
IVECO-IRISBUS –autobuze moderne pentru un 
transport civilizat 

 
 
 

Proiectul de modernizare a transportului public local 
include achiziţionarea în doua etape a 30 de autobuze 
Euro3, marca IVECO. 
Primele 15 autobuze au fost puse în circulaţie la 
începutul lunii aprilie, urmând ca următoarele 15 
autobuze să devină operaţionale în prima parte a anului 
2007.  
 
 
Avantaje pentru călători:   
 

 capacitate de transport sporită (107 persoane, din 
care 29 de locuri pe scaune)  

 facilităţi de avertizare sonoră a călătorilor  la 
oprirea în fiecare staţie 

 sistem de afişaj electronic pentru informarea 
călătorilor 

 poluare redusă şi nivel de zgomot scăzut 
 confort şi siguranţă la standarde europene 
 

Pentru reducerea emisiilor poluante, în etapa următoare, 
autobuzele vor fi echipate cu sisteme care sa permită 
folosirea combustibililor alternativi (GPL). 
 
 
Avantaje : 
 

 transport economic (preţul GPL este 
aproximativ 50% din preţul motorinei) 

 emisii poluante reduse şi nivel de zgomot scăzut 
(GPL-ul este un combustibil ecologic cu ardere 
completă) 

 îmbunatăţirea funcţionării şi o perioadă de viaţă 
mai lungă a motorului 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Obiectivele proiectului: 

 ameliorarea calităţii mediului urban prin 
reducerea concentraţiei de noxe în aer şi 
diminuarea nivelului de zgomot cauzate de 
traficul urban  

 promovarea vehiculelor şi combustibililor 
ecologici 

 
Durata:    februarie 2005 – februarie 2009 
 
Bugetul: 539.014 Euro din care 194.880 Euro reprezintă 
asistenţă financiară nerambursabilă 
 
Parteneri: Norwich (Marea Britanie), Malmo (Suedia), 
Potenza (Italia), Tallin (Estonia) 

 
Activităţi: 

 introducerea în circulaţie a 30 de autobuze noi, 
Euro3, alimentate cu GPL 

 promovarea combustibililor alternativi (GPL şi 
biogaz) 

 reducerea nivelului emisiilor datorate 
transportului public şi traficului rutier 

 stimularea transportului în comun prin acordarea 
unor priorităţi în trafic şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de funcţionare 

 ridicarea gradului de conştientizare şi informare 
publică referitor la impactul transportului public 
şi traficului rutier asupra mediului 

 
                         www.civitas-initiative.org

www.primariasv.ro
 

Acest material  promoţional a fost realizat cu asistenţa 
financiară din partea Uniunii Europene 

( Proiect CIVITAS II - ‘‘SMILE’’- Alternative ecologice 
pentru o dezvoltare durabilă a oraşelor Europei) şi nu 

reprezintă neapărat opinia oficială a Comunităţii Europene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport public modern, 

ecologic, civilizat  

pentru un oraş european 
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PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI   SUCEAVA  - Proiect   CIVITAS II – SMILE 
 “Alternative ecologice pentru o dezvoltare durabilă a oraşelor Europei” 

Finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ 

Cum să ne informăm despre transportul public?  
 

Ce mijloace avem la îndemâna? 
 

 hărţi conţinând traseele transportului public 
local, orarul de funcţionare, staţiile de 
autobuze, afişate în interiorul autobuzelor, 
precum şi în staţiile de aşteptare; 

 pliante distribuite prin campaniile de 
marketing şi informare; 

 noua pagină de web a Primăriei cu informaţii 
referitoare şi la TPL; 

 presa locală;  

 
 

Să înţelegem conceptele noi: 
 

 car pooling – utilizarea unei singure maşini 
pentru deplasarea unui grup de persoane către 
locul de muncă  

 car sharing – închirierea unei maşini 
aparţinând unui parc privat de autovehicule pe 
o perioada de timp, ca mijloc economic şi 
eficient de deţinere a unei maşini 

 park and walk şi park and ride – lăsarea 
autovehiculelor proprietate personală în 
parcări amenajate şi utilizarea integrată a 
modalităţilor alternative de deplasare pentru 
zone congestionate.  

 
 
 
ACŢIUNI ale Primăriei Suceava în desfăşurare : 
 

 Achiziţionarea a 15 autobuze noi, marca IRISBUS-IVECO moderne, echipate cu motoare EURO 3; 
 Este în curs procesul de extindere a flotei prezente cu alte 15 autobuze, acelaşi tip, cu aceleaşi caracteristici 
tehnice şi de performanţă, cu funcţionare pe GPL un combustibil mai eficient din punct de vedere energetic şi 
mai puţin poluant; 

 Stabilirea a 8 rute principale operate de mijloacele de transport local ale SC TPL SA; 
 Selectarea a 4 Eco-rute, tranzitate de un transport public operat doar de autovehiculele “curate” şi eficiente din 
punct de vedere energetic ale SC TPL SA;  

 Planificarea transportului public local şi elaborarea unei hărţi pe care se pot consulta traseele, orarul de 
funcţionare şi staţiile, pentru valorificarea şi maximizarea potenţialului noii flote de autobuze; 

 panourile electronice 
de transmitere a 
informaţiilor - 
interfaţa grafică pentru 
transmiterea mai 
multor tipuri de 
informaţii în timp real. 

 Alocarea unor trasee separate transportului public privat,  semnalizarea staţiilor de aşteptare; 
 Promovarea combustibililor alternativi GPL  prin activităţi de informare şi diseminare, dar şi prin oferirea de 
exemple de bună practică venite din partea Primăriei: montarea instalaţiilor pentru combustibili tip GPL pe 
autobuzele TPL SA, dar şi din sectorul privat al transportului public local: taxi şi microbuze; 

 Promovarea zonei cu emisii joase prin organizarea celor mai importante evenimente locale; 
 Străpungerea unei străzi pentru crearea unei rute alternative pe strada Vasile Bumbac care face posibilă 
circulaţia pe un traseu alternativ; 

 Transformarea unor străzi ce traversează zone rezidenţiale aglomerate în străzi cu sens unic, pentru reducerea 
poluării, a emisiilor cu efect de seră şi a zgomotului; 

 Modernizarea mai multor intersecţii prin montarea unor noi semafoare, mai performante, pentru care se prevede 
implementarea sistemului de funcţionare în “undă verde”; 

 Montarea a 3 camere video pentru monitorizarea traficului, a condiţiilor meteo şi de vizibilitate, ce vor fi 
multiplicate în cadrul unui proiect realizat în parteneriat cu Poliţia Rutieră din Municipiul Suceava; 

 Montarea în zona centrală a 3 senzori de trafic, pe câte un sens a 3 braţe diferite de drum din intersecţie, pentru 
determinarea volumului traficului în diferite intervale orare şi de timp.  


