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Măsuri necostisitoare și eficiente pentru optimizarea sistemelor de transport public neperformante

În multe localități europene, transportul public
este fundamental, în special în țările din estul și
sud-estul Europei și în orașele mai mici din noile
state membre ale UE. Acestea furnizează servicii sociale minime, care nu reprezintă o opțiune
de transport atractivă sau durabilă. Cu toate
acestea, există măsuri eficiente și necostisitoare care, atunci când sunt combinate și adaptate
pentru a se potrivi unei anumite zone, pot fi implementate pentru a „salva” sistemele de transport public local.

Descrierea problemei
Serviciile de transport public axate pe calitate,
atractive și incluzive sunt esențiale și le oferă
navetiștilor soluții de călătorie alternative la deplasarea cu automobilul. În mai multe țări europene, transportul public beneficiază de finanțare
substanțială și există un echilibru între toate
modurile de transport. Cu toate acestea, există
și multe orașe europene care oferă doar servicii sociale la standarde minime de calitate, care
nu reprezintă o opțiune de deplasare atractivă
sau durabilă. De obicei, aceste orașe suferă din
cauza lipsei susținerii financiare sau a motivației
politice. În plus, atât autoritatea locală, cât și

Figura 1: un adevărat „transport în masă” în locul unui transport
public atractiv. Stație de autobuz în Ilidža, Sarajevo (BiH)

operatorul de transport, oferă servicii cu o calitate scăzută și au așteptări modeste în ceea ce
privește standardele pe care trebuie să le îndeplinească flota de autovehicule. În consecință,
prestigiul și atractivitatea transportului public,
precum și gradul de utilizare a acestuia, sunt
foarte reduse.
În general, planurile de mobilitate recomandă
utilizarea transportului public, mersul cu bicicleta și mersul pe jos, ca alternative sănătoase și durabile. Utilizarea transportului public în
orașe cu servicii deficitare în domeniu necesită
(din partea călătorilor) răbdare, cunoștințe privind situația și realitățile locale, precum și suficient timp pentru desfășurarea călătoriei, întrucât
schimburile intermodale nu sunt fiabile. Fără o
motivație sau fără o finanțare suficientă pentru
dezvoltare, transportul public nu reprezintă o alternativă reală pentru majoritatea populației. Un
sistem de transport public deficitar este utilizat
de cei care nu dispun de mijloace alternative de
deplasare și, deci, devin adevărați „prizonieri” ai
acestuia. Cetățenii (care își permit) renunță cât
pot de repede la serviciile de transport de calitate slabă, în favoarea unor alternative mai atractive, în majoritatea cazurilor aceasta fiind deplasarea cu automobilul. Consecințele unei astfel
de situații sunt: scăderea tarifelor de călătorie –
care determină o reducere a veniturilor societății
de transport –, scăderea calității serviciilor, reducerea numărului de călători, creșterea congestiei
rutiere, diminuarea calității aerului și sporirea nivelului de stres al tuturor participanților la trafic.
În aceste condiții, utilizarea automobilelor este
dificil de etichetat ca fiind exclusiv un „simbol
al statutului”, având în vedere că scopul evident al folosirii acestora este de a scăpa de
serviciile de transport nesatisfăcătoare, nefiabile, cu frecvență redusă și neatractive, pe care
cetățenii le au la dispoziție. Mulți utilizatori nu își
pot adapta traseele de călătorie din cauza aces-

tor probleme, care sunt agravate de existența
unor legături intermodale necorespunzătoare.
Din aceste motive, transportul public este considerat inferior transportului cu automobilul personal.
Această situație, precum și impactul ei asupra
utilizatorilor vulnerabili, contravin principiilor
PMUD-ului și limitează capacitatea orașelor sau
a regiunilor de a atinge obiectivele mobilității urbane durabile. Creșterea cotei modale a deplasărilor cu automobilul și reducerea celei aferente transportului public agravează problema pe
termen lung, cauzează congestia traficului, diminuează calitatea aerului, determină ocuparea
spațiilor publice de către automobile, le provoacă un sentiment de frustrare utilizatorilor tuturor
mijloacelor de transport și încurajează decidenții
să elaboreze politici și structuri bazate pe utilizarea automobilelor.
De multe ori, autoritățile invocă lipsa unei
finanțări adecvate pentru a justifica serviciile de
transport public neperformante. De fapt, această explicație simplă este menită să exonereze
decidenții de răspunderea de a îmbunătăți nivelul serviciilor sau de a găsi alte modalități de
soluționare a problemelor existente. Măsurile și
soluțiile costisitoare, cum ar fi efectuarea unor
lucrări de construcții, contractele de achiziții
publice și intervențiile privind funcționarea serviciului de transport, nu reprezintă întotdeauna
singura opțiune. Administrațiile orașelor trebuie
să ia în considerare și posibilitatea de a implementa alte măsuri „de salvare” eficiente și mai
ieftine, care pot fi adaptate tuturor sistemelor de
transport public.

Figura 2: Soluție vizuală practică: modificările temporare sunt
marcate cu galben în orarul tramvaielor din Brno (CZ)

Figura 3: Oradea (RO) - tramvai blocat în trafic din cauza automobilelor

Bune/rele practici
Este posibil ca administrațiile orașelor și operatorii de servicii de transport public să ia în considerare implementarea unor măsuri sau inovații
în măsură să revitalizeze sau să salveze sistemul de transport public și, astfel, să determine creșterea gradului de utilizare a acestuia. În
această fișă de inovație sunt prezentate probleme comune și sunt oferite soluții posibile pentru
administrațiile orașelor și operatorii de servicii de

Figura 4: Troleibuz din Budapesta (HU) blocat în trafic
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transport. Acestea sunt clasificate în două categorii: infrastructură („componenta hardware”) și
măsuri „soft”, fără caracter obligatoriu („componenta software”). Valoarea fiecărui exemplu este
apreciată folosind următorul sistem numeric:

• Nivelul -1 indică un exemplu negativ
• Nivelul 0 indică un exemplu neutru, și
• Nivelul +1 indică un exemplu de bună practică.

minua suficient durata călătoriilor, astfel încât să
devină o alternativă reală pentru deplasarea cu
automobilul.
O infrastructură de calitate este importantă,
având în vedere că funcționarea corespunzătoare a transportului este vitală pentru activitățile
comerciale. Zonele care nu beneficiază de o
bună accesibilitate nu sunt atractive pentru
desfășurarea activităților comerciale.

Componenta hardware - Infrastructura
Calitatea inferioară a vehiculelor, infrastructurii, șinelor (de tramvai/de cale ferată), cablurilor,
platformelor, trecerilor de pietoni, semafoarelor și
a altor componente similare are ca rezultat viteze
comerciale mai mici, o circulație rutieră nesigură
și necorespunzătoare, un nivel redus de confort
al utilizatorilor și servicii nefiabile. Modernizarea
infrastructurii (hardware) are ca rezultat, de cele
mai multe ori, obținerea unor condiții de operare mai bune și creșterea calității serviciilor oferite
călătorilor.
Infrastructura operațională și mediul
Condițiile de la fața locului sunt un element esențial
al transportului public. Atât aspectul mijloacelor
de transport, cât și condițiile de circulație sunt importante din punctul de vedere al percepției oamenilor asupra transportului public.

Figura 5: Cablurile și comutatoarele troleibuzelor se află într-o
stare proastă de funcționare în Ruse (BG), ceea ce determină o
viteză comercială foarte mică a vehiculelor, transportul electric
fiind astfel dezavantajat

Nivelul 1: În multe orașe, în care transportul urban are o reputație proastă sau o susținere financiară limitată, standardele infrastructurii de transport public sunt scăzute și nu există măsuri de
prioritizare a acestuia.
Nivelul 0: Îmbunătățirile aduse șinelor de tramvai/de cale ferată și altor elemente de infrastructură pot spori calitatea și viteza serviciilor oferite,
chiar dacă acestea implică doar intervenții tehnologice de bază.
Nivelul +1: În cazul în care infrastructura poate
fi îmbunătățită prin măsuri de calitate superioară, este importantă prioritizarea vehiculelor de
transport public, astfel încât acestea să poată
funcționa la capacitatea necesară pentru a di-

Figura 6: Zone de mobilitate degradate într-o stație de metrou
din Budapesta, în care sunt prezente magazine inferioare calitativ, cu prețurile produselor afișate necorespunzător.

Figura 7: Stație de autobuz din Varna (BG) cu funcțiuni mixte:
centrele de achiziționare a biletelor pentru diferiții furnizori de
servicii (de transport) sunt dispersate printre magazine de haine
și centre GSM.

Figure 8: Less expensive, classically renewed tramway tracks
in Budapest (HU) on a lower frequency, secondary tram line
(51)

Figure 9: Car free area with high quality track improvement in
Timisoara city centre (RO)

Figure 10: Shared public transport corridor for trams, trolleybuses and buses, with public transport priority at the crossings
(Szeged, HU)

Figure 11: Grass covered tram tracks in Oradea (RO) with second hand Berlin tramcar as quality improvement

Vehiculele / flota de vehicule
Reînnoirea flotei de vehicule este, de cele mai
multe ori, subvenționată, însă nu la nivelurile de investiții necesare. În consecință, sunt
achiziționate autobuze, tramvaie și troleibuze de
ocazie. Funcționarea lor este adesea problematică din cauza inexistenței unei culturi a serviciilor
de calitate. Achiziționarea de vehicule de proastă calitate și/sau a unei serii de vehicule care nu
se mai fabrică are deseori ca rezultat utilizarea
lor parțială sau retragerea acestora din circulație
la scurt timp de la achiziționare. În unele cazuri,
sunt desființate rețele întregi de linii de troleibuze
sau de tramvaie din cauza problemelor de infrastructură [linii de troleibuz desființate: de ex., Veliko Târnovo (BG) 2009; Dobrici (BG) 2014; Pernik (BG) 2015; linii de tramvai desființate: de ex.,
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Brașov (RO) 2006; Constanța (RO) 2008; Reșița
(RO) 2011].
Prin urmare, este important ca, în cadrul
achizițiilor publice de vehicule second-hand, să
se ia în considerare următorii parametri:

• vechimea și starea tehnică a vehiculelor:
care au fost motivele pentru care operatorul
(operatorii) inițial(i) le-au retras din circulație;

• care este durata de viață utilă rămasă a vehiculelor second-hand și dacă acestea sunt
viabile pentru a fi utilizate pe termen lung;

• dimensiunea parcului auto disponibil: este

Figura 12: Troleibuze relativ moderne Neoplan Kiepe N 6020,
utilizate inițial în Basel (Elveția), folosite apoi în Ruse (BG), și în
cele din urmă retrase din circulație din cauza unor probleme
tehnice grave.

posibilă procurarea unui număr suficient de
vehicule pentru a garanta funcționarea serviciului sau sunt disponibile numai serii mici de
vehicule (a căror fabricare a fost întreruptă),
situație care poate conduce la o structură
funcțională fragmentată?

• transformarea vehiculelor pentru a reflec-

ta identitatea operatorilor: ce elemente ale
acestor vehicule trebuie adaptate pentru a
reflecta noua identitate corporatistă a operatorilor?; amenajarea interiorului și exteriorului
vehiculelor, de exemplu schimbarea culorii
vehiculelor, a modului de așezare a scaunelor și recondiționarea acestora, utilizarea
unei singure uși de acces sau a mai multor
uși de acces, etc.

Nivelul -1: Atunci când se achiziționează la
mâna a doua o serie mică de vehicule (a căror
fabricație a fost întreruptă), durata lor de exploatare nu este garantată, nici din perspectiva
funcționării tehnice, nici din punctul de vedere al
disponibilității pieselor de schimb. Folosirea vehiculelor second-hand tinde să evidențieze statutul modest al transportului public, iar percepția
oamenilor și cultura identității reprezintă aspecte
cruciale ale transportului public. În multe cazuri,
vehiculele nu sunt dotate cu vreun element care
promovează identitatea vizuală a societății de
transport, ceea ce accentuează percepția negativă a publicului asupra aspectului interior și exterior al vehiculelor.

Figura 13: Autobuz utilizat inițial de compania SBG din Freiburg
im Breisgau (DE), ulterior introdus în Varna (BG) - datorită
producției în masă a acestui Mercedes-Benz O405G, continuarea exploatării poate fi garantată pe termen mai lung. După
mulți ani de la achiziționarea lor de către noul operator, identitatea corporatistă a proprietarului inițial este încă prezentă pe
autobuz.

Figura 14: Supraviețuirea zilnică în acțiune: troleibuz la mâna a
doua din Sarajevo (BiH), folosit inițial în Solingen (DE)

Figura 15: Modelul de autobuz newAG300, produs de Van Hool
și utilizat inițial în Utrecht (NL), funcționează ca vehicul secondhand în Budapesta. Dotat cu aer condiționat și transformat
astfel încât să reflecte identitatea Centrului de Transport BKK
din Budapesta, acesta a fost mai bine integrat în flota auto,
astfel fiindu-i sporită atractivitatea.

Figura 16: Tramvai second-hand folosit inițial în Frankfurt (DE),
cumpărat pentru a fi utilizat în Katowice (PL), vopsit în culorile
operatorului silezian de tramvaie, nefiind însă recondiționat.

Nivelul 0: flota de autovehicule second-hand
funcționează mai bine atunci când toate autovehiculele sunt achiziționate dintr-o singură sursă,
deoarece piesele de schimb pentru întreținerea
acestora sunt mai ușor de procurat. Totuși,
absența identității vizuale a noului operator va
avea ca rezultat crearea unei imagini destul de
negative.
În orașele cu resurse limitate pentru transportul
public, funcționarea zilnică a mijloacelor de transport poate însemna o luptă pentru menținerea
vehiculelor în funcțiune, pentru a putea transporta călătorii. În aceste condiții, identitatea vizuală
reprezintă un lux opțional, pe care orașul nu și-l
poate permite.

Figura 17: Tramvai second-hand folosit inițial în Frankfurt (DE),
cumpărat pentru a fi utilizat în Katowice (PL), vopsit în culorile operatorului silezian de tramvaie, după recondiționarea
completă și amenajarea unei secțiuni cu podea joasă în partea
de mijloc.

Tramvaiele au o durată de funcționare mult mai
mare decât autobuzele. La achiziționarea de
tramvaie second-hand ar trebui să se țină seama
de disponibilitatea sau posibilitatea de amenajare a unor secțiuni cu podea joasă.
Nivelul +1: Cele mai reușite programe de achiziții
publice de vehicule second-hand includ promovarea identității corporatiste a noului operator,
atât în exteriorul, cât și în interiorul vehiculelor. În
cadrul unui astfel de program, un autobuz vechi
de 8 până la 12 ani va fi recondiționat și amenajat conform imaginii noului operator, disponibilitatea pieselor de schimb asigurând viabilitatea
funcționării pe termen lung.

Figura 18: Troleibuz în Sarajevo (BiH), 1984, utilizat anterior în
Solingen (DE). Interiorul este murdar și departe de a fi atrăgător.
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Figura 19: Tramvaiul Tatra din Berlin (DE), vechi de aproape 40
de ani, la 20 de ani de la modernizare. Interiorul este destul de
curat, ca urmare a unei întrețineri zilnice.

Figura 20: Utilizarea simbolurilor societății locale de transport
public pe materialul din care sunt confecționate scaunele din
tramvaiul recent achiziționat din Katowice (PL).

Interioarele
Din perspectiva călătorilor, interiorul este cel mai
important aspect al vehiculelor. Deși este important și aspectul exterior, interiorul este locul în
care utilizatorii experimentează vehiculele. Interioarele mai curate și modernizate asigură confortul utilizatorilor și sporesc încrederea acestora în vehiculele și serviciile operatorului.
Nivelul -1: Vehiculele din flotele de transport
slab finanțate nu sunt atractive din cauza lipsei
îmbunătățirilor și a faptului că suprafețele din interior și scaunele nu sunt curățate în mod regulat.
Nivelul 0: În mai multe orașe, societățile și
autoritățile (locale) de transport încearcă să
mențină vehiculele curate, atât în exterior, cât
și în interior. Prin urmare, chiar și vehiculele mai
vechi pot fi atractive și accesibile tuturor călătorilor.

Figura 21: Harta rețelei de transport din Székesfehérvár (HU)
are o calitate inferioară, întrucât reprezintă doar traseele, fără
menționarea stațiilor și fără marcarea clară a diferitelor linii de
transport. Aceasta oferă doar o imagine de ansamblu, fără o
reprezentare (clară și corectă) a structurii liniilor.

Nivelul +1: Comparativ cu costul achiziționării
de vehicule noi sau second-hand, îmbunătățirea
calității interiorului este o investiție care necesită costuri reduse. Este important să se utilizeze
soluțiile cele mai la îndemână și să fie integrate
caracteristicile identității de marcă, la alegerea
culorilor și materialelor.
Figure 22: Rail based city and FUA-wide mobility network on
the roof of the S-Bahn in Munich

Elementele de software

Nivelul 0: Situația în care mai mulți furnizori de
servicii de transport operează pe diferite rute
într-un anumit oraș și acestea nu sunt afișate
împreună în cadrul unei hărți globale este o dovadă evidentă a fragmentării serviciilor respective de transport. În unele cazuri, traseele sunt
indicate fără menționarea stațiilor sau diversele
rute sunt afișate utilizând aceeași culoare (sau
același tip de linie).

Elementele de software sunt parte integrantă a
sistemului de transport public. Prin intermediul
lor sunt furnizate servicii de transport și informații
inteligibile și ușor de utilizat. Elementele „soft”
sunt, de obicei, necostisitoare (în comparație cu
bugetul total alocat pentru transportul public),
dar acestea trebuie să includă un sistem de
„branding corporatist” și să promoveze o imagine consecventă.
Nivelul +1: În cazul în care administrațiile orașelor
și ale zonelor urbane funcționale au pus la punct
În multe orașe, nu există servicii de informare soluții de transport integrate, acestea afișează
privind transportul public. Argumentul invocat hărți foarte precise, care oferă o reprezentare
deseori constă în faptul că transportul public a serviciilor de transport pe șine [de ex., transeste destinat populației locale și că aceasta portul cu metroul, metroul de suprafață S-Bahn,
cunoaște foarte bine rețeaua de transport și ora- tramvaiul, trenul] și/sau a tuturor serviciilor de
rele mijloacelor de transport. Prin urmare, dese- transport.
ori, autoritățile locale și operatorii serviciilor de
transport public nu sunt interesați să furnizeze În plus, multe autorități sau operatori pot să
informații sau să le îmbunătățească. Elemen- elaboreze hărți ale serviciilor de transport pentele statice (de ex. orarele, hărțile rețelelor de tru anumite subzone sau hărți destinate utilitransport) și/sau elementele dinamice (de ex., zatorilor cu nevoi speciale, cum ar fi o hartă a
sistemul de informare a călătorilor în timp real accesibilității.
sau informațiile privind schimburile intermodale)
pot să lipsească ori să prezinte informații învechite sau inutile, ceea ce poate avea un impact
negativ asupra utilizării transportului public, întrucât încurajează părăsirea sistemului cu prima
ocazie.
Hărțile rețelei de transport public
Prin punerea la dispoziția utilizatorilor a
informațiilor privind traseele și conexiunile disponibile, aceste hărți reflectă fiabilitatea sistemului. Atât soluțiile statice, cât și cele dinamice
sunt binevenite în stații, în interiorul vehiculelor
și pe toate suprafețele digitale.
Nivelul -1: În unele orașe, autoritățile nu pun
la dispoziție pe scară largă hărți ale rețelei de
transport public. În acest caz, localnicii se deplasează în funcție de obiceiurile de călătorie
formate (și pe baza informațiilor și experienței
acumulate în urma utilizării mijloacelor de transport), iar vizitatorii sunt nevoiți să solicite altor
persoane informații privind serviciile de transport.

Figura 23: Rețeaua de transport public a unui district din Budapesta (HU)1 https://bkk.hu/apps/docs/terkep/rakospalota.pdf

https://bkk.hu/apps/docs/terkep/rakospalota.pdf
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Orarele
Informațiile privind orele de plecare și durata deplasării reprezintă un aspect deosebit de
sensibil al experienței de călătorie cu mijloacele
de transport în comun.

Figura 24: Pe tăblița amplasată în această stație de tramvai din
București (RO) sunt menționate doar cele două linii (7, 47) care
opresc în stație, fără nicio informație privind orarul și frecvența
serviciului.

Nivelul -1: Mulți operatori de servicii de transport public nu furnizează informații utile la fața
locului privind orele de plecare a mijloacelor de
transport, nici informații privind traseele lor sau
frecvența de circulație a acestora. În absența
acestor informații, utilizatorii nu vor mai folosi
serviciile de transport public.
Nivelul 0: De regulă, ora de plecare a mijlocului de transport este singura informație disponibilă. În acest caz, estimarea duratei călătoriei până la o anumită stație este lăsată în
sarcina utilizatorilor. Acest lucru nu este deloc convenabil pentru călători și nici practic,

Figura 25: Orarul autobuzului local din Székesfehérvár (HU)
indică doar orele de plecare de la capătul de linie, iar utilizatorii
trebuie să calculeze singuri, adăugând un anumit număr de
minute, pentru a obține ora sosirii într-o anumită stație.

Figura 27: În Baia Mare (RO) există orare, dar acestea nu conțin
itinerariul liniilor și sunt fixate pe stâlpi, o manieră inestetică de a
furniza informații.
Figura 26: Într-o stație de autobuz din Varna (BG) sunt
menționate intervalele de circulație (care, în plus, sunt rare - 20,
30, 40 sau 60 de minute), în loc să fie afișate orele exacte de
plecare, iar utilizatorii nu-și pot da seama care sunt acestea.
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https://bkk.hu/apps/menetrend/pdf/2005/20180616/11.pdf

având în vedere că durata călătoriilor poate varia foarte mult în funcție de condițiile de trafic. În
plus, unele servicii furnizează numai informații
privind frecvența de circulație a mijlocului de
transport, nu și orele exacte de plecare, durata
de așteptare a utilizatorilor fiind imprevizibilă.

Informații destinate călătorilor, afișate în interiorul și exteriorul vehiculelor și în zonele aferente
acestora

Este importantă afișarea unor informații de bază
sau mai detaliate pe întreaga durată a călătoriei pasagerilor, în stații și în zonele nodurilor
Nivelul +1: În majoritatea orașelor, orarele indică intermodale. Aceste informații pot fi afișate în
orele exacte de plecare dintr-o anumită stație, interiorul sau în exteriorul vehiculului și pot fi
ajutând astfel pasagerii să își planifice călătoria statice sau dinamice. Pentru călători, conținutul
în cea mai mare măsură posibilă.
este mai important decât tehnologia utilizată în
scopul informării. De aceea este important să
se identifice soluții necostisitoare eficiente, prin
care să li se pună la dispoziție toate informațiile
relevante.

Figura 28: Un orar cu informații precise, care indică orele exacte
de plecare și itinerariul liniei din Budapesta
https://bkk.hu/apps/menetrend/pdf/2005/20180616/11.pdf
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Nivelul -1: În cazul multor orașe, se presupune că informațiile privind transportul public vor
fi utilizate de localnici, care cunosc deja sistemul de transport local. Această abordare este
însă foarte limitativă, întrucât, având în vedere informațiile de calitate inferioară oferite călătorilor – chiar dacă acestea sunt utilizate cel
mai adesea de persoane care au deja anumite
cunoștințe –, ca urmare a acestei abordări, nu
sunt comunicate informații suplimentare relevante și nu se ține seama deloc de utilizatorii
ocazionali ai sistemului sau de vizitatori.
Nivelul 0: O disponibilitate parțială a informațiilor
- situațiile în care ar putea fi aduse cu ușurință
îmbunătățiri pentru furnizarea mai multor
informații (dar nu se face nimic în acest sens)
reflectă întotdeauna politica operatorului față
de călători.
Nivelul +1: Furnizarea de informații complexe
și concise, care să servească utilizatorilor. În
cele mai multe cazuri, capacitatea financiară nu
este aspectul cel mai important, ci mai degrabă
atitudinea și interesul față de clienți și nevoile
acestora.

Figura 29: Orar afișat pe un panou (suport de hârtie), care include informații ușor de utilizat și complete din punct de vedere
vizual, într-o stație de autobuz din Maastricht (NL)
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Figura 30: Tăbliță clasică amplasată într-o stație, pe care sunt
menționate cele două capete de linie ale unui troleibuz din Sofia. Nu sunt disponibile informații privind itinerariul sau stațiile
aferente liniei.

Figura 33: Afișajul frontal al autobuzelor din Székesfehérvár
(HU) arată, în același timp (scrise una sub alta), denumirile
ambelor capete de linie, acesta rămânând neschimbat pe întreaga durată a călătoriei dintre cele două capete. Utilizatorii
neexperimentați nu știu exact care este direcția autobuzului.
Este esențial ca informațiile afișate să indice doar informația
relevantă, iar afișajul să fie modificat la capăt de linie în mod
corespunzător.

Figura 31: Troleibuz second-hand utilizat inițial în Milano (IT),
ulterior în Ruse (BG). Încă mai este aplicată plăcuța inițială, pe
care se menționează denumirea capătului de linie din Milano,
pe parbriz este afișat numărul liniei care circulă în Ruse, capetele de linie fiind scrise cu caractere de dimensiuni mici

Figura 34: Un troleibuz mai vechi din Budapesta (HU), cu o
plăcuță clasică, pe care este afișat numărul liniei și cele două
capete de linie.
Figura 32: Autobuz local în orașul Veszprém (HU), pe parbrizul
căruia scrie „autobuz local” în partea de sus și numărul „6” în
partea de jos. Plăcuța cu numărul liniei nu conține informații
relevante pentru utilizatorii ocazionali ai serviciului, cu privire la
capătul de linie sau stațiile aferente acesteia.

Figura 37: Autobuz din Berlin (DE) - afișajul din interiorul acestuia indică informații privind capătul de linie, ora exactă, faptul
că pasagerii trebuie să coboare (prin apăsarea butonului STOP)
și conexiunile disponibile cu toate mijloacele de transport
public

Figura 34a: Tramvai second-hand, utilizat inițial în Hanovra
(DE), ulterior în Budapesta (HU), care dispune de un afișaj
electronic ce urmează să fie completat de către noul operator
cu informațiile relevante.

Figura 38: Sistemul de informare a călătorilor, clar și ușor de
utilizat, din stația de metrou Kelenföld din Budapesta (HU)
afișează toate conexiunile disponibile cu autobuze.

Figura 35: Tramvai din Szeged (HU) al cărui afișaj indică
numărul liniei și stația de destinație (a liniei).

Figura 36: Panou care prezintă structura unei linii de metrou
din Budapesta (HU), stațiile aferente liniei, liniile cu care face
legătura și locurile de interes turistic din vecinătatea stațiilor1

Figura 39: Informații afișate la nivelul podelei privind
modificările temporare (înlocuirea autobuzului din cauza unor
lucrări de reabilitare) în Budapesta (HU).
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Figura 40: În ciuda faptului că Sarajevo (BiH) este vizitat de tot
mai mulți turiști în ultimul timp, site-ul de internet al societății de
transport public este disponibil numai în (limba) bosniacă.1

sunt disponibile informații statice într-o anumită
stație. Sistemele de informare în timp real oferă
informații actualizate privind punctualitatea sau
întârzierile și facilitează planificarea efectivă a
călătoriilor. Paginile web și aplicațiile trebuie să
fie disponibile în limba locală și, de preferat, în
limba engleză, pentru a facilita comunicarea cu
utilizatorii nerezidențiali și internaționali.

Figura 42: Schimbările privind o linie de autobuz din Budapesta (HU) au fost planificate, oamenii având posibilitatea de
a prezenta comentarii privind modificările propuse, înainte de
introducerea acestora. 4
Figura 41: Captură de ecran din aplicația FUTÁR, planificatorul
online de trasee din Budapesta (HU). Aceasta indică toate
stațiile, rutele, vehiculele, orarele, centrele de închiriere de
biciclete publice din zona de servicii a Centrului de Transport
Budapesta (BKK).3 Aplicația este disponibilă în limba maghiară
și în limba engleză. 3

Pagini web, aplicații
Paginile web și aplicațiile ușor de folosit sunt o
componentă ieftină, dar foarte importantă, a folosirii curente a transportului public. Ele facilitează planificarea călătoriilor și le permit utilizatorilor să își planifice traseul chiar și atunci când nu
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.webvalto.
bkkfutar&hl=hu
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https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.webvalto.
bkkfutar&hl=hu
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https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SHAREPLACE.html

Figura 43: Zi de testare a unui serviciu flexibil de transport
cu microbuzul, care urma să fie introdus în zonele deluroase
ale orașului Zalaegerszeg (HU). Oamenii și-au putut exprima
nevoile înainte și după testare, în cadrul proiectului Interreg
SHAREPLACE. 5.

Este prudent să se efectueze teste-pilot și probe înainte de adoptarea unei inovații tehnologice
costisitoare. Efectuarea de teste locale, adaptate nevoilor unui anumit oraș, poate avea ca
rezultat obținerea unor recomandări pentru noi
dezvoltări și/sau achiziții publice cu o amploare
mai mare.

Figura 44: Testarea unui autobuz electric în Beograd (SRB)

Sondajele de opinie publică/pentru utilizatori cu
privire la modificările serviciilor de transport și la
achizițiile publice propuse
Schimbările legate de funcționarea transportului public pot fi o chestiune foarte sensibilă
pentru utilizatori. Înainte de orice modificare a
rutelor, orarelor, ariei de acoperire a rețelei etc.,
administrațiile orașelor și operatorii pot să consulte și să implice localnicii și alte părți interesate. De exemplu, cei care sunt afectați de schimbări pot vota pentru diverse opțiuni sau pot
formula propriile recomandări. Astfel, oamenilor
li se permite să înțeleagă mai bine modificările
propuse și să le aprobe.
În multe domenii ale transportului public, testele
sau probele sunt foarte importante și necostisitoare, comparativ cu schimbările introduse
pe scară largă. Testarea de noi rute, concepte
sau aplicații poate contribui la dezvoltarea unor
soluții optime, care să reflecte preferințele utilizatorilor și să răspundă nevoilor locale.
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Avantaje și dezavantaje
Tabelul 1
Avantajele soluțiilor „hardware” propuse pentru infrastructura de transport public și dezavantajele
neaplicării acestora
Tip

Soluții

Avantaje

Dezavantajele
neaplicării soluțiilor

Infrastructuri,
cadrul dedicat
mobilității

•

Costuri mai mici, dar o
recondiționare calitativă a
șinelor

•

•

Scăderea gradului de
utilizare a transportului public

•

Coridoare de transport public partajate

•

•

Șine acoperite cu iarbă

•

Zone de transport public
unde este interzisă circulația
automobilelor

Modificarea drastică
a cotelor modale, în
defavoarea transportului public

•

O viteză comercială
mai mică a vehiculelor de transport public

•

O disponibilitate mai
redusă a vehiculelor
achiziționate

•

Canibalizarea tuturor
vehiculelor secondhand, ajungându-se
în situația în care
este necesar să fie
retrase din circulație

Vehicule

•

•

Interioarele vehiculelor

Evitarea achiziționării unor
autovehicule fabricate în
serii mici și a unor produse
care nu funcționează
corespunzător
Recondiționarea vehiculelor
second-hand și utilizarea
sistemelor locale, aplicarea
elementelor de identitate
corporatistă în exteriorul
vehiculelor

•

amenajarea unor secțiuni cu
podea joasă, care pot fi integrate în tramvaie - în funcție
de vechimea acestora, de
calitatea construcției și de
perspectivele de funcționare
a acestora în viitor

•

Realizarea de teste/probe

•

Curățarea și întreținerea
permanente

•

Utilizarea culorilor și aplicarea unor elemente de identitate locale

•

Creșterea atractivității
transportului și a cadrului
de desfășurare a traficului, precum și a legăturilor
de transport public și a
spațiilor publice
Mai puține blocaje în
desfășurarea transportului
public, fluidizarea traficului

•

Opțiuni mai bune de
schimburi intermodale

•

O funcționare mai bună a
vehiculelor second-hand
și perspective pe termen
lung pentru acestea

•

Creșterea gradului de
satisfacție a utilizatorilor și
a operatorului

•

Prin crearea unui aspect al
vehiculelor second-hand
similar celui original, nivelul •
de încredere al utilizatorilor
crește

•

Creșterea gradului de
satisfacție a utilizatorilor și
a operatorului

•

Scăderea gradului de satisfacție a
călătorilor

Crearea senzației de
neglijență din partea
operatorului

Tabelul 2 -Avantajele soluțiilor „software” propuse pentru transportul public și dezavantajele neaplicării acestora
Tip

Soluții

Avantaje

Dezavantajele
neaplicării soluțiilor

Hărțile rețelelor
de transport

• Punerea la dispoziție a hărților rețelelor de
transport în interiorul vehiculelor, în stații și
pe toate platformele virtuale

• Creșterea atractivității transportului și a cadrului de desfășurare a
traficului, precum și a legăturilor
de transport public și a spațiilor
publice

• Scăderea gradului de utilizare a
transportului public

• Mai puține blocaje în
desfășurarea transportului public,
fluidizarea traficului

• O viteză comercială mai mică a
vehiculelor de transport public

• Crearea unor hărți ale rețelelor de transport, care oferă informații clare și ușor de
utilizat, destinate și persoanelor nerezidente
• Publicarea textelor în cel puțin 2 limbi, cea
locală și limba engleză

Orare

• Indicarea orelor exacte de plecare și nu
doar a frecvenței de circulație a mijloacelor
de transport
• Utilizarea unor orare bazate pe intervale
de timp, în cazul liniilor de transport urban
care circulă mai rar

• Modificarea drastică a cotelor
modale, în defavoarea transportului public

• Opțiuni mai bune de schimburi
intermodale
• O funcționare mai bună a vehiculelor second-hand și perspective pe termen lung pentru
acestea
• Creșterea gradului de satisfacție a
utilizatorilor și a operatorului

• O disponibilitate redusă a
vehiculelor achiziționate
• Canibalizarea tuturor vehiculelor second-hand, ajungându-se
în situația în care este necesar
să fie retrase din circulație

• Prin crearea unui aspect al vehiculelor second-hand similar celui
original, nivelul de încredere al
utilizatorilor crește

• Scăderea gradului de
satisfacție a călătorilor

• Indicarea conexiunilor intermodale, atât
prin intermediul elementelor statice, cât și
al elementelor dinamice

• Implementarea unor soluții
ușor de utilizat, care sporesc
încrederea localnicilor, dar și a
nerezidenților, în serviciile de
transport

• Este posibilă pierderea atât a
utilizatorilor obișnuiți, cât și a
utilizatorilor ocazionali ai transportului public, din cauza lipsei
informațiilor necesare

• Utilizarea soluțiilor vizuale și furnizarea de
informații corecte, atât pentru modificările
temporare, cât și pentru cele pe termen
lung

• Crearea unei baze de date clare
privind toate elementele serviciilor
de transport public relevante din
oraș sau din regiune

• Planificarea călătoriilor va fi
dificilă sau chiar imposibilă

• Implementarea unor soluții
ușor de utilizat, care sporesc
încrederea localnicilor, dar și a
nerezidenților, în serviciile de
transport

• Generațiile mai noi, care
se bazează pe tehnologia
informației, nu sunt atrase de
serviciile de transport public

• Utilizarea unor texte cu caractere de
dimensiuni mai mari și a unor abrevieri
clare sau chiar a notelor de subsol - dacă
este cazul
• Afișarea denumirii stațiilor pe stâlpi
(informații statice)

Sisteme de
informare a
călătorilor

• Atât elementele statice, cât și cele dinamice, pot oferi informații adecvate

• Conexiunile intermodale vor fi
imprevizibile

• Menționarea denumirii capătului de linie în
exteriorul vehiculelor
• Afișarea tuturor stațiilor (opririlor efective)
în interiorul vehiculelor

Pagini web,
aplicații

• Dezvoltarea de pagini web și aplicații
internaționale
• Utilizarea planificatoarelor de trasee

• Îmbunătățirea accesului la planificarea călătoriilor
• Crearea unei baze de date clare
privind toate elementele serviciilor
de transport public relevante din
oraș sau din regiune

Sondaje de
opinie publică
și testarea unor
soluții noi

• Organizarea unor discuții cu privire la
schimbările care urmează a fi implementate sau la introducerea serviciilor noi sau
modificate
• Testarea de noi tehnologii
• Testarea serviciilor flexibile

• Operatorul sau autoritatea locală
pune la dispoziția utilizatorilor un
proces de planificare deschis
• Posibilitatea de a modifica tehnologiile existente sau caietele
de sarcini, ca urmare a rezultatelor testelor efectuate, în locul
adoptării unor soluții neadecvate

• Mai multe plângeri
• Nu sunt oferite cele mai bune
soluții pentru întâmpinarea
nevoilor călătorilor
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Implicarea părților interesate

Calendar

Principalele părți interesate sunt administrațiile
orașelor, autoritățile (locale) de transport public, operatorii de transport și utilizatorii existenți
sau potențiali ai serviciilor de transport public. În
unele cazuri, administrația orașului și operatorul
pot avea poziții diferite, în special atunci când
implementarea de noi măsuri implică anumite
costuri, chiar dacă aceste costuri sunt mai mici
decât cele presupuse de dezvoltarea infrastructurii la scară largă sau alte opțiuni de achiziții
publice. Administrațiile orașelor, autoritățile de
transport și operatorii de transport trebuie să
aibă siguranța că măsurile necostisitoare (propuse) sunt și eficiente, dar și echilibrate și avantajoase din punctul de vedere al raportului cost/
beneficiu, ceea ce se poate demonstra prin intermediul unor proiecte-pilot, în cadrul cărora
sunt oferite dovezi convingătoare. Atunci când
un operator nu face eforturi pentru a identifica soluții inovatoare și pentru a furniza servicii orientate către utilizatori, acesta va continua să folosească vechile sisteme și modele
de funcționare ineficiente, manifestând astfel o
lipsă de disponibilitate pentru măsuri de reformare a sistemului existent.

Toate tipurile de măsuri trebuie să fie adaptate
pentru a se potrivi contextului local al orașului și
nevoilor acestuia în ceea ce privește transportul
public. Calendarul trebuie să fie stabilit pe baza
necesităților și a oportunităților financiare. Există
anumite tipuri de activități care pot fi puse în aplicare în câteva săptămâni sau luni (de exemplu,
sistemele statice de informare a călătorilor sau
orarele) și măsuri care trebuie implementate pe
termen mediu sau lung (de exemplu, programele
de identitate vizuală, recondiționarea vehiculelor
și măsurile de prioritizare a mijloacelor de transport public), care necesită mai mult timp și angajamente financiare mai consistente.

Costuri

Costul fiecărei măsuri variază în funcție de tipul
de măsură și de contextul implementării acesteia, astfel încât este posibil ca măsuri similare
să implice costuri diferite de la un oraș la altul.
Pentru a stabili costurile, administrația publică
sau autoritatea (locală) de transport ar trebui să
inventarieze atât elementele existente, cât și cele
noi, care sunt necesare pentru punerea în aplicare
a măsurii de salvare. După colectarea și centralizarea informațiilor, elementele din listă trebuie să
Care sunt persoanele responsabile?
fie prioritizate, fiind incluse și estimările costurilor
Responsabilitatea este împărțită între depar- și beneficiilor, aferente fiecărei măsuri propuse.
tamentele de transport urban și autoritatea de Programele dezvoltate în această manieră, care
transport public (sau organismul care este re- combină măsurile existente cu măsurile propuse
sponsabil cu organizarea transportului). Op- spre implementare, au rezultate mai bune decât
eratorii de transport sunt subordonați organis- intervențiile sau măsurile de salvare de sine
mului care solicită furnizarea serviciilor. Atunci stătătoare sau izolate.
când nu există un departament sau o autoritate
relevant(ă), este necesară crearea unui astfel de Cum și unde se încadrează într-un
organism pentru a asigura controlul asupra tutu- PMUD?
ror activităților operatorului. Înființarea unei noi
autorități de transport presupune, pe lângă o re- PMUD-urile definesc obiective și măsuri care au
structurare financiară, ca autoritatea care preia ca scop îmbunătățirea serviciilor de transport
controlul să își asume responsabilitatea pentru public. Măsurile descrise în această fișă includ
mai multe sarcini, iar societății de transport să i atât pachete de măsuri cu rezultate rapide, cât
se atribuie exclusiv rolul de operare a serviciilor. și proiecte de îmbunătățire a serviciilor, care presupun costuri reduse. Sunt măsuri de dezvoltare
necostisitoare, dar care au un impact ridicat și
care, în plus, pot fi implementate pe termen
scurt.
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