
BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢĂ CIRCULAŢIEI 
 
 

Biroul Transport şi Siguranţa Circulaţiei funcţionează în subordinea directă a 
Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu. 
 
 

1. COMPONENŢA BIROULUI 
Şef Birou: Culiţă Chiş 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI 
Constă în coordonarea şi administrarea activităţilor în domeniile transportului în comun, 

transportului de persoane şi bunuri în regim taxi, siguranţei circulaţiei, de pe raza municipiului 
Timişoara. 

 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2006 
A. Transportul în comun 

 
I) Finalizarea proiectului "Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în 

comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara", finanţat în cadrul Contractului de împrumut cu 
BEI, ratificat prin O.G. nr.102/30.aug. 1999. 
 

Sinteza activităţii de transport în comun pe anul 2006: 
Nr. 
crt. Denumirea indicatorului U.M. 2006 

1. 

Călători transportaţi din care: 
- tramvaie 
- troleibuze 
- autobuze 

Mii 
călători 

78.150 
32.894 
15.218 
30.038 

2. 
Călători transportaţi din care: 

- abonamente 
- bilete 

Mii 
călători 

78.150 
59.907 
18.243 

3. 

Kilometri parcurşi în exploatare din care: 
- tramvaie 
- troleibuze 
- autobuze 

Mii km 

9.837 
3.365 
1.854 
4.618 

4. 

Ore în circulaţie din care: 
- tramvaie 
- troleibuze 
- autobuze 

Ore 

661.271 
227.458 
145.502 
288.311 

5. 

Parc inventar din care: 
- tramvaie 
- troleibuze 
- autobuze 

Buc. 

257 
103 
57 
97 

6. 

Număr trasee din care: 
- tramvaie 
- troleibuze 
- autobuze 

Buc. 

33 
11 
5 

17 

7. Lungimea traseelor din care: 
- tramvaie km 400,63 

146,02 



- troleibuze 
- autobuze 

47,70 
206,91 

8. Număr angajaţi persoane 1.513 

9. 

Realizări investiţii din care: 
- surse proprii R.A.T.T. 
- surse de la bugetul de stat 
- surse de la bugetul local 
- surse de la B.E.I. 

Mii lei 

25.240 
435 

8.930 
11.707 
4.168 

  
II) Dotări mijloace de transport în comun la R.A. Transport Timişoara: 
În cursul anul 2006 a avut loc licitaţia în vederea achiziţionării unui număr de 50 de 

troleibuze. 
  

III) Transportul de persoane şi bunuri în regim taxi 
În conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003 şi a Ordonanţei nr. 275/2003 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere inspectorii Biroului Transport şi Siguranţă Circulaţiei au 
derulat în cursul lunii martie vizarea autorizaţiilor în vederea desfăşurării serviciului de transport 
persoane în regim taxi, atât a taximetriştilor independenţi cât şi a operatorilor de transport. În 
urma acestei proceduri au fost anulate un număr de 18 autorizaţii din grupa taximetriştilor 
independenţi şi un număr de 35 autorizaţii din grupa operatorilor de transport, acestea fiind 
distribuite corespunzător de pe listele de aşteptare, conform punctajului obţinut. 

Urmare a solicitărilor asociaţiilor profesionale şi a dezbaterii publice organizate s-a decis 
şi aprobat în cadrul plenului Consiliului Local suplimentarea numărului maxim de autorizaţii taxi 
de la 2000 la 4500. În aceste condiţii, în anul 2006, au mai fost eliberate un număr de 1500 de 
autorizaţii taxi. 

 
IV) Verificări, controale 
a) S-au verificat lunar deconturile de subvenţii pentru R.A. Transport Timişoara; 
b) S-au desfăşurat controale periodice privind modul de desfăşurare a activităţii de 

taximetrie pe raza municipiului Timişoara; 
c) Au fost desfăşurate controale privind modul de semnalizare a lucrărilor rutiere, 

fiind aplicate amenzi contravenţionale în valoare de 100.000.000 lei vechi. 
În ceea ce priveşte ridicarea autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul 

public, firma S.C. RETIM S.A. împreună cu agenţi ai Biroului Poliţiei Rutiere au dispus 
ridicarea unui număr de 1274 de autovehicule staţionate ilegal pe domeniul public care puneau în 
pericol siguranţa circulaţiei rutiere. 

 
Hotărâri şi dispoziţii ale Consiliului Local: 
a. HOTĂRÂREA nr. 483 din data: 31.10.2006 privind modificarea art. 1 din 

Hotărârea Consiliului Local nr. 239/2003 privind aprobarea numărului de autorizaţii taxi 
b. HOTĂRÂREA nr. 378 din data: 26.09.2006 privind garantarea creditului 

suplimentar de 7,3 mil. euro contractat de către Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru 
achiziţionarea a 50 de troleibuze 

c. HOTĂRÂREA nr. 100 din data: 27.05.97 privind aprobarea actualizării valorii 
pentru obiectivul de investiţii "Modernizare Linie de tramvai pe Strada 3 August in municipiul 
Timisoara" 

d. HOTĂRÂREA nr. 445 din data: 03.10.2006 privind actualizarea devizului general 
pentru obiectivul "Linie troleibuz pe str. Lidia" 



e. HOTĂRÂREA nr. 386 din data: 26.09.2006 privind modificarea Art. 30 din 
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi aprobat prin  
Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003 

f. HOTĂRÂREA nr. 590 din data: 19.12.2006 privind efectuarea transportului public 
de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Timişoara 

g. HOTĂRÂREA nr. 591 din data: 19.12.2006 privind aprobarea Protocolului de 
colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi R.A. Transport Timişoara pentru 
acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în 
municipiul Timişoara în anul 2007 

h. HOTĂRÂREA nr. 213 din data: 30.05.2006 privind aprobarea criteriilor şi 
obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Transport Timişoara 

i. HOTĂRÂREA nr. 401 din data: 26.09.2006 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate, "Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor şi cheltuielilor la Regia Autonomă 
de Transport Timişoara" 
 

Sesizări şi răspunsuri: 
Pe parcursul anului 2006 s-au primit peste 2.500 sesizări de la cetăţeni şi R.A. 

Transport Timişoara, din care circa 1.100 soluţionate în cadrul Comisiei de Circulaţie (avizare 
proiecte, montare indicatoare rutiere, realizare marcaje, montare borne), celelalte sesizări fiind 
legate de solicitarea gratuităţii sau reducerii pe mijloacele de transport în comun, de avariile 
produse la clădiri datorită traficului rutier, de înfiinţarea de noi staţii pentru transportul în comun, 
afişare materiale publicitare în şi pe mijloacele de transport în comun, contestaţii la procesele 
verbale întocmite pentru nerespectarea prevederilor în vigoare privind desfăşurarea activităţii de 
taximetrie pe raza municipiului Timişoara 

Ca urmare a finalizării lucrărilor de modernizare la infrastructura reţelei de transport în 
comun cu tramvaiul au fost reînfiinţate traseele mijloacelor de transport în comun. 
 

B. Siguranţa circulaţiei: 
Măsuri pentru siguranţa circulaţiei: 
S-au întocmit planurile lunare de lucrări legate de siguranţa circulaţiei, s-au verificat pe 

teren situaţiile lucrărilor executate de S.C. Rosign S.A, legate de semnalizări rutiere şi siguranţa 
circulaţiei: 
 

a. Semafoare: instalare/înlocuire cabluri electrice: 10.000 m, instalare/ înlocuire automat 
programabil: 10 buc, instalare/înlocuire corpuri semafoare: 288 buc. instalare/înlocuire stâlpi 
semafoare: 55 buc. 

b. Indicatoare: plantare stâlpi: 310 buc. plantare borne: 1.010 buc. montare / înlocuire 
indicatoare de circulaţie: 2.061 buc. 

c. Marcaje: cu vopsea: 17.426 m2, cu mortar: 4.616 m2, cu benzi prefabricate: 167 m2, cu 
butoni reflectorizanţi: 1.308 buc. 
 

Hotărâri şi dispoziţii ale Consiliului Local: 
a. HOTĂRÂREA nr. 486 din data: 31.10.2006 privind parcarea vehiculelor grele pe 

teritoriul Municipiul Timişoara. 
b. HOTĂRÂREA nr. 485 din data: 31.10.2006 privind circulaţia autovehiculelor 

destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 
tone în municipiul Timişoara. 

c. HOTĂRÂREA nr. 397 din data: 26.09.2006 privind reactualizarea tarifelor 
prevăzute in Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 232/24.05.2005, cu rata inflaţiei aferenta 
anului 2005. 



d. HOTĂRÂREA nr. 593 din data: 19.12.2006 privind restricţionarea circulaţiei 
autovehiculelor aparţinând şcolilor de şoferi (autovehicule cu inscripţia "Şcoala") pe raza 
Municipiul Timişoara. 

e. HOTĂRÂREA nr. 215 din data: 30.05.2006 privind completarea prevederilor 
Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in sistem TELPARK pe 
raza municipiului Timişoara. 

f. HOTĂRÂREA nr. 8 din data: 30.01.2007 privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2004 şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 156/2004 
si concesionarea către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. 

 
 

4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2007 
Alte proiecte 2007: 
- Implementarea sistemului GPS (dispecerizarea automată a mijloacelor de transport 

în comun) 
- Implementarea sistemului de ticketing 
- Modernizarea bazei de troleibuze şi autobuze din Bv. Dâmboviţa 
- Achiziţionarea unui număr de 50 troleibuze noi 
- Amplasarea unui număr de 50 refugii noi în staţiile mijloacelor de transport în 

comun pe traseele modernizate; 
- Semaforizare treceri pietoni (Str. L. Blaga – P-ţa Huniade, Bd. 16 Decembrie – Str. 

Odobescu, Bd. 16 Decembrie – Str. I. Văcărescu, Bd. Take Ionescu – Str. Brăila, Bd. Republicii 
(Materna); str Cluj (în dreptul Liceului I Vidu); 

- Semaforizare intersecţii (Bd. L. Rebreanu – Bd. Sudului, Calea Lipovei – Str. 
Borzeşti, Calea Torontalului – Str. Liège, Str. Chişodei – Str. E. Zola, Calea Aradului – Str. 
Mitropolit Lăzărescu, C. Torontalului – str. Miresei, str. Zborului – C. Circumvalaţiunii 
(finalizare), str. Tigrului – str. A. Şaguna, Bv. Ferdinand – Bv. C.D. Loga, Bv. 16 Decembrie 
1989 – Bv. Regele Ferdinand. 

- Reparaţii la instalaţiile de semaforizare: Înlocuire cabluri electrice: cca 4.500 m; 
Înlocuire automate programabile: 10 buc, Înlocuire corpuri semafoare: 107 buc, Înlocuire stâlpi 
semafor: 35 buc. 

- Indicatoare: stâlpi: cca 500 buc, borne: cca 1.000 buc, garduri de protecţie a pietonilor: 
cca 1.000m, indicatoare de circulaţie: cca 1.500 buc. 

- Marcaje: cu vopsea: cca 20.000 m2, cu mortar: cca 3.500 mp, cu benzi prefabricate: cca 
200 m2, cu butoni reflectorizanţi: cca 1.000 buc. 

 


	Număr angajaţi

