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 8 iulie 1869 - Se pune în
funcţiune prima linie de 
tramvai cu cai

 Decembrie 1899 - Se pune în
funcţiune tramvaiul cu 
tracţiune electrică



Evoluţia traseelor de transport în comun

De la o singura linie de tramvai, cea a 
tramvaiului tras de cai, s-a ajuns azi la:

8 linii de tramvai

5 linii de troleibuz

16 linii de autobuz

14 linii metropolitane



30 autobuze articulate
Mercedes Conecto G

2010

55 autobuze 
Mercedes Conecto C

2005

Flota de mijloace de transport în comun

30 tramvaie modernizate 
Armonia

2015-2019

50 troleibuze Skoda        
2007 20 autobuze de capacitate 

mică Mercedes Sprinter 
Trituro

2016 - 2018



Sistemul, implementat din 2009, are două componente:
❑ Sistem automat de taxare
❑ Sistem de monitorizare a vehiculelor

Sistemul de ticketing are ca element central cardul
contactless și permite realizarea funcțiunilor de: vânzare
fiscalizată a titlurilor de călătorie, validarea și controlul
călătoriilor.
Sistemul de localizare și monitorizare determină în timp
real poziția vehiculelor pe baza tehnologiei GPS, care este
transmisă către un dispecerat central. Sistemul calculează
un timp estimat de sosire a vehiculelor în stații. Rezultatul
este transmis către panouri electronice de afișaj de tip LED.





 Gratuit pentru posesorii cardului 
ACCES

 34 de statii self-service

 440 de biciclete

 9 puncte de activare a cardului

 Aplicaţia pentru Android Velo TM

 www.velotm.ro

❑ Implementat începând cu 01.06.2015

❑ 23.700 utilizatori înregistraţi în sistem

❑ 520 călătorii pe zi



Proiect: Reabilitarea infrastructurii publice 
urbane a malurilor canalului Bega  - finanţat din 
fonduri europene

❑ Introducerea transportului public naval pe 
Canalul Bega prin achiziționarea a 7 vaporetto și
construirea a 9 stații pentru acestea
❑ Vaporaşele au fost achiziţionate în 2014, dar 
transportul public pe apă a fost implementat abia 
din 2018



Vaporaşele au fost achiziţionate din
bugetul local, reprezentând obligaţia
municipalităţii în cadrul proiectului
privind reabilitarea malurilor
canalului Bega.

❑ Vaporaşele de tip Catamaran – HC50 au 
fost construite la Galaţi
❑ Capacitatea de transport este de 50 de 
persoane pe scaune
❑ Lungime: 12,7 metri, lăţime: 4,9 metri
❑ Viteza: 14-15 km/h



 Sistemul a fost implementat începând cu 
01.04.2019

 25 de trotinete electrice

 3 staţii  - în Complexul studenţesc, la 
Universitate de Vest şi la Universitatea 
Politehnica

 Aplicaţie pentru Android – TroTM

✓ Sistemul a fost implementat începând cu 
01.04.2019
✓ 1.200 utilizatori 
✓ 6.400 călătorii în primele 2 luni (aprilie, 
mai 2019)



 Plata cu telefonul mobil - prin intermediul
aplicaţiei 24pay, implementată din august
2018

 Plata cu card bancar contactless – 350
dispozitive POS montate în mijloacele de
transport în comun, implementată din
martie 2019



 Plata prin SMS – achiziţionarea unui bilet valabil 60 de minute sau a 
unei legitimaţii valabilă o zi

 Plata prin intermediul aplicaţiei mobilPaz wallet

 Ambele modalităţi de plată sunt posibile din 01.07.2019
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Aveți întrebări?

Vă stau la dispoziție.


