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1. Introducere  
 

În cadrul localităţilor urbane s-a dezvoltat transportul în comun 
de persoane ca o necesitate de a facilita accesul populaţiei la activităţi 
economice, sociale şi culturale. 

Serviciul de transport în comun de persoane trebuie să 
deservească în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi confort, populaţia 
localităţii urbane prin organizarea circulaţiei mijloacelor de transport în 
comun pe trasee stabilite după criterii de bună servire şi eficienţă după 
un program de circulaţie. 

Un sistem eficient de transport de persoane trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
 - să asigure siguranţa călătorilor pe parcursul călătoriei; 
 - un timp redus pentru efectuarea călătoriei; 
 - un cost redus al călătoriei; 



 - un confort corespunzător în timpul călătoriei; 
 - poluare sonoră şi chimică redusă; 
 - distanţa de acces la linia de transport în comun să fie cât mai 

mică. 
Reţeaua de străzi din compunerea localităţii urbane trebuie 

utilizată astfel încât să asigure o legătură cât mai scurtă între punctul 
iniţial şi cel final al călătoriei, să determine un număr minim de 
transbordări între traseele de transport în comun.  
 

2. Caracteristici ale reţelei de transport în comun a 
municipiului Sibiu 

 
Transportul în comun, în municipiul Sibiu, este deservit de 

firma Tursib  care are un parc circulant de 109 de autobuze care 
deservesc 22 de trasee. Traseele sunt împărţite în concordanţă cu 
necesităţile de transport astfel: 

 

- 3 trasee principale corespunzătoare liniilor 1, 2 şi 5.  
- 10 trasee secundare corespunzătoare liniilor 10, (10-1), 11,12,13, 
14, 15, 16, 17,18,19. 
- 8 trasee profesionale corespunzătoare liniilor 111, 
112,113,114,115,116,117,118 care deservesc agenţii economici 
de pe platformele industriale; 
- 1 traseu turistic corespunzător liniei 22, pe ruta Sibiu - Păltiniş. 

 

Reţeaua de transport în comun dispune de 247 staţii pentru 
călători care sunt împărţite în 30 de staţii mari, 103 staţii medii şi 14 
staţii mici.  
 

3. Prezentarea indicatorilor de calitate 
 
Pentru studiul accesibilităţi s-a ales ca indicator de calitate 

frecvenţa accesării de către un călător a unui mijloc de transport în 
comun dintr-o staţie, spre o anumită destinaţie.  

Accesibilitatea la nivelul unui traseu este reprezentată prin 
frecvența, prin care un călător, poate să acceseze mijlocul de transport 
public. Frecvenţa de accesare este influenţată de intervalul de urmărire 
dintre vehicule.  

 

     (1) 

 
unde: 



  f este frecvenţa de sosire a vehiculelor pe durata unei 
ore; 

tu  este intervalul de urmărire dintre vehiculelor de pe 
un traseu. 
 
Pentru definirea calităţii serviciului de transport se utilizează 

noţiunea de nivel al serviciului. Pentru definirea nivelului de serviciu se 
utilizează un domeniu care cuprinde şase trepte valorice [3]. Pentru 
fiecare treaptă valorică se atribuie o literă conform tabelului 1 

 
     Tabelul 1 

 
NCS 

Intervalul dintre 
vehicule tu [min] 

Frecvenţa 
f [veh/h] 

 
Observaţii 

A < 10 > 6 Nu este necesar un plan de circulaţie 
in staţie.  

 
B 

 
10-14 

 
5-6 

Serviciul este frecvent, pasageri au 
nevoie de un plan de circulaţie in 
staţie. 

C 15-20 3-4 Timp de aşteptare maxim acceptat.  
 

D 
 

21-30 
 

2 
Serviciu neatractiv pentru persoanele 
care au la dispoziţie alte alternative. 

E 31-60 1 Servicii disponibile la interval de o 
oră. 

F > 60 < 1 Servicii neatractive pentru pasageri. 
 

Pentru analiză s-au luat în considerare două trasee și anume 
traseul 1 de la reţeaua principală şi traseul 13 de la reţeaua secundară. 
Au fost analizate intervalele de urmărire pentru următoarele zile din 
săptămână: 

 
- pentru  zilele  de luni până vineri; 
- pentru ziua de sâmbătă; 
- pentru ziua de duminică 

  
În figurile 1, 2 sunt reprezentate diagramele de variaţie a 

intervalului de urmărire pentru zilele de luni-vineri, sâmbătă şi duminică 
pentru traseul 1 care uneşte cartierele rezidenţiale Hipodrom IV, III, 
Terezian  cu centrul oraşului şi cu Piaţa Obor.  

În figurile 3, 4 sunt reprezentate diagramele de variaţie a 
intervalului de urmărire pentru zilele de luni-vineri, sâmbătă şi duminică 
pentru traseul 13 care uneşte zona Gării CFR cu centrul oraşului şi cu 
zona de agrement Dumbrava Sibiului. 



 
Fig. 1  Traseul 1, Staţia CEC, zilele de luni-vineri 

 
Din diagrama prezentată în figura 1 rezultă pentru traseul 1, în 

zilele de luni - vineri, nivelul serviciului, pentru cursele efectuate intr-o zi 
este de: 51,61 % în clasa A, 41,9 % în clasa B, 6,45 % în clasa C. 

 

 
Fig. 2  Traseul 1, Staţia CEC, zilele de sâmbătă (1) si duminică (2) 

 
Din diagrama prezentată în figura 2 rezultă pentru traseul 1, 

următorul nivel al serviciului: 
- în ziua de sâmbătă, marcată prin 1, avem 37,5 % în clasa B, 

17,5 % în clasa C, 32,5 % în clasa D şi 12,5 % în clasa E; 
- în ziua de duminică, marcată prin 2, avem 44,44 % în clasa C, 

47,22 % în clasa D, 8,33 % în clasa E . 



 
Fig. 3  Traseul 13, Staţia CEC, zilele de luni-vineri 

 
Din diagrama prezentată în figura 3 rezultă pentru traseul 13, în 

zilele de luni - vineri, nivelul serviciului, pentru cursele efectuate intr-o zi 
este de: 51,22 % în clasa C, 43,9 % în clasa D, 4,88 % în clasa E. 
 

 
 

Fig. 4  Traseul 13, Staţia CEC, zilele de sâmbătă (1) si duminică (2) 



Pentru traseul 13 cursele din zilele de sămbătă şi duminică 
sunt identice (sunt marcate prin 1 şi 2). În acest caz, nivelul serviciului, 
pentru cursele efectuate într-o zi, este de: 7,14 % în clasa C, 71,43 % 
în clasa D, 17,86 % în clasa E şi 3,57 % în clasa F. 
 

4. Concluzii 
 

■ Pentru traseul 1 se constată un nivel de serviciu de tip A şi B 
pentru 93,5 % din programul zilnic de circulaţie pentru zilele de luni 
până vineri. În intervalele orare 5,40-9,10 şi 12,20-16,40 nivelul de 
serviciu este de tip A, aceste intervale corespund orelor în care elevii şi 
personalul angajat se duc la şcoală respectiv la muncă şi respectiv 
când vin de la şcoală şi de la muncă. Pentru ziua de duminică nivelul 
de serviciu este de tip C pentru perioada orară 8,27-12,57  în care la 
Târgul Obor este o activitate intensă. 
 ■ Pentru traseul 13  se constată un nivel de serviciu de tip C şi 
D pentru 95,12 % din programul zilnic de circulaţie, pentru zilele de luni 
până vineri. Pentru zilele de duminică şi sâmbătă nivelul de serviciu 
este de clasă D în proporţie de 71,43 % şi se menţine pe intervalul orar 
7,19-17,29 facilitând astfel accesul persoanelor spre zonele de 
agrement din Pădurea Dumbrava, de la gara CFR și din centrul 
oraşului. 
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