

❖ Utilizarea unei structuri tarifare atractive

❖ Curățenia în mijloacele de transport



➢ Modernizarea sistemului de transport cu tramvaiul –

Proiecte de succes și lecții învățate

• Liniile 32 și 41 - realizarea căilor proprii prin montarea de garduri despărțitoare

→ creșterea vitezei de exploatare și creșterea gradului de încărcare

• Linia 21 – separarea căii de rulare

→ creșterea vitezei comerciale de la 13 km/h la 16 km/h

→ modificarea preferințelor de deplasare ale călătorilor de pe linia de troleibuz 

66, respectiv tronsonul cel mai aglomerat de pe Șos. Colentina – migrarea 

către tramvai

• Liniile inelare 1, 10 - separarea căii de rulare

→ creșterea vitezei de exploatare, 

→ reducerea intervalului de succedare de la 7 la 5 min. la orele de vârf

• Introducerea circulației autobuzelor pe calea de rulare a tramvaielor 21, 1 și 10 (1 

iulie 2020) 

→ creșterea vitezei de exploatare

→ evitarea blocajelor din trafic

→ transferul rapid al călătorilor

Diminuare a accidentelor cu terți participanți la trafic și pietoni



➢Modernizarea parcului

➢ Colaborare permanentă cu PMB pentru achiziția de vehicule nepoluante:

➢ Achiziția de vehicule cu impact scăzut asupra mediului înconjurător, cu zero emisii 

CO2 (POR 2014-2020, Ministerul Mediului)

➢ 100 tramvaie 36m și echipamente necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe liniile 1, 10, 21, 25, 

32, 40, 41 și 55

➢ 100 autobuze electrice și dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autobuzelor electrice (stații de alimentare 

rapidă în traseu și alimentare lentă pe timpul nopții în locațiile de exploatare)

➢ Troleibuze - 12m, 18m

➢ Analiză tehnică a celor mai eficiente soluții de transport public urban

➢ Implementare de proiecte IMC (In Motion Charging) - troleibuze cu autonomie prin utilizarea infrastructurii 

existente de troleibuz, fără a fi necesare investiții substanțiale în infrastructura de încărcare

➢ Realizarea ușoară și costuri foarte reduse a unor puncte de încărcare a troleibuzelor IMC la capete de linii și 

în zone unde nu exista rețea de troleibuz dar exista rețea de tramvai

➢ Atragere de fonduri prin PNRR

➢ Achiziție 100 troleibuze cu autonomie 

➢ Achiziție 100 tramvaie 27m

➢ Achiziție 5 autobuze double-deck hibride/electrice



➢ Modernizarea infrastructurii de tramvai

• Colaborare permanentă cu PMB pentru modernizarea infrastructurii 

de tramvai:

➢ Modernizarea liniei de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea - 1,1 km cale dublă –

proiect în derulare (Programul Operațional Regional)

➢ Modernizarea a peste 50 km infrastructură de tramvai:

▪ Liniile 3, 5, 14, 16, 24, 27, 36, 40, 55

▪ Lucrări modernizare linie de tramvai, aparate de cale și peroane, linie 

aeriană de contact, alimentare cu energie electrică; modernizare substații 

electrice de tracțiune, rețele edilitare



✓Orientare către surse alternative de combustibil

Testare autobuz cu celule de combustie și pachet de baterii electrice

Obiective:

• Oportunitate pentru modernizarea cu noi soluţii a transportului public de suprafaţă în 

Capitală

• Testare: Parametri de funcţionare, gradul de confort şi satisfacţie a călătorilor, 

impactul în  reducerea poluării, estimare costuri realizare infrastructură necesară

Rezultate:

✓ Autobuzele alimentate cu hidrogen reprezintă o tehnologie inovatoare, 100% 

ecologice. 

✓ Autonomia: cu 1,5 până la 2 ori mai mare decât la autobuzele electrice; capacitate de 

transport superioară cu 20%.

✓ Testarea în traseu cu călători:

✓ zilele de lucru - consum mediu 13,11 Kg/100 Km, autonomie de 264,03 Km/zi

✓ zilele libere/de sărbătoare - consumul mediu 11,45 Kg/100 Km, autonomie de 301 Km

✓ Apreciere din partea călătorilor în ceea ce privește lipsa poluării și funcționarea 

silențioasă



➢Soluții digitale

• Modalități de plată online (online.stbsa.ro/), SMS, 24PAY, card 

bancar, aplicație POS

• Aplicație mobilă pentru planificarea călătoriei cu mijloacele de 

transport public (InfoTB)

• Integrare tarifară (METROREX, CFR Călători) - Biletul unic 

București-Otopeni 

• Sistem de informare în timp real



✓ Aplicație mobilă pentru planificarea călătoriei cu mijloacele de 

transport public (InfoTB)

• Aplicația se adresează atât călătorilor fideli cât și celor ocazionali 

• Disponibilă sub forma unui site-web, dar si sub forma de aplicații mobile (Android și 

iOS)

• O interfață intuitivă – accesul pentru un modul de planificare a călătoriei și  un modul 

de alerte privind modificările survenite în cadrul rețelei de transport public. 

• Acces la o rețea de transport cu peste 1500 de vehicule care circulă în București și în 

zona metropolitană pe 170 de linii de suprafață urbane, regionale și expres, plus 

patru magistrale de metrou



✓ Aplicație mobilă pentru planificarea călătoriei cu mijloacele de 
transport public (InfoTB) -2

• Funcționalități

√ Opțiunea de planificare a călătoriei - traseele disponibile de la A la B,  ora plecării și 

sosirii, stații de tranzit

√ Vizualizare a informațiilor detaliate cu privire la traseu

√ Vizualizare pe hartă a traseul complet al unei linii sau doar un sens al traseului

√ Salvarea liniilor favorite

√ Selectarea unei stații din pagina principală sau de pe traseul unei linii din pagina 

dedicată și vizualizarea tuturor liniilor care opresc în acea stație și a timpilor de 

sosire pentru fiecare linie

√ Afișare și filtrare a notificărilor – modificări trasee, închiderea unei stații, modificări 

orar, notificări privind evenimente importante

√ Posibilitatea primirii unor mesaje pe e-mail - utilizatorii înregistrați pot primi informații 

personalizate și alerte în funcție de nevoile fiecăruia. 



✓ Modalități de plată a călătoriei – 24Pay

❖ Aplicația 24Pay permite plata călătoriei cu telefonul mobil prin înrolarea cardului

bancar.

❖ Securitatea tranzacției este asigurată prin tehnologia Mastercard/Visa.

❖ Nu este necesară deținerea unui card de transport

❖ Titlurile de călătorie achiziționate prin intermediul aplicației sunt activate automat,

după confirmarea tranzacției, fără a fi necesară validarea acestora la echipamentele

din mijloacele de transport public.

❖ Titlul de călătorie achiziționat rămâne salvat în aplicație, în secțiunea “Istoric”, iar

astfel poate fi prezentat spre verificare agenților de control.

❖ Tarifele titlurilor de călătorie sunt cele prevăzute în oferta tarifară a STB SA, fără

comision sau alte taxe, indiferent de tipul de card bancar utilizat.

❖ Plata călătoriei trebuie realizată înainte de a urca în mijloacele de transport public, iar

pentru a permite agenților de control să verifice valabilitatea titlului de călătorie,



➢ Modalități de plată a călătoriei – Card bancar

• Proiect privind diversificarea modalităților de plată în mijloacele de transport public, implementat

de PMB, prin Societateade Transport București – STB SA, în colaborare cu BCR și S&T.

• Direct la validator, în mijloacele de transport public.

• Disponibilă în autobuzele Otokar, Mercedes Citaro hibrid, în tramvaiele liniilor de noapte (1 și 10)

și în cele de pe linia 41. In aceasta perioda a fost semnat contractul de achizitie astfel incat in

viitorul apropiat vor fi instalate in toate vehiculele STB acest tip de validatoare care oferă mai

multă flexibilitate tuturor călătorilor.

• Permite achitarea călătoriei cu orice card bancar contactless, Mastercard, Maestro sau Visa, emis

oriunde în lume, inclusiv a celui înrolat pe telefonul mobil sau pe ceasul cu wallet integrat

• În autobuzele Otokar și Mercedes Citaro hibrid - validarea cardului bancar, cât și a cardului de

transport. Tranzacția se derulează într-un mediu deplin securizat.

• Tariful unei călătorii este cel prevăzut în oferta tarifară a STB SA, fără comision sau alte taxe,

indiferent de tipul de card utilizat.

• Plata călătoriei metropolitane permite utilizarea tuturor mijloacelor de transport public de suprafață

din Regiunea București-Ilfov, în limita a 90 de minute.

• Validările multiple pot fi efectuate prin alegerea opțiunii dedicate, astfel că nu există riscul

validărilor multiple prin apropiereaaccidentală de validator a cardului bancar.



Vă mulțumesc pentru atenție!


