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2. CUVINTE CHEIE 
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3. REZUMATUL LUCR RII 

 
 Lucrarea prezent  î i propune s  trateze domeniul transportului public urban de 

c l tori din Municipiul Bucure ti. Scopul cercet rilor întreprinse a fost formularea unor serii 

de concluzii tiintifice pertinente privind re eaua de transport în comun din Capital . 

 Prin abordarea acestei tematici s-a avut în vedere dezvoltarea unei metodologii care s  

aibe o influen  pozitiv  asupra cre terii calit ii serviciilor de transport public furnizate de 

administra ia local , al turi de operatorii de transport.   

 Primul obiectiv urm rit a fost efectuarea document rii preliminare privind 

problematica transportului public urban i managementul acestuia atât la nivel interna ional, 

cât i la nivel na ional.  

 În cadrul lucr rii prezente, au fost analizate urm toarele aspecte principale: 

 Stadiul actual al cunoa terii privind aspectele calit ii din transportul în comun: 

criteriile cele mai importante, indicatori ai calit ii re elelor de transport, cazuri 

similare întâlnite la nivel interna ional. 

 Influen a calit ii transportului public urban asupra satisfac iei utilizatorilor, precum 

i efectele directe ale generate de sistemului  de transport asupra calit ii vie ii urbane. 

 Analiza detaliat  a re elei de transport din Bucure ti. 

 Studiul comparativ al sistemului de transport din Municipiul Bucure ti al turi de 

transportul public din Capitala European  Berlin. 

  Analiza comparativ  a sistemelor de transport din cele 41 de jude e ale rii, cu 

accent asupra regiunii Municipiului Bucure ti. 

 Metodologiile de cercetare a calit ii sistemelor de transport public utilizate la nivel 

mondial. 

 Oportunitatea implement rii unui sistem de management total al calit ii-TQM în 

cadrul re elei de transport publice din Municipiul Bucure ti.  



 În cele ce urmeaz  vor fi rezumate o parte din cercet rile întreprinse, cu accent asupra 

celor aplicative, ce aduc un plus de cunoa tere stadiului actual. 

1.      Evaluarea satisfac iei pasagerilor ce utilizeaz  transportul public din Municipiul 

Bucure ti 

 În vederea analizei satisfac iei percepute de utilizatorii re elei de transport public din 

Municipiul Bucure ti, respectiv sistemul subteran al turi de cel suprateran, a fost necesar  

identificarea caracteristicilor i a criteriilor ce influen eaz  percep ia pasagerilor. 

 S-a urm rit verificarea nivelului în care sistemul public de transport r spunde 

cerin elor zilnice ale utilizatorilor, al turi de influen a re elei de transport asupra calit ii vie ii 

indivizilor. 

 Studiul a eviden iat totodat  diferen ele considerabile între calitatea perceput  de 

pasageri privind serviciile de transport subteran i suprateran, diferen e datorate în principal 

naturii re elelor în sine. 

 În urma finaliz rii analizei literaturii de specialitate, atât la nivel interna ional cât i 

na ional, au fost stabilite 6 grupe de criterii principale ce influen eaz  în mod direct sau 

indirect satisfac ia perceput  de c tre utilizatori fa  de calitatea serviciilor oferite de sistemul 

public de transport din Bucure ti: 

o Eficien a re elei de transport 

o Confortul oferit pasagerilor 

o Fiabilitatea serviciilor oferite 

o Siguran  i securitate 

o Comunicarea cu pasageri 

o Pre ul i accesibilitatea serviciilor. 

 Calitatea serviciilor de transport trebuie cercetat  atât din perspectiva utilizatorilor 

re elei de transport în comun, cât i din perspectiva autorit ilor sau a operatorilor publici de 

transport. Prin urmare, în cadrul unui capitol ulterior a fost analizat  calitatea serviciilor de 

transport i din punctul de vedere al operatorilor locali.  

2.     Analiza comparativ  a sistemelor de transport din Uniunea European  

 În vederea realiz rii unei analize complexe a sistemului de transport public din 

Municipiul Bucure ti a fost imperativ  cercetarea re elei de transport din Capital  în 

compara ie direct  cu alte sisteme de transport din Uniunea European : „Transporturile 

reprezint  unul dintre elementele fundamentale ale procesului de integrare european , fiind 

strâns legate de crearea i finalizarea pie ei interne, care promoveaz  ocuparea for ei de 

munc  i cre terea economic  (Comisia European , 2014)”. 



 A adar, a fost necesar  prezentarea unei situa ii de ansamblu a transportului public la 

nivel European, precum i evolu ia indicatorilor considera i reprezentativi.  

Înainte de toate, a trebuit analizat  cre terea popula iei în Uniunea European , al turi de 

comportamentul demografic al indivizilor. 

 În consecin , conform datelor oficiale furnizate de Organiza ia Na iunilor Unite 

(ONU), rata curent  de cre tere a popula iei globale este 1.13% pe an. În aceste condi ii, 

cre terea popula iei este de aproximativ 80 de milioane de persoane în fiecare an.  

 Mai mult decât atât, popula ia total  a lumii s-a dublat într-o perioad  de doar 40 de 

ani. Dovad  este faptul c  în anul 1959 popula ia global  a atins pragul istoric de 3 miliarde 

persoane, în timp ce pân  în 1999 s-a ajuns la un nivel record de 6 miliarde persoane.  

 În al doilea rând, conform The 2015 Revision of World Population 

Prospects[1] (United Nations, 2015) popula ia global  urmeaz  un trend puternic ascendent, 

urmând ca pân  în anul 2038 s  ating  pragul de 9 miliarde indivizi.  

 În plus, ritmul anul de cre tere al popula iilor urbane este mai ridicat decât mediile 

na ionale, reprezentând o provocare suplimentar  pentru sistemele publice de transport. 

 Una dintre concluzii a reprezentat-o faptul c  transportul public trebuie s  se adapteze 

constant, în func ie de modific rile mediului ambiant. Acest fapt este sus inut de întreaga 

literatur  de specialitate, precum i de autorit ile din domeniu: „Public transport must 

perform better, be more efficient, meet changing expectations, be more customer-oriented and 

adopt a business-oriented approach[2] (The International Association of Public Transport, 

2015)”. 

 Spre exemplu, conform statisticilor oficiale furnizate de Asocia ia Interna ional  

pentru Transportul Public, în anul 2012 au fost efectuate 57 miliarde de c l torii utilizând 

sistemele publice de transport doar pe continentul European.  

3.  Studiul comparativ asupra sistemelor de transport din 2 capitale Europene: 

Bucure ti i Berlin, Germania 

 În cadrul acestui capitol au fost analizate în mod comparativ particularit ile re elelor 

de transport public din dou  Capitale Europene. În acest scop, a fost selectat ora ul Berlin 

deoarece are caracteristici similare cu cele ale Bucure tiului: 

o Capital  European ; 

o Este cel mai mare ora  al rii din punct de vedere al popula iei: 3.292.365 indivizi 

conform ultimului recens mânt oficial din 05/09/2011 (Population, 2016); 

o Are cea mai întins  suprafa  892 km2; 



o Prezint  cea mai ridicat  densitate a popula iei din ar : aproximativ 3.809 

persoane/km2; 

o Beneficiaz  atât de re ea suprateran  de transport public, cât i de re ea subteran ; 

o Ora ul are o rat  de 342 autoturisme/1.000 locuitori; 

o Este cel mai important centru politic din Germania, fiind sediul Guvernului. 

 Mai mult decât atât, metropola Berlin trebuie s  fac  fa  unor provoc ri 

semnificative, asem n toare cu aspectele întâlnite i în ara noastr .  

 În primul rând, ora ul beneficiaz  de un sistem foarte complex de management al 

transportului în comun de c l tori, îns  caracteristicile mediului ambiant sunt într-o continu  

modificare. Limitele ora ului se schimb  simultan cu amplificarea num rului de persoane 

rezidente, atrase de cre terea economic  rapid  înregistrat  de metropol .  

 În al doilea rând, popula ia înregistrat  oficial s-a p strat la un nivel relativ stabil în 

perioada 1991-2012: aproximativ 3.4 milioane locuitori oficiali, în timp ce num rul 

locuin elor individuale a sporit sim itor, înregistrând o cre tere de 34% pe o perioad  analizat  

de 15 ani. Acest aspect are influen  direct  asupra aglomer rii urbane, prin utilizarea mai 

intens  a mijloacelor de transport personale.  

 În vederea efectu rii acestei cercet ri au fost folosite rapoartele oficiale publicate în 

perioada 2001-2013[3]de c tre Ministry of Urban Development of the State of Berlin: 

Mobility in the City - Berlin Traffic[4], statisticile oficiale ale Institutului Na ional de 

Statistic , rapoartele de activitate ale operatorilor de transport, precum i alte cercet ri 

tiin ice.  

 Mai departe, a fost prezentat  o compara ie între popula iile oficiale înregistrate în 

ambele Capitale Europene, pentru a putea observa evolu ia popula iei, evolu ie ce are efecte 

directe asupra utiliz rii re elelor publice de trasport.  

4.      Analiza eficien ei transportului public de c l tori la nivelul jude elor din România 

cu metoda DEA 

 Informa iile prezentate în cadrul acestui capitol au vizat re eaua de transport public  

din România, respectiv realizarea unei analize detaliate asupra sistemelor de transport din cele 

41 de jude e ale rii, cu accent asupra regiunii Municipiului Bucure ti.  

 A adar, sistemul de transport în comun din România este format din patru categorii 

principale de re ele: 

I. Re eaua public  de transport subteran, realizat  cu trenuri tip metrou; 

II. Re eaua public  de suprafa , realizat  cu autobuze; 

III. Re eaua public  de suprafa , realizat  cu tramvaie; 



IV. Re ea public  de suprafa , realizat  cu troleibuze.  

 De asemenea, a fost m surat  eficien a sistemelor la nivel de ar  în compara ie cu 

re elele din Municipiul Bucure ti.  

 În sprijinul realiz rii acestei analize a fost utilizat modelul Data Envelopment 

Analysis[5] (DEA), ce implic  folosirea unui set de indicatori comparabili în vederea stabilirii 

unor concluzii pertinente între elementele de input i cele de output: „These outputs and 

inputs will usually be multiple in character and may also assume a variety of forms which 

admit only ordinal measurements[6](Charnes, et al., 1978)”. 

 Pe de alt  parte, în privin a dificult ilor înregistrate în cadrul sistemului de transport 

public din România, trebuie amintite: 

i. Infrastructura dep it  din punct de vedere tehnic; 

ii. Nerespectarea normelor tehnologice actuale de poluare de c tre vehiculele din cadrul 

parcului circulant; 

iii. Stoparea produc iei autohtone de tramvaie, uzina produc toare realizând actual 

exclusiv repara ii i opera ii de mentenan ; 

iv. Lipsa achizi iilor de tramvaie i troleibuze noi în perioada 2013-2015; 

v. Existen a unui num r limitat de biste dedicate pentru biciclete; 

vi. Inexisten a rutelor dedicate exclusiv transportul în comun. 

 Date fiind aceste motive, în cadrul acestei analize au fost identificate jude ele ce 

înregistreaz  cele mai ridicate niveluri ale eficien ei de ansamblu, precum i jude ele cu 

rezultatele cele mai nesatisf c toare, reu ind astfel o încadrare a Municipiului Bucure ti într-

un clasament general pe întreaga ar .  

 Prin urmare, modelul Data Envelopment Analysis utilizeaz  algoritmul program rii 

liniare, pentru a evalua eficien a unor procese decizionale. În mod asem n tor, detalii 

matematice avansate privind tehnica de calcul a algoritmului DEA pot fi reg site în lucr rile 

cercet rorilor Seiford i Thrall (1990), (1993), (1996), i Lovell (1994).  

 Metoda DEA este utilizat  în principal în cazul activit ilor dificil de cuantificat din 

punct de vedere al eficien ei, fiind folosit  la nivel interna ional în analize sociale, economice 

sau de cercetare tiin ific . Literatura de specialitate propune pentru analizacolect rii datelor 

forma unor unit i decizionale: „decision making units[7] - DMU's”.  

 În primul rând, toate datele de intrare i ie ire (inputuri i outputuri) sunt combinate 

într-un singur parametru, pentru a ob ine un scor de eficien , încadrat în intervalul [0,1].  



 Pe de alt  parte, pe lâng  evaluarea scorurilor de eficien , modelul DEA furnizeaz  o 

serie de instruc iuni, sub forma unor inte cantitative, ce pot fi utilizate în vederea 

îmbun t irii generale a nivelurilor de eficien .  

 În cadrul cercet rii prezente, pentru elementele de tipul unit ilor decizionale DMU au 

fost utilizate jude ele rii[8] (într-un num r total de 41), iar pentru datele de intrare i de 

ie ire au fost considerate urm toarele: 

a) Datele de input:  

o Num rul de locuitori al jude ului analizat; 

o Num rul unit ilor de transport din parcul regiei publice de transport: mijloacele de 

transport din cadrul parcului circulant (autobuze i microbuze, tramvaie, troleibuze).  

b) Datele de output: 

o Num rul de utilizatori transporta i anual[9]. 

 În cadrul cercet rii curente, metoda DEA a ob inut rezultatele eficien ei re elelor de 

transport public cu autobuzele i microbuzele, tramvaiele i troleibuzele, analizând fiecare 

jude  individual cât i raportat la celelalte date statistice.  

 Algoritmul folosit a implicat utilizarea program rii liniare în vederea cercet rii 

rela iilor de influen  direct  dintre inputurile folosite: pe de o parte, popula ia jude elor i 

num rul mijloacelor de transport din parcul circulant, iar pe de alt  parte outputul utilizat, 

respectiv num r de utilizatori ai sistemul de transport analizat.  

 În consecin , a fost posibil  realizarea unui clasament din punct de vedere al 

eficien ei pentru cele 41 de jude e, precum i proiectarea unui set de valori poten iale ale 

eficien ei la care poate ajunge fiecare regiune în condi iile modific rii anumitor inputuri.  

 Scopul principal al acestui capitol a fost reprezentat de evaluarea Municipiul Bucure ti 

în raport cu toate celelalte jude e ale rii, pentru a ob ine o imagine de ansamblu a eficien ei 

generale a re elelor de transport urban.  

 În concluzie, în ceea ce prive te anul 3 al cercet rii doctorale acesta a fost dedicat 

gener rii de cuno tin e noi asupra sistemului de transport public de c l tori din Municipiul 

Bucure ti, precum i efectu rii unei analize detaliat  asupra re elelor de transport în comun: 

atât de suprafa , cât i subterane.  

 A fost utilizat studiul de caz bazat pe Municipiul Bucure ti deoarece este singurul ora  

din România ce furnizeaz  cet enilor sistem de transport subteran, iar în acela i timp are 

statutul de Capital  European , fiind cel mai dezvoltat ora  din punct de vedere social, 

economic, precum i al num rului de locuitori.  



 Pe baza studiilor teoretice, al turi de cazurile practice, implementate la nivel European 

i interna ional, s-au putut realiza analize comparative detaliate, pe baza c rora au fost 

studiate elemente prezente i în transportul public bucure tean.  

 Teza prezent  î i aduce aportul la cercetarea tiin ific  din România prin realizarea 

unei ample cercet ri asupra managementului urban din Municipiul Bucure ti, în detaliu 

asupra transportului public de c l tori din Capital . De asemenea, s-a urm rit în cadrul tezei, 

analiza aprofundat  a unei metodologii adaptate necesit ilor Regiei Autonome de Transport 

din Bucure ti.  

 Mai mult decât atât, au fost asigurate premisele analiz rii i perceperii detaliate a 

modului de func ionare i implementare a unui sistem de Management al Calit ii Totale. Este 

cercetat  astfel importan a unui sistem de tip TQM pentru o organiza ie ce are ca activitate 

principal  transportul în comun de c l tori.  

 

 
 


