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TRANSPORT DE PERSOANE SI MARFA PE MODURI DE TRANSPORT.  
TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI 

 
Transport rutier interregional de marfuri  
         In perioada 2009-2011 transportul rutier de marfuri a scazut ca intensitate, inregistrand in 
anul 2011 o valoare cu cca 40% mai mica decat cea din 2009. Daca la nivel national marfurile 
transportate au suferit un declin de cca 42 %,  la nivelul regiunii Bucuresti Ilfov  scaderea a fost de 
doar 30 % la marfurile incarcate. Marfurile incarcate in regiunea Bucuresti Ilfov au reprezentat in 
anul 2009 cca 9 % din totalul marfurilor transportate la nivel national, iar in anul 2011 cca 10 %.  
 
Transportul rutier de marfuri intra si interregional, pe regiuni de incarcare si descarcare (mii tone) 

 
 

Anul 

Total marfuri descarcate in regiuni (mii tone) Total 
marfuri 

incarcate 
in reg. B-I 

Total 
marfuri 

transportate 
national 

Nord 
Vest 

Centru Nord 
Est 

Sud 
Est 

Sud Sud 
Vest 

Vest Bucuresti Ilfov 
(intraregional)

2009 677 376 400 1524 2361 474 369 18445 24626 283272 

2010 629 298 303 1036 2090 381 326 15869 20932 163962 

2011 590 362 279 706 1782 246 324 12655 16944 171578 

Sursa:  INS: Transportul de pasageri si marfuri pe moduri de transport anul 2009, 2010, 2011  
 
         Din totalul marfurilor incarcate in regiunea Bucuresti Ilfov cca trei sferturi il constituie 
transportul intraregional (marfuri incarcate si descarcate in interiorul regiunii) si doar un sfert 
este descarcat in celelalte regiuni de dezvoltare ale tarii, regiunea Sud Muntenia ocupand primul loc 
in topul descarcarilor (cca 10%) iar regiunea Centru ultimul loc  (cca 1,5 %) 

 
Sursa:  INS - Transportul de pasageri si marfuri pe moduri de transport anul 2009,2010,2011   
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         In perioada 2009-2011, transportul rutier de marfuri scade in volum atat la nivel national 
cat si la nivel regional, volumul de marfuri descarcate in regiune in anul 2011 fiind la jumatatea 
nivelului din 2009. 
         In 2009 din totalul marfurilor descarcate in regiunea Bucuresti Ilfov cca 35% provin din cele 
7 regiuni de dezvoltare (Sud Muntenia ocupand primul loc cu cca 18%) restul provenind din 
transportul intraregional (incarcat si descarcat in regiune). In anul 2011  doar 28% din marfuri 
provin din celelalte regiuni, ceea ce determina cresterea ponderii transportului de marfuri 
intraregional cu cca 7%. Ponderea cea mai mare o detine regiunea Sud-Muntenia, urmata de Sud-
Est. La nivelul regiunii Bucuresti Ilfov, in anul 2011 fata de anul 2009, se constata o scadere a 
activitatii in transportul rutier de marfuri, fiind cu: 

‐ 7682 mii tone incarcate mai putin 
‐ 10825 mii tone descarcate mai putin 
‐ 5790 mii tone mai putin transportate intraregional  

 
Transportur rutier interergional de calatori 
          Transporturile rutiere de calatori cu plecare din municipiul Bucuresti acoperă toată tara, 
existând peste 162 de destinatii interne. La nivel national, se observa  o deservire mai bună spre 
regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia si Sud-Vest Oltenia în detrimentul regiunilor Centru, 
Nord Vest si Vest. 
 
Fig: Transporturi rutier de persoane cu frecventa zilnica cu plecare din Bucuresti 

 
Sursa: Teza de doctorat „Regiunile de dezvoltare in Romania Europeana. Intre deziderat politic si realitate 
teritoriala” Adrian Covasnianu, pag 136 http://earth.unibuc.ro/download/regiunile-de-dezvoltare-in-romania-
europeana 
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     Acest situatie se datoreaza unei dezvoltari mai bune in regiunile intracarpatice (Centru, Vest, 
Nord Vest)  a infrastructurii aeriene si a unui parc auto de automobile personale superior fată de 
regiunile Nord Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia. Potentialul de atractie al capitalei este 
evidentiat partial prin aceste fluxuri rutiere, însă cu toate acestea, observăm că cele mai 
numeroase trasee se înregistrează preponderent spre Moldova. 
      Curse frecvente (de peste 25 de transporturi zilnice) se înregistrează spre localitățile aflate în 
izocrona de 30-45 minute, aceste destinații alimentând cu forta de muncă capitala. Se observă că 
prin importanța sa natională, Bucurestiul depăseste cu mult arealul non-administrativ regional, 
atrăgând populatia de pe întreg teritoriul national. Sursa: Teza de doctorat „Regiunile de dezvoltare in 
Romania Europeana. Intre deziderat politic si realitate teritoriala” Adrian Covasnianu, pag 136 
http://earth.unibuc.ro/download/regiunile-de-dezvoltare-in-romania-europeana 
 
 
Transport feroviar interegional de marfuri 
 
       La nivel national, in perioada 2009-2011 transportul feroviar de marfuri a inregistrat o 
crestere de cca 12 %. In aceeasi perioada, regiunea Bucuresti-Ilfov prezinta o crestere de 17 ori a 
volumului de marfuri incarcate si transportate catre alte regiuni de dezvoltare si de cca 9 %  a 
volumului de marfuri incarcate in alte regiuni si descarcate in regiunea Bucuresti Ilfov 

Transportul feroviar national de marfuri intra si interregional (mii tone) 

An Total marfuri 
transportate la 
nivel national 

Total marfuri incarcate 
in regiunea Bucuresti 
Ilfov si descarcate in 

alte regiuni 

Total marfuri incarcate 
in alte regiuni si 

descarcate  in regiunea 
B-I 

Transport 
intraregional  
(B.I.- B.I.) 

2009 45168 49.1 1171.6 2.3 

2010 45966.7 498.5 916 60 

2011 52002.5 819.1 1273.9 74.8 

    Sursa:  INS, Transportul de pasageri si marfuri pe moduri de transport anul 2009, 2010,2011 

          Daca la nivelul anului 2009, din totalul transportului feroviar de marfuri la nivel national, 
doar 0,1 % reprezinta marfuri incarcate in regiunea Bucuresti Ilfov, in anul 2011 cca 1,6 % sunt 
marfuri incarcate in regiunea Bucuresti Ilfov, o pondere destul de mica comparativ cu alte regiuni 
de dezvoltare (Sud-Est) 
          In anul 2009 din totalul marfurilor incarcate in regiunea Bucuresti Ilfov, cca 44% au fost 
transportate pe cale ferata si descarcate in regiuna Sud Est, cca 8% in Regiunea Sud Muntenia, 9% 
in regiunea Vest si doar aproximativ 5 % a fost descarcat in regiunea Bucuresti Ilfov (transport 
intraregional).  In anul 2010, din totalul marfurilor incarcate in regiunea Bucuresti Ilfov , cca 37 % 
au fost descarcate in regiunea Centru, cca 18 %  in regiunea Sud Vest Oltenia, 14% in Regiunea 
Nord Est si doar 12 % a fost descarcat in regiunea Bucuresti Ilfov (transport intraregional).   
         In anul 2011 din totalul marfurilor incarcate in regiunea Bucuresti Ilfov, cca 29 % au fost 
descarcate in regiunea Centru, 26% in regiunea Nord-Est, si cca 21% in regiunea Sud-Vest Oltenia.  
Se observa ponderea ridicata a regiunilor Centru si Nord Est ca zone de descarcare a marfurilor 
incarcate in regiunea Bucuresti Ilfov 
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Fig nr.. Transportul feroviar national de marfuri intra si interregional pentru vagoane complete pe 
regiuni de incarcare si descarcare (mii tone) 

 

Sursa:  INS, Transportul de pasageri si marfuri pe moduri de transport anul 2009, 2010,2011 

          In privinta marfurilor incarcate in alte regiuni si descarcate in regiunea Bucuresti 
Ilfov se constata o scadere  cu cca 17 % in anul 2010 fata de anul 2009, urmata de o crestere de 
cca 40% in anul 2011 fata de anul 2010. In ansamblu cresterea a fost de cca 9%  intre anul 2011 
si 2009.  In anul 2009, din totalul marfurilor descarcate in regiunea Bucuresti cca 52 % provin din 
regiunea Sud Est, cca 27 % din Regiunea Sud Muntenia, si cca 9% din regiunea Centru. In anul 
2010, 42 % din marfurile descarcate  in regiunea Bucuresti Ilfov provin din regiunea Sud Est, 14 % 
din regiunea Sud Muntenia, cca 14 % din regiunea Nord Vest si 13 % din regiunea Sud Vest 
Oltenia. In anul 2011 cca 51% din marfurile descarcate in regiunea Bucuresti-Ilfov provin din 
regiunea Sud-Est, 17% din regiunea Centru si cca 12% din regiunea Sud Muntenia. 
          Se poate concluziona faptul ca ponderea cea mai mare a marfurilor descarcate in regiunea 
Bucuersti Ilfov provin din regiunile Sud-Est, Sud Muntenia si Centru.  
         La nivelul regiunii Bucuresti Ilfov, in anul 2011 fata de anul 2009, se constata o crestere a 
volumului de marfuri  transportate pe cale ferata, fiind cu : 

‐ 770 mii tone incarcate mai mult  
‐ 102 mii tone descarcate mai mult 
‐ 72.5 mii tone mai mult transportate intraregional   

 
      Drumurile publice din regiune sunt utilizate pentru transportul de marfa intraregional, care 
reprezinta trei sferturi din totalul marfurilor incarcate in regiunea Bucuresti Ilfov. La nivel 
interergional, desi transportul rutier de marfa a scazut in favorea transportului feroviar de marfa, 
volumul de marfuri transportate pe cale ferata este in continuare net inferior celui rutier. Marfurile 
transportate (rutier si feroviar) si descarcate in regiunea Bucuresti Ilfov provin in special din 
regiunile Sud Muntenia, Sud-Est si Centru. 
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Fig nr .. Transportul feroviar national de marfuri intra si interregional pentru vagoane complete pe 
regiuni de incarcare si descarcare (mii tone)  

 
Sursa:  INS, Transportul de pasageri si marfuri pe moduri de transport anul 2009 si 2010 

 
Transport feroviar interregional de calatori 
        Cea mai mare statie feroviară a României este situată în municipiul Bucuresti (Gara de Nord). 
Din această gară pleacă si sosesc zilnic cca 220 de trenuri de calatori (numărul acesta este mai 
mare iarna si vara când se pun în circulatie trenuri suplimentare spre litoral și Valea Prahovei). 
Gara serveste trenurilor Căilor Ferate Române si celor ale companiilor feroviare internationale. 
Bucuresti Nord este capătul liniei și are un număr de opt peroane și paisprezece linii.   

 
Sursa:prelucrare dupa www.infofer.ro 
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         Din totalul de 220 de trenuri care pleaca si sosesc zilnic in Bucuresti Nord cca doua treimi 
pleaca si sosesc spre/dinspre cei 7 poli de crestere apartinand celor 7 regiuni de dezvoltare, 
ponderea cea mai mare avand-o trenurile de calatori din categoria InterRegio. Din analiza trenurilor 
zilnice de calatori care pleaca din Bucuresti Nord catre cei 7 poli de crestere se constata ca cele mai 
multe rute zilnice sunt catre Ploiesti (Garile Sud+Vest), urmata de rutele catre Brasov si Constanta, 
cele mai rare fiind cele catre Craiova, Timisoara, Cluj si Iasi.  Distanta diferita  fata de Bucuresti a 
polilor de crestere determina gradul de ritmicitate a trenurilor de calatori catre acestia. 
      Se constata ca apropierea de Bucuresti a municipiului Ploiesti precum si pozitionarea acestuia 
in cadrul retelei feroviare TEN-T de baza determina ca ruta Bucuresti Ploiesti sa fie cea mai 
circulata cale ferata din Romania cu trenuri de calatori.  
 
Transport aeroportuar de pasageri si marfuri 
        Conform datelor INS “Transportul aeroportuar de pasageri si marfuri in anul 2009”, la nivel 
national traficul internaţional deţine ponderea principală atât în totalul traficului de pasageri, cât 
şi de mărfuri. 
        La nivel national, in anul 2009, traficul comercial internaţional de pasageri şi mărfuri al 
aeroporturilor deţine ponderea cea mai însemnată în totalul traficului de pasageri şi mărfuri astfel: 
- traficul de pasageri: 86,4% atât la pasageri îmbarcaţi cât şi la pasageri debarcaţi; 
- traficul de mărfuri (inclusiv poştă): 97,0% la mărfuri încărcate şi 98,7% la mărfuri descărcate 
 
Transportul aeroportuar, intern  si international, pe aeroporturile regiunii Bucuresti Ilfov 
la nivelul anului 2009 

Transport aeroportuar intern si international, pe 
aeroporturi (pasageri imbarcati, debarcati), 
(marfuri incarcate, descarcate,inclusiv posta) 

Transport de 
pasageri 

(numar pasageri 
imbarcati + 
debarcati) 

Transport de marfuri 
(tone marfuri incarcate 

si descarcate) 

TOTAL TRANSPORT ROMANIA 9092853 24499 

            Transport international 7858297 24023 

            Transport intern 1234556 476 

Regiunea Bucuresti Ilfov   

Total Transport   6453902 22174 

            Transport international 5931951 22007 

            Transport intern 521951 167 

Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti   

Total Transport   4480606 21184 

            Transport international 3985055 21038 

            Transport intern 495551 146 
Aerportul International Aurel Vlaicu Baneasa 
(Ilfov)   

Total Transport   1973296 990 

            Transport international 1946896 969 

            Transport intern 26400 21 
Sursa: INS, Transportul aeroportuar de pasageri si marfuri, 2009  
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In anul 2009, activitatea aeroporturilor care au înregistrat cele mai mari ponderi în ceea ce priveşte 
traficul de pasageri şi mărfuri raportat la total se prezintă astfel: 
1. Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti cu 49 % din totalul pasagerilor 

transportati la nivel national si 86,5  % din totalul marfurilor transportate la nivel national 
2. Aeroportul Internaţional Aurel Vlaicu cu 22 % din totalul pasagerilor transportati la nivel 

national si 4  % din totalul marfurilor transportate la nivel national 
3. Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara cu 11 % din totalul pasagerilor 

transportati la nivel national si cca 5  % din totalul marfurilor transportate la nivel national     
4. Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca cu 9  % din totalul pasagerilor transportati la nivel 

national si cca 2  % din totalul marfurilor transportate la nivel national   . 
         Numărul de pasageri îmbarcaţi/debarcaţi reprezintă toţi pasagerii a căror călătorie 
începe sau se termină pe aeroportul declarant. Sunt incluşi pasagerii în corespondenţă (care îşi 
continuă călătoria cu o altă cursă), dar nu se cuprind pasagerii în tranzit direct. 
          Mărfuri (inclusiv poştă) încărcate/descărcate cuprind toate marfurile (corespondenţa) 
încărcate/descărcate pe aeroportul declarant, exclusiv proviziile şi bagajele pasagerilor, inclusiv 
valiza diplomatică şi coletele expres, dar exclusiv bagajele pasagerilor. 
Din tabelul de mai sus se constata ca la nivelul anului 2009, regiunile de dezvoltare care au 
înregistrat cele mai mari ponderi în ceea ce priveşte traficul de pasageri şi mărfuri intern si 
international, raportat la total, sunt:  

‐ Bucuresti Ilfov: transport pasageri - cca 71 % , transport marfuri – cca 90,5 %,  
‐ Vest: transport pasageri - cca 11 % , transport marfuri – cca 7 % 
‐ Nord Vest: transport pasageri - cca 10 % , transport marfuri – cca 1,5  % 
‐ Nord Est: transport pasageri - cca 4 % , transport marfuri – cca 0,2  % 

 
După destinaţia zborului în trafic intern, activitatea principalelor aeroporturi se prezintă astfel:  
1. Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti a realizat 28,3% în numărul total de zboruri, 

40,4% în numărul total de pasageri îmbarcaţi şi 48,5% în total tone mărfuri încărcate;  
2. Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara cu 15,4% în numărul total de zboruri, 20,2% în 

numărul total de pasageri îmbarcaţi şi 17,4% în total tone mărfuri (inclusiv poştă) încărcate, 
3.  Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca cu 9,4% în numărul total de zboruri, 12,9% în numărul 

total de pasageri îmbarcaţi şi 12,9% în total tone mărfuri (inclusiv poştă) încărcate,  
4. Aeroportul Iaşi cu 8,0% în numărul total de zboruri, 8,6% în numărul total depasageri îmbarcaţi 
şi 6,1% în total tone mărfuri (inclusiv poştă) încărcate ş.a. 

Conform INS “Transportul aeroportuar de pasageri si marfuri in anul 2009” la nivelul anului 2009 
cei 249551 de pasageri imbarcati pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti  in curse 
regulate interne au avut ca principale destinatii interne, aeroporturile: 

‐ Timisoara , Regiunea Vest - 31%   
‐ Iasi, Regiunea Nord Est - 27%   
‐ Cluj Napoca, Regiunea Nord Vest - 17%   
‐ Oradea, Regiunea Nord Vest  6%   

La nivelul anului 2009 cei 15372 de pasageri imbarcati pe Aeroportul International Baneasa 
(Ilfov) in curse regulate au avut ca principale destinatii interne, aeroporturile: 

‐ Arad, Regiunea Vest - 37%   
‐ Cluj Napoca, Regiunea Nord Vest - 31%   
‐ Sibiu, Regiunea Nord Vest  26%   
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           La nivel european,  conform datelor Eurostat, in anul 2009 Regiunea Bucuresti Ilfov se 
afla pe locul 49 din 272 (NUTS 2) in privinta transportului aerian de pasageri,  pe primele locuri 
aflandu-se regiuni de capitala din Franta, Marea Britanie, Spania, Olanda, insa peste media 
europeana pe regiuni de dezvoltare (3800 mii pasageri).  Regiunea care inregistreaza cel mai mare 
volum de pasageri transportati este regiunea de capitala Ile de France (Paris, Franta) care 
transporta de 13 ori mai multi pasageri decat regiunea Bucuresti Ilfov (Aeroporturile Internationale 
Henri Coanda si Aurel Vlaicu), urmata de regiunea de capitala Outer London (Londra , Marea 
Britanie) care transporta de 10 ori mai multi pasageri decat regiunea Bucuresti Ilfov. 
          In privinta transportului aeroportuar de marfuri, regiunea Bucuresti Ilfov se situeaza pe 
locul 58, transportand de 85 ori mai putine marfuri decat regiunea Darmstadt-Frankfurt 
(Germania) aflata pe locul 1,  de 61 ori mai putin decat Regiunea de capitala Londra, sau de 57 ori 
mai putin decat Regiunea  Ile de France ( Paris) 
Sursa Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data/database 
 
Transport aeroportuar intern si international, pe regiuni de dezvoltare (pasageri 
imbarcati, debarcati),(marfuri incarcate, descarcate (inclusiv posta)) 
 

Transport aeroportuar intern si 
international, pe regiuni  

Transport de pasageri 
(nr pasageri imbarcati + 

debarcati) 

Transport de marfuri (tone 
marfuri incarcate si 

descarcate) 
Nord Vest 929491 386 
Centru 238111 10 
Nord Est 365921 58 
Sud Est 69517 102 
Vest 1021879 1735 
Sud Vest Oltenia 14032 34 
Bucuresti Ilfov ( Henri Coanda + Baneasa) 6453902 22174 
TOTAL ROMANIA 9092853 24499 

   Sursa: INS, Transportul aeroportuar de pasageri si marfuri, 2009 si 2010 
 

 

Transportul public local si intraregional 
 
        La nivel national, in perioada 2007-2011 lungimea liniei simple de tramvai s-a diminuat 
cu cca 7% (59 km), iar lungimea liniei de troleibuz s-a dimininuat cu cca 42 % (285,8 km). In 
contrast cu tendinta nationala, in aceasi perioada, in regiunea Bucuresti Ilfov se constata o 
crestere/dezvoltare a lungimii  liniei simple de troleibuze cu cca 6 % (8.9  km), a lungimii liniei 
simple de tramvai cu cca 7% (23.3 km) si a lungimii liniei de metrou cu cca 6 % (8.4 Km ) 
atingandu-se in 2011 lungimea de 162.4 km.  In regiunea Bucuresti Ilfov retele de transport 
public local se intalnesc doar in municipiul Bucuresti, ponderea regiunii in contextul 
national fiind generata doar de municipiul Bucuresti. 
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       Tendinta nationala de reducere a lungimii liniei simple de tramvai si de troleibuz in contrast cu 
dezvoltarea retelelor de transport public in municipiul Bucuresti au condus la cresterea ponderii 
lungimii retelei din Bucuresti raportata la totalul national. Astfel, la nivelul anului 2011, atat 
lungimea liniei simple de tramvai cat si cea de troleibuz din municipiul Bucuresti insumeaza cca 
41% din totalul national, fiind urmate de regiunea Vest (22% tramvaie, 15 % troleibuze) si de 
regiunea  Sud Est (14% tramvaie) si Regiunea Nord Vest (13% troleibuze) 
Fig nr..Infrastructura de transport public urban de pasageri, pe moduri de transport in perioada 
2005-2011 

 
Sursa: INS. Seria de date TEMPO cod GOS115B 

 
In privinta mijloacelor de transport in comun, se constata la nivel national o tendinta negativa 
a numarului de mijloace de transport in comun in perioada 2005-2011, astfel :  

‐ in 2011 numarul de vagoane de tramvaie a scazut cu cca 19 % fata de 2005 (315 unitati) 
cu o usoara crestere in anul 2008. 

‐ in 2011 numarul de troleibuze a scazut cu cca 21 %  fata de 2005 (162 unitati) 
‐ in 2011 numarul de autobuze a scazut cu cca 16 %  fata de 2007 (1014 unitati),  
‐ numarul de vagoane de metrou a scazut constant,  fiind in anul 2011 cu cca 10 %  mai 

putine decat in 2005 (60 unitati).  
 
         In regiunea Bucuresti Ilfov, in perioada 2005-2011, se remarca o scadere a numarului de 
tramvaie (-5 % reprezentand  25 tramvaie ) si de troleibuze (- 21% repezentand 162 troliebuze ), 
precum si o crestere a numarului de autobuze (+8% reprezentand 101 autobuze). In judetul Ilfov 
nu exista transport public, municipiul Bucuresti detinand 100% din ponderea regionala 
      Ca pondere nationala, la nivelul anului 2011, in regiunea Bucuresti Ilfov existau cca 38% din 
totalul tramvaielor inventariate din Romania, 26% din autobuze si troliebuze si cca 48% din totalul 
troliebuzelor.  
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 Sursa: INS, Seria de date TEMPO cod  GOS112C 
 
      La nivel national pasagerii care au folosit ca mijloc de transport tramvaiul, au fost cu 23% 
mai putini in anul 2011 decat de 2005, inregistrandu-se totusi o usoara crestere in 2008.  
      In aceeasi perioada , in regiunea Bucuresti , Ilfov se constata ca transportul in comun cu 
tramvaiul a inregistrat o tendinta negativa de cca 21 %, regiunea  Bucuresti Ilfov incadrandu-se in 
tendinta nationala negativa 

 
 

Sursa: INS, Seria de date TEMPO cod  GOS114B 
          La nivel national pasagerii care au folosit ca mijloc de transport  troleibuzul  au fost cu 
27% mai putini in anul 2011 decat de 2005, inregistrandu-se totusi o usoara crestere in 2007 si 
2009. Aceeasi tendinta negativa se intalneste si in regiunea Bucuresti Ilfov (cca 21 %) 
         Transportul de pasageri cu metroul a crescut in perioada 2005-2008 cu cca 42 %, ca apoi 
sa scada cu  6 % in perioada 209-2011, atingandu-se in 2011 o valoare cu 33% mai mare decat 
cea din 2005. 
         La nivel national, numarul pasagerilor transportati cu autobuzul a crescut  in perioada 
2005-2011 cu cca 1%, inregistrandu-se un maxim in anul 2008 . La nivelul regiunii Bucuresti Ilfov 
in anul 2011 transportul de pasageri cu autobuzul a scazut cu cca 22 % fata de anul 2005. 
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Harta liniilor preorasenesti,2013. Sursa:www.ratb.ro 

 
         Populatiei din regiunea Bucuresti Ilfov ii este asigurata accesibilitate si mobilitatea printr-un 
sistem de transport public apartinand RATB format din: 

‐ 71 trasee autobuze 
‐ 25 trasee autobuze linii de noapte 
‐ 24 trasee tramvaie 
‐ 18 trasee troleibuze 
‐ 2 trasee autobuze express (Gara Basarab si Gara de Nord catre Aeroport „H. Coanda” si 

Piata Unirii catre Aeroport „H Coanda”) 
‐ 8 trasee preorasenesti ce deservesc 6 orase si 5 comune  din Judetul Ilfov (Chitila, Buftea, 

Otopeni, Voluntari, Bragadiru, Magurele, Mogosoaia, Balotesti, Afumati, Jilava, 1 
Decemebrie).  
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Fig: Transportul public şi privat de pasageri din judeţul Ilfov 
 

 
Sursa: Strategia de dezvoltare a judetului Ilfov. Orizont 2020. Gea Strategy Consulting. Pag 96 
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         Se constatata, astfel ca doar cca un sfert din unitatile administrativ teritoriale din judetul 
Ilfov sunt deservite de catre operatorul de transport public RATB. Pentru restul localităţilor, 
transportul în interiorul judeţului Ilfov si inspre/dinspre Bucureşti, este efectuat de operatori 
privaţi.  
          Operatorii privaţi operează inclusiv pe liniile preorăşeneşti pe care circulă RATB. Gradul de 
acoperire al operatorilor privaţi este reprezentat în figura anterioara. Se constata că toate orasele 
şi comunele sunt deservite de operatori de transport de persoane, cu exceptia unor sate. 
         Conform Anuarului Statistic Eurostat pentru Transport din 2011 ( date din 2009), regiunea 
Bucuresti ilfov are cel mai numar de vehicule pentru transport in comun raportat la 
populatie dintre toate regiunile de capitala ale UE 27 + Turcia, Elvetia, Norvegia, Croatia, 
Liechtenstein, si anume 4.9 vehicule transport in comun la 1.000 locuitori. 
 
        Contrar tendintei negative de utilizare a transportului in comun, atat la nivel national cat si 
regional, numarul de autoturisme inmatriculate in circulatie a crescut in perioada 2005-2011 atat la 
nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare cat si a regiunii Bucuresti Ilfov.  Daca la nivel national 
cresterea a fost de cca 29%  (aprox 1 milion de unitati) la nivelul regiunii Bucuresti Ilfov aceasta 
crestere a fost de cca 39% (cca 275.000 de unitati), cu o usoara scadere incepand cu anul 2009. 
La nivel national numarul autoturismelor inmatriculate in circulatie apartinand persoanelor fizice 
respecta tendinta nationala de crestere, insa in cazul regiunii Bucuresti Ilfov tendinta usor negativa 
incepand cu 2009 nu se respecta, numarul acestora fiind in crestere.   
 
         Ca pondere, autoturismele inmatriculate in circulatie apartinand persoanelor fizice din 
regiunea Bucuresti Ilfov la nivelul anului 2011 reprezinta cca 61% din totalul autoturismelor 
inmatriculate in regiune, mult mai putin decat ponderea autoturismelor inmatriculate in circulatie 
apartinand persoanelor fizice la nivel national (cca 82%).  
 
         Aceasta situatie de la nivel regional se traduce atat printr-o activitatea economica mai 
pronuntata care a determinat existenta a unui numar mult mai mare de autovehicule inmatriculate 
in circulatie apartinand persoanelor juridice cat ss a faptului ca majoritatea companiilor de leasing 
auto se afla in regiunea Bucuresti Ilfov 

 
Sursa: INS, Seria de date TEMPO cod  TRN103B 
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         Conform Anuarului Statistic Eurostat pentru Transport din 2011 ( date din 2009), regiunea 
Bucuresti-Ilfov se situeaza pe locul 22 din 31 la rata motorizarii (numar de 
autovehicule/1000 locuitori) dintre toate regiunile de capitala (UE 27 + Turcia, Elvetia, 
Norvegia, Croatia, Liechtenstein), si anume 465 autovehicule la 1.000 locuitori, inaintea regiunilor 
de capitala ale Slovaciei, Bulgariei, Irlanedi, Estonei, Ungariei. Pe primele locuri se situeaza 
regiunile de capitala din Olanda, Liechtenstein, Italia, Luxembourg 
 


