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La mijlocul lunii mai 
a.c., a fost semnat în-
tre Asociația de Dez-
voltare Intercomunita-
ră pentru Transport Pu-
blic București-Ilfov (TPBI) 
și operatorul regional de 
transport S.C. Regio Serv 
Transport SRL (societa-
te înființată prin asocie-
rea Consiliului Local Buf-
tea - 51% și Consiliul Lo-
cal Corbeanca - 49%, în 
anul 2019, pentru a opera 
transportul public de călă-
tori în regiunea București-
Ilfov), contractul de de-
legare a gestiunii servi-
ciului public de transport 
local de călători în regi-
unea București-Ilfov, de 
urgență pentru o perioa-
dă de 1 an.

Astfel, începând cu 
data de 15 mai 2021, Re-
gio Serv Transport a înce-
put să opereze cele do-
uă trasee din interiorul 
localitații Buftea, respectiv 
R462 și R466 pe traseul 
Buftea-Remat. ”Societa-
tea dispune, la acest mo-
ment, de un parc auto for-
mat din 4 autobuze marca 
Isuzu, model Citimark, an 
de fabricație 2011, Euro 5, 
9 m lungime și o capacita-
te de 61 de locuri pe scau-
ne și în picioare, cu podea 
coborâtă, rampă de acces 
pentru persoanele cu han-
dicap, aer condiționat, în-
călzitor independent de 
motor, clasificate de că-
tre Registrul Auto Român 
la categoria IV. În urma 
discuțiilor purtate de că-
tre reprezentanții Primări-

ei Buftea, Primăriei Chiti-
la și Asociației de Dezvol-
tare Intercomunitară pen-
tru Transport Public Bu-
curesti Ilfov, s-a ajuns la 
un acord prin care ope-
ratorul Regio Serv Trans-
port își prelungește tra-
seul liniilor R462, respec-
tiv R466, până la Primă-
ria Chitila, folosind 3 stații 
de urcare/coborare pe se-
micursă, aferente liniilor 
operate de către operato-
rul Ecotrans STCM SRL, cu 
sediul în Chitila, începând 
cu data de 24.05.2021, 
asigurându-se astfel in-
terconectarea transportu-
lui public de călători în-
tre cele două localități. 
Cele două trasee deser-
vesc aproximativ 80% din 
populația orașului Buftea, 
circulând pe următoarele 
rute: R462: Cartier Studio 
(capăt de linie Studiourile 
Media Pro), Sos. București 
- Târgoviște, Bd. Mihai 
Eminescu, Str. Șantierului, 
Str. Viilor, Șos. București - 
Târgoviște, Str. Știrbei Vo-
dă, Str. Cloșca, Aleea cu 
Brazi, Str. Independenței, 
Str. Milano, DN 7, Șos. Ba-

natului, Primăria Chiti-
la (capăt de linie); R466: 
Cartier Studio (capăt 
de linie Studiourile Me-
dia Pro), Șos. București - 
Târgoviște, Bd. Mihai Emi-
nescu, Str. Șantierului, 
Str. Viilor, Șos. București - 
Târgoviște, Str. Știrbei Vo-
dă, Str. Iuliu Maniu, Str. 
Abator, Str. Vlăsiei, Str. 
Agricultori, Str. Milano, DN 
7, Șos. Banatului, Primă-
ria Chitila (capăt de linie). 
Din câte se poate obser-
va din traseele celor do-
uă linii, acestea asigură 
accesul elevilor la școlile 
din localitate, având stații 
în apropierea unităților de 
învățământ, asigură legă-
tura cu trenurile care tran-
zitează sau au capăt de li-
nie la Gara Buftea, având 
stație pe Str. Șantierului, 
în vecinătatea Gării Buf-
tea, iar din orarul de ple-
care din stații se poate ob-
serva că există o corelare 
între transportul rutier și 
cel feroviar. Tariful de că-
lătorie este cel practicat 
de STB SA și anume 1,5 
lei/călătorie, STB SA fiind 
și operatorul care emite 

orice tip de titlu de călă-
torie. Titlurile de călăto-
rie se pot achiziționa de 
la orice punct de vânzare 
STB, prin SMS - la numă-
rul de telefon 7458, on-li-
ne, BPay sau ATM. În au-
tobuze se poate plăti că-
lătoria folosind cardul con-
tactless direct la validator. 
Toate aceste informații le-
gate de modalitățile de 
achiziționare a titlurilor 
de călătorie se regăsesc 
pe site-ul STB. Prin HCL 
nr. 24/14.02.2019, pen-
sionarii, veteranii de răz-
boi, invalizii și văduvele 
de război, foștii deținuți 
politici deportați, per-
soanele cu handicap și 
însoțitorii acestora, elevii 
orfani și elevii cu cerințe 
educaționale speciale, toți 
cu domiciliul în orașul Buf-
tea, beneficiază de gra-
tuitate la transportul pu-
blic de călători pe trasee-
le operate de către Regio 

Serv Transport SRL. Elevii 
în vârstă de până la 21 de 
ani din învățământul obli-
gatoriu, profesional și lice-
al acreditat/autorizat din 
unitățile de învățământ 
de pe teritoriul UAT Buf-
tea, precum și donato-
rii de sânge, beneficia-
ză, de asemenea, de re-
ducere cu 50% a prețului 
abonamentului în con-
formitate cu hotărârea 
Consiliului Local Buftea 
menționată anterior”, ne-
a declarat directorul gene-

ral al societății Regio Serv 
Transport SRL, Theodor-
Cristian Stoia. Potrivit ofi-
cialului, în viitor, societa-
tea intenționează mărirea 
parcului auto pentru a pu-
tea opera și traseul R463 
Buftea - Corbeanca și re-
tur, traseu alocat societății 
Regio Serv Transport SRL, 
prin programul de trans-
port întocmit de către 
Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru 
Transport Public București 
- Ilfov.
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A fost semnat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local 

de călători în regiunea București-Ilfov, de urgență pentru o perioadă de 1 an

 S.C. Regio Serv Transport SRL 
operează între oraşele Buftea şi Chitila

 Societatea intenționează mărirea parcului auto 
pentru a putea opera și între Buftea și Corbeanca și 

retur


