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talei, va putea fi continu-
ată până în centrul metro-
polei, în toată reţeaua de 
transport, cu o singură va-
lidare. (…) Totodată, intro-
ducând conceptul de călă-
torie orară, TPBI vine încă 
o dată în sprijinul călători-
lor şi le oferă posibilitatea 
transbordărilor multiple în 
acelaşi interval de timp, cu 
utilizarea unui singur titlu 
de călătorie (fără costuri 
suplimentare, aşa cum se 
întâmpla până acum, când 
plata era încasată pe că-
lătoria cu un vehicul). În 
acest mod, se corectează 
situaţiile în care un călător 
era nevoit să valideze do-
uă călătorii pentru o  cursă 
scurtă, deoarece tranzi-
ta un capăt de linie. In-
tegrarea cu metroul con-
stituie alt avantaj, în ace-
laşi interval orar călătorul 
putând schimba modul de 
transport de suprafaţă cu 
cel subteran, fără costuri 
suplimentare”, precizează 
reprezentanţii TPBI.

Avantaje majore, 
arată conducerea 
STB

Directorul general al 
STB, Adrian Criţ, a expli-
cat că noua politică tari-
fară ”cuprinde nişte avan-
taje aduse călătorilor: în 
primul rând o integra-
re a celor patru opera-
tori regionali de suprafa-
ţă din zona metropolita-
nă sub aceeaşi cupolă, de 
la 1 august. În al doilea 
rând, pe liniile expres o să 
avem tarife identice ca pe 

zona metropolitană. (...) 
Noile tarife aduc avan-
taje majore: cu 3 lei cir-
culi 90 de minute, acesta 
e primul aspect, iar cu 3 
lei circuli şi în Bucureşti şi 
în Ilfov. (...) Noi integrăm, 
prin acest sistem automat 
de taxare, toţi aceşti ope-
ratori (şi pe cei din Ilfov 
- n.r.), şi o să avem titluri 
comune”, a afirmat Criţ. 
”(...) Avem trei abona-
mente, mă refer la abona-
mentul lunar, abonamen-
tul pe o jumătate de an 
şi abonamentul pe un an. 
Aşa cum ziceam, politica 
de transport a municipali-
tăţii, a UAT-urilor din Ilfov, 
trebuie să fie vizavi de a 
aduce facilităţi călătorilor 
fideli. Iar aici, dacă ne re-
ferim la abonamentul pe 
o lună, care costă, în pro-
punerea noastră şi a mu-
nicipalităţii, 80 de lei, pot 
spune că în cei 80 de lei 
avem 60 de călătorii inclu-
se în toată zona regiona-
lă, în zona metropolitană, 
ceea ce rezultă că preţul 
călătoriei e undeva în ju-
rul de 1,3 lei pe călătoria 
de 90 de minute. Dacă ne 
referim la abonamentul 
pe o jumătate de an, care 
ar costa 400 de lei, pen-
tru 365 de călătorii, cât 
înseamnă dus întors că-
lătorii zilnice, preţul călă-
toriei ar costa 1,1 lei. Iar 
dacă ne referim la călăto-
rii fideli, care îşi achiziţio-
nează abonamente pe un 
an, preţul călătoriei va fi 
sub 1 leu pe călătorie”, a 
mai explicat Criţ.

”În momentul de fa-

ţă, dacă ne gândim la im-
pactul bugetar eu pot să 
zic următorul lucru: mu-
nicipalitatea şi UAT-urile 
din zona Bucureşti-Ilfov 

finanţează transportul pu-
blic cu aproximativ 90%. 
Urmarea acestui nou plan 
tarifar, ne aşteptăm ca 
ponderea să scadă, să 

ajungă undeva la în jur de 
80%. Oricum transportul 
public e un transport sub-
venţionat, asta e clar. Ori-
cum acestea nu sunt cos-

turi reale şi oricum mu-
nicipalitatea şi UAT-urile 
oferă şi vor oferi în con-
tinuare facilităţi călători-
lor”, a încheiat Adrian Criţ.

actualitateactualitate

Propunerea operato-
rului pentru noile preţuri 
ale biletelor de cătătorie 
este următoarea:

● O călătorie cu me-
troul sau transportul în 
comun terestru va cos-
ta 3 lei, iar un bilet co-
mun STB - Metrorex va fi 
5 lei. Pentru 5 lei, un că-
lător va beneficia de o că-
lătorie cu metroul şi până 
la 90 de minute în trans-
portul în comun terestru. 
10 bilete STB se vor putea 
achiziţiona cu 25 lei.

● Un abonament 
de 24 de ore va costa 8 
lei, iar abonamentul co-
mun STB - Metrorex pen-
tru 24 de ore va fi 14 lei. 
Noutatea la abonamente-
le de 24 şi 72 de ore es-
te că acestea vor fi vala-
bile chiar 24 de ore de la 
momentul emiterii. Pentru 
că se elimină noţiunea de 
abonament ”de zi” care, 
cumpărat la ora 18.00, de 
exemplu, era valabil doar 
6 ore din acea ”zi”.

● Vor exista abona-
mente de o lună, 6 luni şi 
12 luni. Preţurile lor vor fi 
de 80 de lei separat pen-
tru fiecare dintre reţele, 
pentru o lună (140 de lei 
în comun STB - Metrorex), 
400 de lei, pentru 6 luni, 
pentru fiecare reţea (sau 
700 de lei în comun STB 
- Metrorex), respectiv 700 
de lei, pentru 12 luni, fie-
care operator (sau 1.200 
de lei în comun STB – Me-
trorex, pentru un an).

Toţi operatorii de 
transport din regiune (Me-
trorex, STB, Serviciul de 
Transport Voluntari - STV 
SA, Ecotrans STCM şi Re-

gio Serv Transport SRL) 
vor oferi posibilitatea de 
recuperare a abonamen-
telor nominale în caz de 
pierdere. Titularii se pot 
prezenta cu actul de iden-
titate, iar abonamentele 
vor fi emise din nou pe nu-
mele acestora, precizează 
sursa citată.

Toate liniile devin 
metropolitane!

Asociaţia de Dezvolta-
re Intercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti 
- Ilfov (TPBI) a anunţat, 
de asemenea, că modifică 
sistemul de transport din 
întreaga regiune şi elimi-
nă diferenţele dintre lini-
ile urbane, cele regionale 
şi cele expres, toate lini-
ile devenind, de la 1 au-
gust, de tip metropolitan, 
funcţionând, cum arătam 
anterior, sub o politică ta-
rifară unică, integrată cu 
cea a metroului.

Din indicativele auto-
buzelor vor fi eliminate li-
terele, iar toate liniile vor 
avea un indicativ format 
din trei cifre. Prima cifră 
a indicativului sugerează 
dacă e vorba despre o li-
nie fostă urbană (liniile de 
autobuz care încep cu 1, 2 
sau 3), o fostă linie regio-
nală (liniile care încep cu 
cifra 4), o fostă linie ex-
pres (cele care încep cu 
cifra 7) sau linii navetă, 
cu caracter temporar (ce-
le care încep cu cifra 6).

”Prin această măsu-
ră, călătoria cu autobuze-
le liniilor regionale, care 
era restricţionată la limi-
ta administrativă a Capi-

    De la 1 august, toate liniile de autobuz devin metropolitane și sunt introduse noi oferte comerciale

Integrare tarifară a operatorilor de 
transport   public de călători 

din regiunea Bucureşti-Ilfov şi metrou

De la 1 august, 
Societatea de 
Transport Bucureşti 
(STB) şi Metrorex 
îşi armonizează 
oferta comercială, 
ca un prim pas 
spre integrarea 
transportului 
în comun din 
Bucuresti şi zona 
metropolitană, 
anunță operatorul 
bucureştean de 
transport în comun 
de suprafață.
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