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PROIECT 
JUDETUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 
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!·at, 
Secreta ne ral 

Dorin li Nistor 

HOTĂRÂREA NR .. „ ..... . 

privind înfiinţarea de trasee pentru autobuze şcolare pentru transportul 
efectuat de către SC TURSIB SA Sibiu I 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data 
de .......... 2021 , 

Analizând referatul de aprobare nr. 11149/15.02.2021 întocmit de iniţiator 
grupul consilierilor PNL şi raportul de specialitate nr. 37703/18.05.2021 întocmit 
de Direcţia Tehnică - Serviciul Tehnic, management energetic şi monitorizare 
servicii comunitare de utilităţi publice privind înfiinţarea de trasee pentru autobuze 
şcolare pentru transportul efectuat de către SC TURSIB SA Sibiu, 

Având în vedere următoarele : 

- raportul întocmit de SC Tursib SA Sibiu nr. 1676/2021 înregistrat la 
Primăria Municipiului Sibiu sub nr. 16568/2021 ; 

- raportul de completare întocmit de SC Tursib SA Sibiu nr. 2555/2021 , 
înregistrat la Primăria Municipiului Sibiu sub nr. 26850/2021 ; 

- faptul că pentru înfiinţarea de trasee de autobuz destinate elevilor este 
necesară o abordare unitară şi sustenabilă , cu asigurarea unui grad de 
încredere ridicat al beneficiarilor, devenind o alternativă reală la 
transportul cu autoturismul propriu, 

Având în vedere prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor publice de 
transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.d), alin.7 lit.n), art. 196 alin.1 lit. a) şi 

art.243 alin .1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea de trasee pentru autobuze şcolare în Municipiul 
Sibiu pentru transportul elevilor efectuat de S.C. Tursib S.A. Sibiu. 

Art.2. Pentru punerea în aplicare a celor prevăzute la art.1 se va efectua un 
studiu de trafic de către S.C. TURSIB S.A., pentru identificarea corectă a 
cerinţelor de transport al elevilor, din punct de vedere al traseelor optime, al 
staţiilor din proximitatea unităţilor de învăţământ şi al capacităţii de transport 
efectiv necesară. 



Art.3. Identificarea surselor de finanţare şi dotarea parcului auto al S.C. 
TURSIB S.A. cu autobuze de dimensiuni reduse care să poată circula inclusiv în 
zona centrală a Municipiulu i Sibiu şi asigurarea suplimentării numărului 
conducătorilor auto, se vor realiza conform celor rezultate în urma studiului de 
trafic. 

Art.4. Termenele de implementare ale proiectului se vor stabili în corelare 
cu rezultatele studiului şi după parcurgerea etapelor menţionate la art. 2 şi art.3. 

Art.5. Direcţia Tehnică şi SC TURSIB SA Sibiu vor asigura executarea 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Adoptată în Sibiu la data de ............ 2021 . 

Iniţiator 

Grupul de consilieri PNL 

Bibu Adrian-Cosmin "" 

Dăncilă Corina-Simona 
L 
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Dumbravă Alexandru-Petru 

Fulea Ciprian-Gheorghe 

Munteanu Monica-Adriana 

Oniţiu Mihai-Cercel( 

Taslovanu Emil-Marian~ ... 
Vlascu Adrian-Casian 
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Referat de aprobare 

a Proiectului de hotărâre 
privind înfiinţarea de trasee de autobuz şcolar deservite între orele 7.00- 8.00 şi 12.00 - 13.30 

de către Tursib 

Pentru a încuraja deplasarea elevi lor către/dinspre şcoală cu mij loacele de transport în comun (ş i , 

implicit, reducerea traficului în zona centrală la orele de vârf) în special în zonele Centrului istoric 
al Municipiului Sibiu, unde se află mai multe unităţi de învăţământ, cele mai multe dintre ele 
cuprinzând elevi din mai toate părţile oraşului , considerăm că iniţierea de către Tursib a unor linii 
de transport în comun, dedicate elevilor, este o soluţie care merită încercată. 

Astfel, considerăm că, reprezentanţii primăriei , împreună cu reprezentanţi ai TURSIB SA, cu 
directorii intituţiilor de învăţământ din zona istorică şi consilieri locali care sunt membri în 
consiliile de administraţie ale acestor instituţii , pot pune la punct o serie de detalii de urmat pentru 
punerea în funcţiune a autobuzelor destinate transportului elevilor la şcolile din centrul istoric. 

Este un proiect pilot care se adresează elevi lor şi cadrelor didactice şi nedidactice de la Şcolile din 
zona Centrului istoric. Propunem să înfiinţăm trasee de autobuz şco lar care să ai bă puncte de 
plecare bine determinate din terminalele TURSIB SA ş i să transporte elevii la unităţile de 
învăţământ unde aceşt ia îşi urmează cursurile. Pentru aceasta este necesar să determinăm traseele, 
numărul de elevi, părinţii care sunt deschişi şi care reacţionează pozitiv la acest proiect, 
componenta logistică - numărul de autobuze, tipul lor, resursa umană. 

În principiu, traseul va porni din mai multe capete de linie, cu opriri în staţii le intermediare, copiii 
urmând să coboare la Spitalul Judeţean , Sala Thalia, Teatrul Radu Stanca şi l ângă Prefectură. 

În faza de proiect-pilot, cursele vor fi doar dimineaţă, către unităţile de învăţământ, urmând ca în 
etapa a doua să se încerce găsirea unei soluţii pentru a asigura acest tip de transport şi la ieşirea 
elevilor de la ore. 

În autobuze nu vor avea acces alte persoane în afara elevi lor şi a cadrelor didactice. Până în 15 
martie vor fi stabil ite orarul de funcţionare, traseul, staţiile, numărul de persoane transportate într
o cursă şi numărul de curse efectuate zilnic. 

De asemenea, prin aceste măsuri se va contribui şi la reducerea răspândirii coronavirusului. 

Poliţia Locală a Municipiului Sibiu va asigura, prezenţa unui reprezentant în fiecare autobuz 
şcolar, care va asista elevii la urcare/coborâre. Tot Poli ţ ia locală va asista copiii la trecerea străzii. 

Sperăm ca această soluţie nu va mai face necesară deplasarea părinţilor cu maşina personală pentru 
a-şi lăsa copiii la şcoală fiind şi o soluţie de fluidizare a traficului şi reducere a poluări i în zona 
centrului istoric, unde avem cele mai mari probleme din cauza blocajelor de trafic de dimineaţă, 

în timpul anului şcolar. 



Având în vedere cele expuse mai sus, din dorinţa de a asigura tuturor cetăţenilor Sibiului un 
cadru de deplasare cât mai adecvat, ţinând cont de posibilităţile pe care infrastructura actuală le oferă, 

SUPUNEM SPRE DEZBATERE ÎN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea de trasee de autobuz şcolar deservite între orele 7.00 
- 8.00 şi 12.00- 13.30 de către Tursib. 

lnitiator, 
' I I 

Gruyu1 de f onsilieri PNL 
11 

Bibu Adrian-Cosmin 
Dăncilă Corina-Simona 
Drăgan Tiberiu-Cor~ 
Dumbravă Alexandru-Petru 
Fulea Ciprian-Gheorghe 
Munteanu Monica-Adriana 
Oniţiu Mihai-Cercel 
Taslovanu Emil-Marian 
Vlaşcu Adrian-Casian 

Sibiu, 

15.02.2021 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

pr ivind 

înfiinţarea de trasee de autobuz şcolar deservite de către SC TURSIB SA Sibiu 

Urmare iniţiativei grupului de consilieri PNL privind înfiinţarea unor trasee de autobuz şcolar pentru 

transportul dedicat exclusiv elevilor, Direcţia Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

împreună cu reprezentanţ i i abilitaţi din partea S.C. TURSIB S.A., societate cu atribuţii exclusive în operarea 

transportului public local de călători, au analizat propunerea şi facem următoarele menţiuni: 

• pentru înfiinţarea de trasee de autobuz destinate elevilor este necesară o abordare unitară şi 

sustenabilă, cu asigurarea unui grad de încredere ridicat al beneficiarilor, devenind o alternativă reală 

la transportul cu autoturismul propriu 

• aspectele de natură tehn ică sunt prezentate în raportul întocmit de SC Tursib SA Sibiu nr. 

2555/07.04.2021, înregistrat la Primăria Municipiului Sibiu sub nr. 26850/07.04.2021, anexat la 

prezenta. 

Având în vedere aspectele menţionate anterior ş i în documentele anexate (de natură tehnică şi de natură 

procedurală), cons iderăm faptul că proiectul „Înfiinţarea de trasee de autobuz şcolar deservite de către SC 

Tursib SA„ poate fi implementat, prin parcurgerea anterioară a următoarelor etape: 

l. efectuarea unui studiu de trafic de către S.C. TURSIB S.A., pentru identificarea corectă a cer inţelor de 

transport ale elevilor din punct de vedere al traseelor optime, al staţiilor din proximitatea unităţilor de 

învăţământ şi al capacităţii de transport efectiv necesare. 

2. Identificarea surselor de finanţare şi dotarea parcului auto al S.C. TURSIB S.A. cu autobuze de dimensiuni 

reduse care să poată circu la inclusiv în zona centrală a Municipiului Sibiu şi asigurarea suplimentării numărului 

conducătorilor auto, conform celor rezultate în urma studiului de trafic. 



3. Stabilirea termenelor de implementare ale acestui proiect, după parcurgerea etapelor anterioare. 

S.C. TURSIB S.A. este însărcinat cu ducerea la îndeplinire a măsurilor descrise în prezentul raport. 

Administrator Pu~/ 

loanaL~ / 

Director Tehhic 

Ciprian RaJ u ~ 

Şef Serviciu Contenc\ 6s şi Registru Agricol 

Andreea Pat1C}li 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBJU 
CENTRU DE INFORMAŢII PTR„ CETAŢENI 

~ ~I REGISTRATU~C, ~~o 
Nr. lnreg1strore ....... .... .... ............ . 

zi1Jo_iâlunCJ..Q2l..202f..._ 

Primăria M~nicipiului Sibiu 

Secretarul Genera~~I Municipiului Sibiu 

Completare Raport de specialitate privind proiectul pilot 
._., 

''înfiinţarea de trasee de autobuz şcolar deservite de către Tursib între orele 07:00-08:00" 

Urmare a adresei nr. 12844/19.02.2021, prin care Primăria Municipiului Sibiu a solicitat 

analizarea şi întocmirea unui raport de specialitate pentru proiectul de hotărâre ''înfiinţarea de 

trasee de autobuz şcolar deservite de către Tursib", societatea noastră a depus Proiectul de 

specialitate nr. 1676/25.02.2021. 

Prin acest raport am prezentat o propunere de 9 trasee de autobuze şcolare care să 

realizeze legătura dintre majoritatea cartierelor municipiului şi zona centrală, dintre care am 

recomandat într-o primă etapă a proiectului pilot, implementarea a 4 trasee dintre acestea, 

considerate de către Tursib a fi cele mai importante, cu resursele existente (autovehicule, 

conducători auto). Pentru executarea acestor trasee, s-ar elimina din programul de transport 

actualele dubluri (autobuzele care efectuează împreună cu autobuzele de baza aceeaşi semicursă 

pentru suplimentarea capacităţii de transport), la orele de intrare a elevilor la cursuri. Astfel, nu 

se vor mai efectua dublurile de pe traseul 1 cu plecare la orele 07.19 şi 07.30 din staţia "Calea 

Dumbrăvii 1", de pe traseul 5 autobuzul cu plecare la ora 07.35 din staţia "Valea Aurie 1" şi de pe 

traseul 12 autobuzul cu plecare la 07.33 din staţia "Piaţa Rahova". În consecinţă există 

probabilitatea ca autobuzele de bază de la aceste ore să se aglomereze. 

Ulterior depunerii Raportului de specialitate de către SC TURSIB SA în luna Februarie 

2021, a fost realizat de către iniţiatorii proiectului, un sondaj, prin instituţiile de învăţământ, 

adresat părinţilor, cu privire la înfiinţarea de trasee de autobuz şcolar în Municipiul Sibiu. 
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Analizând rezultatele sondajului, Tursib a constatat următoarele : 

1. Realizarea unui studiu de trafic reprezintă o primă necesitate a proiectului şi ar conduce la 

determinarea cerinţelor reale de transport ale elevilor, deoarece: 

a) Cele 4 trasee propuse iniţial nu se pliază în totalitate pe cerinţele de transport reieşite din 

sondaj. 

b) Traseele care ar prezenta cel mai mare interes pentru grupul ţintă al sondajului sunt 

următoarele: 131 (19,9 % dintre respondenţi), 132 (19,8 %}, 135 (18,3 %) şi 133 (11,8 %). 

c) Conform Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local, cerinţele de transport, 

anticiparea evoluţiei acestora şi stabilirea programelor de transport se realizează pe baza unor 

studii de specialitate. 

Traseul : "131 - ELEVI" - face legătura între zona Cimitirului, zona Cireşica, Piaţa Rahova, B-dul 

M.Viteazu cu zona centrală (staţie debarcare A. Şaguna) 

Traseul : "132 - ELEVI" - face legătura între zona Broscărie, cartier V.Aaron, B-dul V. Milea cu 

zona centrală (staţii debarcare: Teatru, Spitalul Judeţean) 

Traseu : "135 - ELEVI" - face legătura între zona Obor, cartierul Terezian, Piaţa Cibin, Şos. Alba

Iulia cu zona centrală (staţii debarcare: Casa Armatei, Teatru, Spitalul Judeţean) 

Traseul "133 - ELEVI" - face legătura între cartierele Guşteriţa şi Reşiţa cu zona centrală (staţii 

debarcare: Muzeul de Ştiinţe Naturale, Nufărul, A. Şaguna) . 

2. Traseele propuse nu pot asigura transportul până la intrarea în unitatea de învăţământ, astfel 

cum s-a prezentat în cadrul sondajului. 

3. Distanţa dintre staţiile de debarcare şi unităţile de învăţământ este, în anumite cazuri, 

considerabilă, iar deplasarea de la staţia de debarcare spre unitatea de învăţământ 

presupune traversarea unor artere principale de trafic (staţiile de debarcare de pe cele 4 

trasee sunt: Teatru, Spitalul Judeţean, Casa Armatei, A. Şaguna, Nufărul, Muzeul de Ştiinţe 

Naturale). 

4. Autobuzele utilizate la această dată de către societatea noastră prezintă dimensiuni prea mari 

pentru accesul în zona Centrului istoric, care nu permit realizarea prelungirii traseelor şi 
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stabilirea de staţii de debarcare mult mai aproape de unităţile de învăţământ (din cauza 

infrastructurii din această zonă). 

5. Prezenţa unui poliţist local în autobuzele şcolare care să asiste la urcarea/coborârea elevilor 

nu este suficientă pentru a asigura transferul în siguranţă al elevului din staţia de debarcare la 

unitatea de învăţământ, în special pentru elevii din clasele primare. 

6. În ceea ce priveşte asistarea elevilor la trecerea străzii de către poliţistul desemnat, 

considerăm că aceasta nu reprezintă o propunere viabilă, întrucât nu există timpul necesar 

staţionării în fiecare staţie pentru realizarea acestei acţiuni. Asistarea elevilor la traversarea 

străzii de către poliţist ar necesita un timp mai îndelungat alocat efectuării cursei şi ar 

presupune plecarea elevilor mult mai devreme de acasă. 

În concluzie, Tursib ar putea efectua într-o primă etapă traseele 131 şi 133, reieşite atât 

din sondajul realizat cât şi din propunerile societăţii, fără însă a-şi asuma "vulnerabilităţile" 

prezentate mai sus. 

Societatea noastră propune si o altă abordare, etapizată, pentru implementarea 

proiectului privind înfiinţarea de trasee de autobuz şcolar, adaptată tuturor cerinţelor 

beneficiarilor acestui tip de transport. 

Etape: 

Elaborarea unui studiu de trafic pornind de la sondajul realizat, pentru determinarea 

corectă a cerinţelor de transport ale elevilor (într-o primă etapă transport în zona 

centrală, cu extindere şi în alte zone ale municipiului Sibiu). Acest studiu va fi realizat cu 

resurse proprii ale SC TURSIB SA. 

În urma studiului de trafic, Tursib va putea realiza o dimensionare corectă a capacităţii de 

transport necesară. 

Asigurarea infrastructurii necesare unor trasee de autobuz şcolar: 

• dotarea parcului cu autobuze noi, dedicate exclusiv transportului şcolar de 6/9/12 m, care 

să poată asigura accesul înspre zona istorică a municipiului; 

În urma dotării flotei cu noile autobuze CNG şi electrice, se poate avea în vedere utilizarea 

partială a acestora şi pentru transportul şcolar, la anumite intervale orare. 

• stabilirea de staţii de debarcare în apropierea imediată a unităţi lor de învăţământ. 
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În opinia noastră, această abordare ar asigura reducerea poluării în zona Centrului Istoric, 

sustenabilitatea şi încrederea beneficiarilor proiectului care l-ar considera o alternativă reală la 

transportul cu autoturismul propriu, în condiţii de siguranţă şi confort. 

Pentru implementarea proiectului "înfiinţarea de trasee de autobuz şcolar deservite de 

către Turslb", propunem: 

1. Efectuarea unui studiu de trafic de către SC TURSIB SA, cu resurse proprii, cu sprijinul 

Primăriei Municipiului Sibiu şi al Inspectoratului Şcolar Sibiu. 

2. Identificarea şi propunerea de către SC TURSIB SA, împreună cu Primăria Municipiului 

Sibiu, a surselor de finanţare pentru achiziţionarea de autobuze dedicate transportului 

şcolar. 

3. Termenele de implementare se vor agreea de către factorii decidenţi împreună cu SC 

TURSIB SA. 

Cu stimă, 

Director General 

Zeno-Eugen SÂRBU 
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Operator date cu caracter personal lnregistrat cu nr. 18755 

Nr.1676/25.02.2021 

J f !) /J ~ : Raport privind proiectul pilot 
'lnfiintarea de trasee de autobuz şcolar deservite de către Tursib între orele 

7:00-8:00" 

Ca urmare a adresei 12844/ 19.02.202 1. prin care Primăria Mun icipiului Sibiu so l icită 

analizarea şi întocmirea unui raport de specialitate pentru proiectul de hotărâre ""lnfiinţarea de 
trasee de autobuz şcolar deservite de către Tursib", prezentam pentru proiectul pilot, 
înfiinţarea a 9 trasee de autobuz şco lar, care să facă legătura între cartierele oraşului cu zona 
centrală, astfel: 

Traseul : ··130 - ELEVI" - face legătura între zona Cimitirulu i, 8-dul M.Viteazu. B-dul 
V. Milea cu zona centrală 

Traseul : •·131 - ELEVI" - face legătura între zona Cimiti rul ui, zona Cireşi ca . Piaţa 

Rahova, B-dul M.Viteazu cu zona centra lă 

Traseul : ··132 - ELEVI" - face legătura între zona Broscărie, cartier V.Aaron. B-dul V. 
Mi lea cu zona centra lă 

Traseul "133 - ELEVI" - face legătura între cartiere le Guşteriţa şi Reşiţa cu zona centrală 

Traseul " 134 - ELEVI''.- face l egătura întrt: cartkrul Lazaret şi a zonei străzii Bâlea cu 
zona centrală 

rraseu : ·· 135 - ELEVI" -_face legătura între zona Obor, cartierul Terezian, Piata Cibin. 
sos. Alba Iulia cu zona centra lă 

Traseu : ··t36 - ELEVI" - face l egătura între Cartierul Tineretului, cartierul Tiglari, str. 
Magheranului cu zona centra lă 

Traseu : ·'137 - ELF.VI" - face legătura între cartierul Turnişor. sos. A. Iulia cu zona 
centra lă 

Traseu : "138 - ELEVI" face legătura între cartierele Valea Aurie ş i Ştrand cu zona 
centra l 

Ataşăm programele de c i rculaţie propust::. 



Pentru executarea acestor trasee este nevo ie de 9 autobuze. Este posibila retocarea a 4 
autobuze care sunt uti lizate, în momentul de faţă, ca dubluri pe trasee, la orele de intrare a elevilor 
la cursuri . Astfe l, nu vor mai fi dublate autobuzele de pe traseul I cu plecare la orele 7. 19 ş i 7.30 
din staţia "Calea Dumbrăvii I", de pe traseul 5 autobuzul cu plecare la ora 7.35 din staţia "Valea 
Aurie I", şi de pe traseul 12 autobuzul cu plecare la 7.33 din staţia ·' Piaţa Rahova„. ln aceasta 
situatie, in care red irectionam cele 4 autobuze, doar pentru transportul elevilor, va avea impact 
asupra gradu lui de incarcare a celorlalte autobuze din programul de baza. 

Pe l ângă aceste autobuze sunt necesare încă 5 autobuze cu conducător i auto care vor lucra 
doar pentru executarea acestor semicurse ( I ora I zi , cu incadrari si retrageri inclusiv). 

ln cazul infi intarii celor 9 trasee de autobuz şco lar, numarul de autobuze disponibil la 
momentul actual, utilizate in transport in acelasi timp este maxim, iar in cazul indisponibilitatii 
(defectiune, revizie, accident etc.) unui autobuz, soc ietatea se va afla in imposibilitatea de a inlocui 
cu alt autobuz, fapt ce va conduce la neindeplinirea corespunzatoare a planului de transport. 

O conditionalitate in implementarea acestu i proiect o reprezinta prevederile Legii bugetului 
de stat. care trebuie sa el imine restrictiile asupra sumelor reprezentând creşteri ale cheltuielilor de 
natură sa laria lă aferente majorări i numărulu i de personal în anu l 202 1 ca urmare a 
diversificării/extinderii activ ităţi i prevăzută prin acte normative (cu incadrarea hotararilor de 
Consiliu Local ca act normati v la nivel local). Pentru anul 2020 nu era prevazuta o exceptie in 
acest sens. 

TURSIB S.A., in baza delegarii gestiunii serviciului de transport publ ic local de călători 

prin curse regulate cu autobuze, pe raza administrativ-teritoria lă a Mun.Sibiu, de către Autoritatea 
Contractantă, detine licente de traseu pentru programul de transport aprobat prin Contractul de 
delegare nr.19/2019, cu modificarile si completarile ulterioare. Serviciile regulate contra cost de 
transport rutier de persoane pe un traseu naţional se pot efectua de către operatorii de transport 
rutier numai în baza programelor de transport şi a li cenţe i de traseu eliberate de autoritatea 
competentă. Astfel, pentru traseele de elevi va fi nevoie de emiterea de licente de traseu de catre 
Primaria Mun.Sibiu si de includerea acestor trasee in programul de transport prin act aditional la 
Contractul de delegare nr.19 I 20 19 . 

Între data aprobării programelor de circulaţie pentru elevi şi data implementării este 
necesară o perioadă de ce l puţin 60 de zile, pentru obtinerea licentelor de traseu si pentru 
pregătirea materialelor necesare înfiinţării de trasee noi: indicatoare staţ ii , orare în staţii , 

actualizarea programului in formatic, a programului de circulaţie de pe site-u l societăţii , 

introducerea datelor necesare în sistemele de informare pasageri ale autobuze lor (afişajele 

electronice, monitoare, anunt vocal), tipărirea de broşuri cu programele de ci rculaţie pentru 
conducătorii auto, comunicare. 

Recomandam ca implementarea acestui proiect pilot sa fie real izata etapizat, pentru o 
sustenabilitate a acestuia, atat din punct de vedere financiar, cat si operational: 
a) din punct de vedere financiar 
-in baza Legii 1/20 11 a educatiei nationale. cu modificarile si completarile ulterioare, elevii din 
învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la servic ii publice de 
transport local pe tot parcursul anului calendaristic 



-aceasta gratuitate este suportata de catre Primaria Mun.Sibiu din bugetul local prin compensatii 
diferenta de tarif, insa in contextul infiintarii unor trasee de autobuze scolare, cheltuielile 
suplimentare aferente (in principal combustibil si sa larii conducatori de autobuz) vor conduce la 
cresterea compensatiilor alocate pentru acoperirea costurilor 

b) din punct de vedere operational 
-infiintarea unor trasee de autobuze scolare intr-un interval orar (07:00-08:00) in care este 
solicitata la momentul actual o disponibilitate foarte mare a autobuzelor, trebuie coroborata cu 
posibilitatea societatii de a utiliza la maxim parcul de autobuze disponibil (fora rezerve). În acest 
context, propunem ca în prima etapă să se demareze cu 4 trasee - 130, 131, 133 si 138. În zonele 
acoperite de aceste 4 trasee circulă un număr mare de elevi, în programul de circulatie actual fiind 
nevoie de capacitate de transport suplimentară. De asemenea, trebuie avut in vedere faptu l ca in 
intervalele 02.04.2021 - 11.04.202 1 si O 1.05.2021 - 09.05.2021 este prevazuta vacanta in 
programa scolara. 
-existenta unui numar optim de conducatori de autobuz 
-monitorizarea capacitatii de transport. cu realizarea unor studii de piata pentru traseele pi lot 
privind eficacitatea si satisfactia clientilor in utilizarea lor, respectiv identificarea problemelor care 
pot reprezenta un impediment in uzanta la scara larga de catre elevi i mun.S ibiu 

In functie de rezultate le monitorizarii si resursele existente (financiare si operationale), 
TURSIB SA poate extinde acest program de transport si la iesirea elevilor de la ore, odata cu 
inceputul anului scolar 202 1 - 2022. 

Manager transport, 
Dan Dra~man 

Director tehn ic, 
Zeno-Eugen 

1 
Safbu 

Se f departament marketing, 
Olivia Alexandru 



Program de circulatie 

Traseul 130 Elevi 
Calea Dumbrăvii - Piata Rahovei - 8-dul M.Viteazu - Centru 

ITINERAR: Staţia "Calea Dumbrăvii 1" (Cimitir) - Calea Dumbrăvii - 8 -dul M.Viteazu -
str.N.lorga - str.Luptei - 8-dul V.Milea - Piaţa Unirii - B-dul C.Coposu - Staţia "Spitalul 
Judetean" 

Calea Dumbrăvi i 1 Spitalul Judeţean 

07•25 07:42 
-.V 

se retrage 

STATll 

CalH Oumbravll 1 

1 min Turslb 1 

3mln Dlma 1 

4min Anton Pann 

6mln Bloc 1 Mihai Viteazu 

7 min B loc 9 Mihai Viteazu 

8 mln Cedonla 

9 min Lupto I 

11 mtn Moldoveanu 

13 m ln Polltle 

15 mln Toatru 

17 mln Spitalul Judotoan 



Program de circulatie 

Traseul 131 Elevi 

Calea Dumbrăvii - 8-dul M.Viteazu - Cedonia - Centru 

ITINERAR: Staţia "Calea Dumbrăvii 1" (Cimitir) - Calea Dumbrăvii - str.Siretu lui -
str.Rahovei - B-dul M.Viteazu - Calea Dumbrăvii - Piaţa Unirii - str.A .Şaguna - Staţia 

"A .Saguna". 

Calea Dumbravii 1 Statia "A. Şaguna" 

07.30 07 42 

se retrage 

STATll 
~-„~,;-:;~ ... ~~r.--- -•, ,r•""-i:"'f'!" 

• , '> ~~~·"' 
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Calea Dumbravil 1 

1 mln Siretului 1 

2 min Ciresica 1 

3min Calea Cisnadiei 

4 min Aleea Sevis 

Smln Plata Rahova 1 

7 min Primavara 

9 mln Plata Aurel Vlaicu 1 

10 min CEC 

12 min A.Saguna 



Program de circulatie 

Traseul 132 Elevi 

str. Stefan cel Mare (Boscarie) - cartier V. Aaron - Zona centrală 

ITINERAR: Staţia "Stefan cel Mare 1" ( Broscărie) - str.Semaforului - B-dul V.Milea - Piaţa 

Unirii - 8 -dul C.Coposu - Staţia "Spitalul Judeţean " 

Staţia "Stefan cel 
Staţia " Spitalul Judeţean" 

Mare 1" 

07.30 07.42 
'1 

se retrage 

STATll 

Stelan col Mare 1 

2mm Plata Vasile Aaron 1 

Jmm Liceul Energetic 

6min Moldoveanu 

8 min Politie 

10 min Teatru 

12 mm Spitalul Judetean 



Program de circulatie 

Traseul 133 Elevi 
Guşteriţa - cartier Reşiţa - Zona centrală 

ITINERAR: Staţia "Cerna 1 " (str.Podului) - str.Podului - str. Viitorului - cartier Reşita -
str.Vulcan - Calea Guşteriţei - B-dul C.Coposu - Piaţa Unirii - str.A.Şaguna - Staţia 

"A.Saguna" 

Staţia "Cerna 1 " Statia "A. Şaguna" 

07.30 07'46 

se retrage 

STATll 
1.- ; >e~-;.l'f'l."ll'"-„.~':';• ' . ;-. -·-' c --
~- ' . „ 

' 
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Cema 1 

1 mln Viilor 1 

2 min Smardan 1 

3 min Alimentara Gusterita 1 

5mln Re,1\a 3 

7 mln Alecu Russo 1 

B min Calea Gustentei 1 

9 mln Treboniu Laurian 

10 mln Electrica 

11 min Parcul Tineretului 

13 min Muzeul de stltnte naturale 

14 min Nufarul 

16 mln A. Saguna 



Program de circulatie 

Traseul 134 Elevi 

Lazaret - str. Bâlea - Zona centrală 

ITINERAR: Staţi a " Oţelarilor " (str. Oţelarilor) - str. Maşinişt ilor - str. H .Coandă - str. Ştefan 

cel Mare - str.Bâlea - B-dul C.Coposu - Piaţa Uniri i - st r . A.Şaguna - Statia "A. Şaguna". 

Staţia "Oţelarilor " Statia "A. Şaguna" 

07 33 07.48 

se retrage 

STATll 

Otelarllor 

2 min Campa I 

3 min Compa 1111 

4 min Henri Coanda 

6min Viaduct V.Aaron 2 

7 min Cefenst1lor 2 

8 min Trei Stejari 2 

10 mm Parcul Tineretului 

12 min Muzeul de sthnte naturale 

13 mm Nufarul 

15 mm A. Saguna 



Program de circulatie 

Traseul 135 Elevi 

Obor - Terezian - sos. A. Iulia - Zona centrală 

ITINERAR: Statia "Obor 1 " (Calea Surii Mari) - str.Lunga - str Gladiolelor - str.Raului -
str.Metalurgistilor - str. Distributie1 - str.Autogarii - Sos.A.Iulia - str. Dealului - str.Banatului -
8 -dul Victoriei - - Piata Unirii - 8 -dul C Coposu - Staţia "Spitalul Judetean". 

Staţia " Obor 1 " Staţia " Spitalul Judeţean" 

07:23 07 43 
w 

se retrage 

STATll 

Obor 1 

2mm Terezlan 

3mln Glad1oleior 

4mm Fiaro 

6 mln P-ta C lbin 2 

7mm Metalurglstllor 

Smln Distribuitei 

9 min DPC 

10 mm Autogaril 

12 min Penny 

14 m1n Alba Iulia 

16 mm Casa Armatei 

18 mln Teatru 

20 min Spitalul Judetean 



Program de circulatie 

Traseul 136 Elevi 

Cartier Tineretului - Tiglari - Magheranului - Teclu - Zona 
centrală 

ITINERAR: Staţia "Londra" (str.Londra- Cartierul Tineretului) - str.Berlin - str.Deventer -
str.Lisabona - str.Orhideelor - Piaţa Ţiglari - str. Ţiglari - str Măgheranului - str.Paris -
str.Kiev -str. Kogălniceanu - str Reconstrucţiei - str. Lungă - str Rusciorului - str.Tg .Fânului 
- str.N.Teclu - str. Constituţiei - 8-dul C.Coposu - Piaţa Unim - str A.Şaguna - Staţia 
"A.Şaguna" 

Staţia " Londra " Statia "A. Şaguna" 

07.20 07.46 

se retrage 

STATll 

Londra 

1 min Lisabona 1 

2min Landshut 

3 min Piata Tiglari 1 

4 mln Banera Tlglari 1 

5mln Alimentara Tlglarl 1 

7mln Campulu11 

9 min Paris 1 

10 mln Piata Cluj 1 

11 mm Kiev 

13 mln Kogalmceanu 1 

14 min Parcul Reconstructlel 

15 min Strada Lunga 

16 mln Rusc1orulu1 1 

18 mln Targu Fanului 

19 mm Apollo 

20mln Constltutiei 1 

21 mm Parcul Tineretului 

23 mm Muzeul de stllnte naturale 

24 mm Nufarul 

26min A. Saguna 



Program de circulatie 

Traseul 137 Elevi 

Turnişor - sos. A. Iulia - Zona centrală 

ITINERAR: Staţia "Zăvoi 1 "(str Zăvoi) - str.Gh.Asachi - str.E.A.81elz - Sos.A.Iulia - str 
Dealului - str.Banatului - 8-dul V1ctorie1 - Piaţa Unirii - B-dul C Coposu - Staţia "Spitalul 
Judeţean". 

Staţia "Zăvoi 1 " Staţia " Spitalul Judeţean" 

07•27 07:45 
-J, 

se retrage 

STATll 

Zavol 1 

2 mln Zavol 3 

3 min Stavrlarulul 1 

4 mln Asachi 1 

Smin Piata Iancu de Hunedoara 1 

6mm Scoala generala nr. 10/1 

7 mln Bosch 

Bmm Lldl 

10 min Penny 

12 mm Alba Iulia 

14 min Casa Armatei 

16 mm Teatru 

18 mln Spitalul Judetean 



Program de circulatie 

Traseul 138 Elevi 

Valea Aurie - Ştrand - Zona centra lă 

ITINERAR: Staţia "Valea Aune 1 "( str.Poiana) - str. Ludoş - Calea Pop lăcii- str.Cristian -
str . Maramureşul u i - str.V.Cârlova - str. Transilvaniei - B-dul Victoriei - Piaţa Uniri i - B-dul 
C.Coposu - Staţia "Spita lul Judeţean" 

Staţia " Valea Aurie 1" Staţia " Spital ul Judeţean" 

07 28 07 45 

se retrage 

STATll 

Valea Aurie 1 

1 m in Theodor M1haly 1 

2 mln P1ata Sadu 1 

3mln Plata Talmac1u 1 

4 mln Scoala Militara 2 

5min Scoala Mflftara 1 

1 min Hategulul 

8 min Biserica Strand 

9mln Strand 1 

11 min Transilvaniei 

13 mln Casa Armatei 

15 min Teatru 

17 min Spitalul Judetean 


