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Rezumat. Lucrarea analizează politicile dezvoltate în cadrul UE privind transportul public în marile 
aglomerări urbane, avantajele pe care le prezintă „electrificarea” mijloacelor de transport, avantajele 
pe care le prezintă din punctul de vedere al reducerii poluării şi creşterea eficienţei energetice. Sunt 
prezentate politicile dezvoltate în peste 40 mari oraşe europene, interesul pentru reevaluarea 
mijloacelor „convenţionale” de transport acţionate electric -tramvai şi troleibuz- acţionate de această 
dată cu motoare asincrone şi convertizor de frecvenţă, dar şi apariţia unui nou participant la transport: 
autobuzul electric sau hibrid electric.  Realizările româneşti în domeniul tracţiunii electrice a 
transportului urban prezentate în lucrare, recomandă abordarea acestui domeniu care poate deveni „o 
nişă” în reindustrializarea României. Lucrarea prezintă performanţele echipamentelor româneşti care 
intră în structura unor tramvaie şi troleibuze românesti realizate, modernizările aduse şi existenţa unei 
industrii şi cercetări capabile de a oferi soluţii de înaltă performanţă. Existenţa unor unităţi industriale 
producătoare de tramvaie, troleibuze şi autobuze în România (Astra Bus Arad, I.Vagoane Arad, 
Urac, Remar  Paşcani, ca şi a unor subcontactanţi recunoscuţi prin performanţele echipamentelor 
electrice care intră în dotarea acestora: ICPE–SAERP, ELECTROPUTERE Craiova şi IMEB pentru 
motoarele de tracţiune, Fabricile de Cablaje, Aparataj şi Componente Electromecanice, performanţele 
constructive şi dinamice oferite, pledează pentru abordarea unui domeniu cu şanse ridicate de succes.  
Lucrarea se încheie cu o serie de recomandări menite a face operaţional un asemenea program de 
„electrificare” a transportului electric într-o mare aglomerare urbană.  
 
Cuvinte cheie: transport electric urban, tramvaie, troleibuze, autobuz electric, soluţii româneşti, 
poluare, eficienţă energetică. 
 
Abstract. The work analyses the policies developed within the EU on public transport in large urban 
areas, the benefits from the „electrification” of transport means in terms of reducing pollution and 
increasing  energy efficiency. Are presented the policies developed in more than 40 great European 
cities and the concern for the revaluation of „conventional” electric powered transport means -trams 
and trolleybuses- driven this time by asynchronous motors and frequency converters but also the 
emergence of a new party to transport: the electric bus or  electric hybrid. The Romanian 
achievements in electric traction urban transport presented in this work recommends the approach of 
this field that could become a «niche» in Romanian re-industrialization. The work presents the 
performance of Romanian equipment which falls in trams and trolleybuses made structure, the 
advancements and the existence of an industry and research able to provide high performance 
solutions. The existence of some industrial units producing trams, trolleybuses and buses  in 
Romania as Astra Bus Arad, I.Vagoane Arad, Urac, Remar  Paşcani, or some sub-contractors  well-
known  by  the performance of  electrical  equipment  falling  within  their endowment: ICPE-SAERP, 
ELECTROPUTERE Craiova and IMEB for the drive motors, the Wiring, Switchgear and 
Electromechanical Components Plants, as well as the provided constructive and dynamic 
performance, call for approaching a domain with high chances of success.  The work concludes with 
a series of recommendations designed to make operating such a program of „electrification” of 
electric transport in a large urban concentration.  
 
Keywords: urban electric transport, trams, trolleybuses, electric bus, roumanian solution, pollution, 
energy effiency. 
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1. POLITICI EUROPENE ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI  
ÎN MARILE ORAŞE 

Transportul într-o aglomerare urbană reprezintă una din marile probleme ale unui oraş întrucât 
dezvoltarea şi optimizarea funcţiunilor lui, depinde de modul în care se răspunde şi se oferă soluţii 
pentru rezolvarea unor factori de natură tehnică şi economică, asigurarea confortului în circulaţia 
oamenilor şi bunurilor, caracterul prietenos pe care trebuie să-l asigure faţă de mediu şi arhitectura 
unui oraş, dinamica lui şi viziunea cu care trebuie gândit pe perioade lungi de timp. 

Corelarea problemelor de urbanism cu cele legate de dezvoltare economică şi creşterea 
populaţiei, asigurarea cerinţelor pe care acestea le impun, costul transportului urban în condiţiile 
scumpirii combustibililor convenţionali şi apariţia altor filiere de alimentare a mijloacelor de transport, 
reducerea poluării, constituie direcţii atent urmărite în marile oraşe ale lumii:  

„Smart cities” – oraşele inteligente –- concept actual de dezvoltare care ia în considerare toţi 
factorii care contribuie la dezvoltarea lor, acordă o importanţă cu totul specială transportului. 

Electrificarea transportului – înţelegând prin aceasta automobilul electric, electrificarea 
transportului urban de suprafaţă sau subteran- amplificarea numărului de tramvaie şi troleibuze 
implementate în multe oraşe din lume ca şi marea promisiune reprezentată de autobuzul „total 
electric” sau hibrid electric – reprezintă componente esenţiale care pot răspunde simultan, atât la 
realizarea unor economii importante de energie cât şi la reducerea nivelului de poluare prin 
înlocuirea combustibilor fosili, în speţă benzina şi motorina.  

„Iniţiativa europeană automobile verzi” – recent promovată de UE /1/, are drept scop 
coordonarea eforturilor şi implementarea unor acţiuni conjugate pentru a stimula dezvoltarea unor noi 
generaţii de mijloace de transport (automobile, autobuze, trailere), reducerea cu 60% a emisiilor de 
gaze până în anul 2050, noi sisteme de propulsie şi combustibili, asigurarea de noi locuri de muncă la 
producatori şi servicii.  

Generaţia viitoare de vehicule, focalizată pe „mobilitatea omului şi a bunurilor” trebuie să 
asigure nepoluarea mediului, eficienţa energetică, siguranţa şi asigurarea unui transport inteligent, 
dezvoltarea de strategii şi instrumente care să contribuie la integrarea multimodală a reţelelor, pentru 
oraşe şi periferiile lor. Strategia se adresează mişcării omului şi bunurilor, creşterea accesibilităţii la 
noua generaţie de vehicule.  

O serie de proiecte europene, îşi propun să demonstreze ariile de inovare în oraşe pilot (diferite 
soluţii privind transportul public), oraşe caracterizate privind: topologia mijloacele de transport, 
dinamica urbană, tendinţe socio culturale, dezvoltarea oraşelor, modul în care transportul public şi cel 
individual trebuie să le susţină.  

Un alt document, Carta Albă: „WHITE PAPER ROOAD MAP TO A SINGLE 
EUROPEAN TRANSPORT AREA” /2/, îndeamnă la o tranziţie de la vehiculul personal care 
asigură o anumită mobilitate la mijlocul de transport public. Transportul public trebuie să elimine 
efectele negative precum congestia, emisiile poluante, consumurile energetice mari şi efectul acestor 
cerinţe. Curate, silenţioase şi eficiente energetic, autobuzele electrice pot să răspundă celor mai 
exigente cerinţe. Utilizarea energiei electrice devine un vector important în dezvoltarea transportului 
electric -tot electric sau hibrid- opţiunea pentru o anumită soluţie trebuind fi făcută după experienţa 
capătată de diverse oraşe ale lumii, în condiţiile particulare acestora.  

În plan tehnic, tracţiunea electrică în transportul urban de suprafaţă este reprezentată astăzi de 
metrou (Light Metro), tramvai şi troleibuz, la care se va adăuga în viitor autobuzul electric şi 
microbuzele în cazul transportului public, automobilul, mopedul şi bicicleta electrică pentru 
transportul individual. Trailerele electrice şi maşinile de transport mărfuri, reprezintă iarăşi o direcţie 
pe care se va acţiona în viitor.  

După o perioadă de timp în care ponderea tramvaielor şi troleibuzelor în transportul de suprafaţă 
s-a redus faţă de transportul auto care oferea mari avantaje din punct de vedere al mobilităţii şi 
costurilor, astăzi, în condiţiile în care resursele petroliere scad şi costul combustibilului creşte iar 
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poluarea pe care o produce motorul termic trebuie prin norme redusă drastic, se relansează 
tracţiunea electrică urbană, atât pe linia reluării unor soluţii care optimizate pot răspunde 
problemelor de eficienţă energetică şi de poluare -cazul tramvaielor, metrolui uşor şi troleibuzelor- 
dar şi al autobuzului electric sau al celui hibrid, o soluţie promiţătoare pentru viitor.  

 

Avantajele oferite de tracţiunea electrică. Faţă de sistemele de propulsie clasică, ele devin tot 
mai evidente: asigură o eficienţă energetică importantă, elimină poluarea întâlnită la mijloacele de 
transport convenţionale, oferă performanţe dinamice cel puţin egale cu cele ale mijloacelor 
convenţionale, permit recuperarea energiei la frânare sau pe parcurs, exploatare simplă, o mobilitate 
deosebită şi viteze comerciale mai mari, regimuri dinamice optime, conforme celor impuse de proiectant.  

Indiferent de tipul vehiculului: tramvai, troleibuz, autobuz electric, schemele de acţionare sunt 
principial asemănătoare, diferenţele derivând din unele particularităţi ale vehiculului care cer anumite 
suplimentări de funcţii faţă de schema electrică de bază.  

 

Care sunt tendinţele care se semnalează în cazul schemelor de acţionare  
a unui vehicul electric ?  

* Inlocuirea motorului de c.c. cu cel asincron, măsura care creşte durata de viaţă a motorului 
prin eliminarea colectorului, cuplu mare la pornire şi reducerea greutăţii motorului. Eficienţa 
energetică a vehiculelor electrice poate creşte ca urmare a dezvoltării unei noi generaţii de motoare 
electrice (Next Generation Electric Motors). Cercetările în domeniul motoarelor de tracţiune, trebuie 
să rezolve: reducerea greutăţii şi creşterea densităţii de putere, creşterea randamentului, incluzând şi 
implementarea electronicii şi managementului termic, noi materiale şi substitute pentru înlocuirea 
magneţilor permanenţi, reducerea conţinutului de pământuri rare: „Magnet-free”. 

* Electronica de putere respectiv componentele noi apărute şi performanţele lor, asigură 
realizarea unor scheme electrice care permit regimuri dinamice variate, dorite de constructorul de 
vehicul, recuperarea energiei electrice la frânare şi debitarea în reţea, urmărirea online a regimurilor de 
lucru, facilităţi pentru călător: GSM, climatizare, podea joasă, sisteme de comunicaţii.  

* Tehnologiile noi trebuie să asigure reducerea poluării (aer, apă, sol) şi impactul asupra 
mediului (schimbări climatice, sănătate), scăderea nivelului de zgomot, eficienţa energetică, 
promovarea combustibililor alternativi: pile de combustie şi biodiesel, noi surse electrochimice (Li Na, 
Ni hidruri metalice, NaS, s.a.). Producerea, construcţia, modul de operare, mentenanţa şi diagnoză, 
repararea şi inspecţiile, dezafectarea şi reciclarea, sunt alte probleme care trebuie luate în considerare. 

2. EXPERIENŢE ŞI BUNE PRACTICI ALE UNOR ORAŞE EUROPENE 

Analiza făcută în peste 40 oraşe europene evidenţiază o serie de lucruri care justifică o atentă 
analiza din partea noastră,în opţiunea de luat pentru o anumită abordare.  

* Autobuzul reprezintă o soluţie pe care majoritatea oraşelor o iau în discuţie, biodiesel, 
acumulatoare Li Ion, NaS, Ni MH dar şi alte tipuri, hibrid cu motor cu explozie auxiliar, justificat prin 
eliminarea combustibililor convenţionali, eficienţa energetică şi nivel de poluare redus la minimum.  

* Opţiunea pentru o anumită filieră, este legată şi de anumite condiţii ale unui oraş, ţară. Spre 
ex. Norvegia, este interesată în mod special de tracţiunea electrică întrucât dispune de energie ! 
(România care se gândeşte a fi în viitor un centru de producere a energiei, care va dispune de 
energie care trebuie consumată prioritar în România, ar putea să-şi însuşească o politică similară 
cu Norvegia spre ex ! )  

* Un „mixt” în utilizarea diferitelor sisteme de transport este luat în considerare în cele mai 
multe oraşe, autobuzul electric – deşi o soluţie ideală – încă presupune limitări economice datorită 
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preţului de achiziţie şi al acumulatoarelor). . Conveţuirea diverselor sisteme de transport într-un oraş 
este posibilă, dovedit de experienţa unor oraşe din Elveţia, Germania ş.a. 

* Politica abordată de multe oraşe europene vizând înlocuirea tramvaiului şi troleibuzelor cu 
autobuze – efectuată în principal în perioada 1960-1970 pentru tramvai şi în 1970-1990 pentru 
troleibuze – este corectată prin introducerea unor noi linii de tramvai – în special sub formă de metrou 
uşor – şi troleibuze. Noi linii apar în numeroase oraşe europene.  

* Deşi în multe oraşe europene renunţarea la tramvai sau troleibuz s-a făcut datorită mobilităţii 
mai reduse a vehiculelor şi a costurilor de întreţinere mai mari (legat de investiţii în linii şi exploatarea 
lor), faptul că numărul de pasageri transportat este mai ridicat decât în cazul utilizării autobuzelor -
plus poluarea mai redusă- cresc interesul oraşelor pentru utilizarea transportului electric.  

* Dezvoltarea de troleibuze hibride, dotate cu motor cu explozie auxiliar sau acumulatoare, 
permite extinderea traseelor şi pătrunderea vehiculelor în zone în care nu există linii de alimentare sau 
acestea nu pot fi realizate din motive tehnice/economice. 

* Pentru a elimina un dezavantaj al tramvaielor şi troleibuzelor -culoar de trafic dependent de 
reţeaua de alimentare), Germania, Franţa, Portugalia, Anglia, concep realizarea unor trasee speciale, 
accesibile doar acestor mijloace şi permiţând atingerea unor viteze comerciale mărite. 

 

Unele acţiuni semnalate în oraşe europene. Modul în care diverse oraşe gândesc această 
problemă a electrificării transportului de pasageri şi marfă, este dat în cele ce urmează. 

* Zurich este considerat un exemplu de model în care tramvaiul convieţuieşte cu troleibuzul şi 
autobuzul, în special cu cele hibride. 

* Berna, dezvoltă reţeaua de tramvaie în conexiune cu Sbanul, alcătuind sistemul urban de 
transport. 

* Winterthur, Schaffhausen,extind liniile de troleibuz chiar dacă analizele arată costuri de 
investiţii mai ridicate, justificat prin eficienţa energetică şi lipsa de poluare. 

* Stuttgart analizează tehnologii alternative şi se îndreaptă în transportul urban spre utilizarea 
autobuzelor hibride. 

* Leipzig iniţiază reintroducerea unor noi linii de troleibuz. 
* Bergen, preconizează amplificarea autobuzelor alimentate cu biogaz (O limitare se anticipă 

totuşi, ţinând seama că la un consum de 45 kg. gaz/100 km a unui  autobuz care efectuează 60000/an, 
el ar cere asigurarea a cca. 270.000 kg biogaz !).  

* Oraşele italiene Bari, Pescara, Verona, Vicenţa, decid redeschiderea unor noi linii de troleibuz.  
* Warsovia, închide ultima linie de troleibuz datorită cheltuielilor de întreţinere şi se îndreaptă 

spre utilizarea autobuzelor.  
* Reţelele de tramvaie din Spania, Franţa, Germania, Portugalia, îşi extind liniile şi dezvoltă 

altele noi. 
* Oraşele Kiev, Belgrad, Lyon, Milano, Minsk, Bratislava, acordă interes sporit pentru 

modernizarea transportului electric. 
* Manchester, Sheffield, Birmighan, Belfast, Nottingham reiau problema transportului electric 

inclusiv introducerea în Londra a unui „Metrou uşor” (London’s Cross River Tram)  
* Praga, extinde unele linii vechi şi deschide noi linii în perioada 2007 – 2016 
* Almeda (Spania) introduce „Metroul uşor” 
* Atena, din cele 1839 autobuze aflate în reţea, cca. 416 sunt alimentate cu gaz, -cea mai mare 

reţea de autobuze de acest gen- pe care doreşte să o dezvolte 
* Chişinău, dezvoltă transportul electric, extinzându-şi reţeaua existentă de tramvaie şi 

troleibuze şi deschide noi linii.  
* Suedia (Landskrona) deschide o nouă linie de troleibuz.  
 

Situaţia în Bucureşti. Transportul public este asigurat de reţelele suburbane de cale ferată, 
reţeaua de metrou (5 linii cu cca. 70 km şi o nouă linie în construcţie: Drumul Taberei – Pantelimon) 
/5/, reţeaua de tramvaie, troleibuze şi autobuze.  
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După datele Regiei Autonome de Transport Bucuresti (RATB), parcul de vehicule în anul 2011 
era de 2142 mijloace, din care: tramvaie (507), troleibuze (302), autobuze (1333) /6/. 

Numărul de călătorii înregistrat la aceste mijloace pe parcursul unui an este de 760 mil. (zilnic 
de cca. 2,1 mil.), respectiv: 340 mil. cu tramvaiul, 76 mil. cu troleibuzele şi 345 mil. cu autobuzele. 

Se observă că mai mult de jumătate din călătorii sunt efectuate cu tramvaie şi troleibuze deşi 
numărul de vehicule electrice/autobuze este mai mic, respectiv 809/1333  ! 

România a fost producător de tramvaie, dotarea cea mai mare existentă astăzi fiind reprezentată 
din tramvaie vechi făcute în tară precum şi tramvaiele Tatra (în curs de modernizare prin introducerea 
acţionărilor electrice cu Chopper în anii trecuţi şi a acţionărilor cu motoare asincrone, în desfăşurare 
astăzi. Noi construcţii de tramvaie pot apare la AstraVagoane, Urac, Remar Paşcani. 

Majoritatea troleibuzelor au fost realizate în ţară, iniţial la ROCAR – atât timp cât a existat – 
apoi la ASTRA BUS Arad. Troleibuzele noi introduse în circulaţie, reprezintă soluţii moderne (motor 
asincron şi convertizor de frecvenţă) la nivelul celor mai performante construcţii cunoscute, sigure, 
confortabile şi eficiente energetic.  

3. EXISTĂ POSIBILITĂŢI ÎN ROMÂNIA DE A DEZVOLTA VEHICULE 
ELECTRICE DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC ? 

Tradiţii româneşti în dezvoltarea vehiculelor acţionate electric. Există o tradiţie recunoscută 
privind dezvoltarea în România a unor vehicule acţionate electric .  

* Electroputere Craiova şi Institutul său de specialitate au dezvoltat licenţa de locomotive Diesel 
electrice şi electrice, lucru continuat astăzi de Inda Trac şi Softronic în modernizarea locomotivelor 
electrice.  

* In concepţie proprie, a fost dezvoltat după un proiect al I. Metroul Bucuresti (ing. Malcoci, 
Canja, Caius Miculescu s.a.), -având subproiectanţi pe partea electrică de concepţie ICPE Bucureşti, 
IPA şi Procetel- un vagon de metrou realizat la Uzinele de Vagoane Arad, care după mai bine de 35 
ani încă este în exploatare, fără ca prea multe modernizări să se fi făcut.  

* In domeniul transportului urban România a fost producător de tramvaie (Electroputere 
Craiova, URAC, ElectroTimiş), renuţând la fabricaţie în favoarea unor tramvaie Tatra care au 
reprezentat parcul de bază a majorităţii regiilor de Transport din România.  

* Multe regii de transport, -cazul RATB URAC, Regiile de transport din Timişoara şi Iaşi- au 
realizat modernizări de tramvaie, lipsa resurselor financiare influenţând numărul de vagoane realizate. 
Recent, în domeniul tramvaielor, ASTRA Vagoane a achiziţionat o licenţă de tramvaie de la Siemens 
(IMPERIO). 

* RATB-URAC, Remar Paşcani au în programele lor de fabricaţie fie realizarea unor vehicule 
noi, fie modernizarea unor vagoane de tramvai, înlocuind motoarele de c.c. cu motoare asincrone şi 
convertizor de frecvenţă. In realizarea echipamentelor electrice pentru acţionarea troleibuzelor -
dar şi a tramvaielor- şi înainte de 1990 ICPE şi după anul 1990, ICPE SAERP, au colaborat cu 
cei care modernizează sau îşi propun să realizeze construcţii noi de vehicule electrice, dezvoltând 
echipamente electrice la nivelul realizat de firme de prestigiu: Bombardier, Kieppe, Siemens, la 
preţuri net competitive. 

* In domeniul troleibuzelor, parcul regiilor de transport din România a fost constituit din 
vehicule realizate la ROCAR Bucureşti, care au suferit în timp parţiale modernizări.Vehicule noi, au 
fost dezvoltate cu succes după anul 1990 de către ASTRA BUS în colaborare cu ICPE SAERP pentru 
partea de echipamente, peste 300 exemplare circulând astăzi în oraşele României (motor de c.c. şi 
chopper). În anul 2010 a început fabricarea de troleibuze cu motor asincron şi convertizor de frecvenţă.  

* Meritorie este acţiunea promovată de ANCS, în finanţarea unor cercetări menite a dezvolta 
vehicule electrice, o direcţie care poate deveni de succes !   
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O concluzie parţială care se poate trage, este aceea că există în România capabilitatea tehnică de 
a moderniza vehicule electrice aflate în exploatare (metrou, tramvai, troleibuz) dar şi dezvoltarea unor 
vehicule electrice noi, autobuze electrice, troleibuze hibride, existând atât capacitate de concepţie cât 
şi de fabricaţie, deja conturându-se o serie de producători precum ASTRA BUS Arad, ASTRA 
VAGOANE Arad, URAC-Bucureşti, REMAR Paşcani. 

 

Posibile abordări şi soluţii tehnice  
 

In privinţa metroului, schimbările de structură a industriei româneşti şi stadiul de dotare cu 
vagoane din import, nu mai fac posibilă o eventuală fabricaţie de vagoane.  

In schimb, vagoanele româneşti existente, acţionate în c.c. după o schemă clasică, pot fi 
modernizate folosind motoarele de c.c. existente, adăugând doar un echipament Chopper. Analiza 
făcută de specialişti arată că această operaţie poate conduce la economii de energie de 20-25%, costul 
modernizării recuperându-se prin economia de energie în cca. 6-7 ani. Considerăm ca METROREX ar 
trebui să ia în studiu această posibilitate. Menţionăm că încă la nivelul anilor 1988 a fost realizat de 
Electroputere – ICPE–IVA, un asemenea vagon de metrou echipat cu chopper, testat cca. 10 000 km şi 
care a confirmat performaţe tehnice superioare construcţiilor existente de vagoane. 

In privinţa tramvaielor şi troleibuzelor, în România există reale posibilităţi fie de dezvoltare a 
unor construcţii noi, fie de modernizare a vehiculelor existente prin introducerea unor sisteme de 
acţionare moderne, inclusiv înlocuirea acţionărilor cu motoare de c.c., cu motoare asincrone şi 
convertizor de frecvenţă. 

Cum costul unei modernizări este aproape la jumătate din costul unui vagon nou şi problemele 
financiare în Romania încă o lungă perioadă de timp vor persista, considerăm că această primă etapă 
a dotării cu vehicule electrice – respectiv modernizarea parcului existent prin introducerea unor 
acţionări electrice moderne – este justificată atât tehnic cât şi economic. 

Deosebit de interesantă este şi concepţia care stă la baza echipamentelor de acţionare a 
vehiculelor electrice pe care ICPE-SAERP a dat-o: schema generală de bază, o tipizare a 
echipamentelor comune la tramvai, troleibuz, viitor autobuz electric şi particularizarea elementelor 
specifice unui anumit tip de vehicul. 

 

Performanţe tehnice ale echipamentelor dezvoltate de ICPE-SAERP pentru vehicule 
acţionate electric /7-9/ 

 

a) Echipamente de acţionare electrică a tramvaielor. Se vor prezenta echipamentele de 
acţionare cu motor asicron şi convertizor de frecvenţă, soluţia cea mai modernă oferită.Trecerea de la 
acţionările cu chopper, la cele cu motor asicron şi convertizor de frecvenţă, a început în domeniul 
troleibuzelor, după care apoi schemele electrice au fost adaptate şi pentru tramvaie. 

* După realizarea acţionării cu motor asincron pentru troleibuzele ASTRABUS-CITELIS, ICPE 
SAERP a realizat impreuna cu RATB–URAC modernizarea tramvaiului V3A–93CA (fig.1) vagon cu 
podea joasă, echipat cu două motoare asicrone MAB T10 de 240 kW (realizate la Electroputere Craiova) şi 
două invertoare dezvoltate la ICPE SAERP, tehnica de reglare fiind controlul numeric cu orientare după 
câmpul rotoric al maşinii asincrone, soluţie generalizată apoi şi la alte tipuri de tramvaie. 

* Echipamentele de tracţiune sunt proiectate în tehnica IGBT, cu control prin microcontrolere 
interconectate prin interfeţe seriale. Se asigură performanţe dinamice excelente, inclusiv o frânare 
electrică eficientă până la oprirea completă, antipatinare.  

* Se asigură un sistem de diagnoză -la nivel de vatman prin afişaj interactiv- iar pentru 
personalul de service prin interogarea sistemului cu un calculator personal (PC) şi a unui soft 
specializat realizat de ICPE SAERP. Dacă în trecut depistarea unei defecţiuni pe traseu sau în depou 
se făcea în timpi ce variau de la ore la zile, prin acest sistem, defecţiunea este depistată la nivel de 
minute maxim câteva ore. 

* Echipamentele realizate asigură funcţii de memorare a parcursului, contorizarea energiei 
consumate şi a celei recuperate (42-45%), calculul diagramei de mers, frână de staţie, limitarea 



 A. Lucrări în plen 59 
 

curentului de linie, memoria de evenimente, semnalizarea stării vehicului prin afişaj alfanumeric, surse 
auxiliare pentru servicii, încărcare baterii, în condiţii de preţ excelente, cu 25–40% mai mici. 

* Soluţia a fost aplicată şi la realizarea de către URAC a tramvaielor de tip nou, BUCUR LF, 
moderne, cu podea joasă şi acţionate în c.a. Se estimează că în perioada 2012-2013, pe lângă 
vagoanele existente modernizate, încă cel puţin 15 tramvaie vor fi echipate cu asemenea sisteme. 
Funcţie de finanţare, numărul poate fi însă crescut. (fig. 2). 

 
 
 
 

 
Fig. 1 – Tramvai modernizat V3A-93CA. 

Podea joasă, echipat cu 2 motoare asincrone 
MAB T10 de 240 kW, 2 invertoare, tehnică 

de reglare, control numeric cu orientare după 
câmpul rotoric al maşinii asincrone. 

Echipamente de tracţiune proiectate în 
tehnica IGBT cu control prin microcontrolere 
interconectate prin interfeţe seriale. Dinamică 
excelentă, sistem de diagnoză, Economie de 

energie de 42-45%. 
 
î 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2 – BUCUR LF. Idem figura 1 ca sistem de 
acţionare, motor asincron şi convertizor de 
frecvenţă. Funcţie suplimentară: diagnoză, 
frânare, economie de energie de 42-45%. 

 
 
 
 
 
 

 
* Echipamente similare s-au conceput şi pentru REMAR Paşcani, în intenţia sa de a dezvolta 

împreună cu RAT Iaşi modernizări de tramvaie, tramvaie echipate cu 2 motoare de 160 kW şi două 
invertoare realizate în tehnica IGBT, cu control printr-o serie de microcontrolere de ultimă generaţie 
(fig. 3). 

* Funcţiile asigurate sunt: frânare electrică, antipatinare, diagnoză, contorizarea energiei 
consumate şi recuperate (42-46%), frânare recuperativă. Soluţii noi s-au dat în domeniul simplificării 
traseelor de cabluri, design optimizat datorită tehnologiei IGBT, răcire forţată a motoarelor, comutare 
tracţiune, comandă schimbare macaz, funcţionare în frână electrică şi în lipsa tensiunii reţelei, 
transmiterea datelor către dispecerul central.(Fig. 3). 

În asimilare la ASTRA Vagoane Arad, se afla tramvaiul IMPERIO, obiect al unei licente 
SIEMENS (fig. 4). 
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Fig. 3 – Împreună cu REMAR Paşcani, RAT 
Iaşi, ICPE-SAERP a modernizat familia de 

tramvaie GT4, echipate cu 2 motoare de 
160kW, două invertoare realizate în tehnica 
IGBT, microcontrolere de ultimă generaţie. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Fig. 4 – Tramvai IMPERIO, licenţa 
Siemens, în asimilare la ASTRA Arad. 

 
 

 
 
 

 
 
 

b) Echipamente de acţionare electrică a troleibuzelor 
 

* In domeniul acţionărilor electrice pentru troleibuze, după trecerea prin acţionările de vehicule 
cu variatoare de viteza în c.c. (choppere)  – în această soluţie fiind echipate peste 350 vehicule (fig. 5 – 
IKARUS, IRIS BUS) – începând cu anul 2010, s-a trecut la echiparea troleibuzelor cu motoare 
asincrone şi invertoare realizate în tehnica IGBT. Sistemul este controlat printr-un procesor digital, 
prin metoda de control a fluxului campului din motorul de tractiune. (Troleibuz CITELIS, fig. 6). 

* O soluţie interesantă a fost dată în cazul acţiunii promovate de RATUC Cluj Napoca, de a 
transforma o serie de autobuze în troleibuze articulate, transformarea constructivă şi echiparea 
specifică unui troleibuz fiind asigurată de ASTRA BUS şi ICPE SAERP, modernizarea constând în 
implementarea sistemului de tracţiune în c.a., folosind motor asincron produs în ţară, invertor trifazat 
şi computer de bord pentru comanda tracţiunii. 

A fost realizat un troleibuz performant tehnic şi economic, cu îmbunătăţiri semnificative care au 
vizat serviciile auxiliare alimentate prin convertizor static, camere de supraveghere, sistem de 
diagnoză avansat, sistem GPS de urmărire a traficului, sesizor tensiune caroserie şi monitorizare 
continuă a izolaţiei, climatizare (fig. 7). 

Cele 2 motoare de 240 kW dezvoltate de Electroputere Craiova în clasa de izolaţie H -sunt 
cuplate cu invertoare trifazate realizate în tehnica IGBT şi controlate de un procesor prin metoda de 
control a fluxului câmpului din motorul de tractiune. Utilizarea unor tehnici de reglare adaptivă, a 
permis obţinerea unui confort ridicat, exploatare raţională a motorului de tracţiune, controlul riguros al 
regimurilor dinamice. Se prevede ca această soluţie să fie aplicată la un număr de 12 vehicule, acţiune 
prevăzută a se finaliza în acest an.  
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c) Există soluţii pentru viitoare vehicule electrice (troleibuz hibrid şi autobuz electric)? 

* Experienţa câştigată până acum în domeniul acţionării electrice a tramvaielor şi troleibuzelor, 
colaborarea excelentă a ICPE SAERP cu ASTRA Bus Arad, I. Vagoane Arad, URAC–Bucureşti, 
REMAR Paşcani, interesate de a răspunde cerinţelor Regiilor de Transport din diferite oraşe ale ţării, 
pledează ca în politica de reindustrializare pe care România o promovează, domeniul să fie mai atent 
sprijinit pentru dezvoltarea unor asemenea vehicule întrucât reprezintă o „nişă” care poate fi 
competitivă cu avantaje atât în privinţa valorii adăugate, economiilor de energie şi reducerea 
emisiilor de gaze cât şi al creierii de locuri de muncă atât la unităţile menţionate cât şi la cele care 
reprezintă orizontala de componente: motoare electrice la Electroputere şi IMEB, Fabrici de 
cabluri, s.a., aparataj.  

* Analizele făcute de specialişti arată că dezvoltarea unor echipamente electrice performante 
pentru viitoare vehicule electrice este posibilă şi tehnic şi economic. 

Pentru troleibuzul Hibrid, soluţia preconizată de ICPE-SAERP, are în vedere posibilitatea de 
funcţionare cu două surse:  

* reţeaua de contact; 
* baterie de acumulatori, supracapacitori, grupuri diesel–generator. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5 – Troleibuz IRIS BUS IKARUS, 

motoare de c.c. şi variator de tensiune chopper, 
economie de energie de 42-45%, performanţe 

dinamice. Peste 350 vehicule în circulaţie. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 6 – Troleibuz ASTRA BUS – 

CITELIS, echipat cu motoare de c.a. şi 
convertizoare de frecvenţă ICPE-

SAERP, realizate în tehnica IGBT. 
Sistemul este controlat printr-un 
processor digital prin metoda de 
control a fluxului câmpului din 

motorul de tracţiune. Perfecţionarea 
serviciilor auxiliare, economie de 

energie de 45%. 
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Fig. 7 – RATUC Cluj, ASTRA BUS şi ICPE-SAERP, au realizat echiparea unui autobuz 
în troleibuz, soluţia fiind generalizată la 12 vehicule. Modernizarea a constat în implementarea  

sistemului de tracţiune în c.a., folosind motoare asincrone produse în ţară, la Electroputere Craiova, 
invertoare trifazate realizate de ICPE-SAERP ca şi sistemele de comandă şi control, computer la bord 

 
Folosirea grupurilor Diesel–generator este de aplicat în cazul în care distanţele sunt mai lungi de 

10 km. Pentru oraşele unde este necesar să se meargă fără linie de contact -respectiv distanţe scurte- se 
gândeşte folosirea supercapacitorilor (distanţe mai mici de 1 km) şi acumulatoare Li-Ion, Ni Na, 
Ni MH pentru distanţe cuprinse între 1-10km. Soluţia cu acumulatoare este nepoluantă, nu necesită 
reîncărcări de combustibili iar încărcarea acumulatoarelor se poate face automat atât timp cât vehiculul 
funcţioneaza pe reţea. Ca exemplu, distanţa de la Piaţa Unirii la Piaţa Romană s-ar putea face utilizând 
acumulatorii, iar după o soluţie mai evoluate cu supercapacitori.  

Pentru autobuzul electric, se preconizează dezvoltarea unor actionări cu motoare asincrone şi 
invertoare specializate, sistemul având ca sursă de alimentare acumulatoare Li Ion, Ni-Sodiu cuplate 
cu supercapacitoare pentru creşterea performanţelor (energia din timpul frânării este acumulată în 
supracapacitori şi redată în momentul accelerării).  

4. SUGESTII, CONCLUZII 

* Transportul de suprafaţă acţionat electric, reprezintă o soluţie deja validată în marile oraşe 
europene şi constituie o direcţie viabilă pe care România va trebui să se axeze, existând reale condiţii 
de a o putea face. Intrucât soluţia autobuz electric sau hibrid încă este tributară unor progrese tehnice 
în domeniul surselor de energie, este raţional ca într-o primă etapă România să modernizeze actualul 
parc -în sensul creşterii performanţelor tehnico economice- urmând ca în a doua etapă, autobuzul 
electric sau hibrid, să se alăture acestora. 

* Există în România experienţa şi capacitatea de a concepe şi dezvolta vehicule electrice -
modernizări sau construcţii noi- la nivelul celor mai exigente cerinţe, competitive tehnic şi în special 
economic. Firmele ASTRA BUS Arad, I. Vagoane Arad, URAC Bucureşti, Remar Paşcani şi ICPE-
SAERP Bucureşti, Electroputere, IMEB, Electro Aparataj, şi Fabricile de cabluri, pot asigura o bună 
parte din orizontala necesară. 

* In cazul tramvaielor, înlocuirea motoarelor de c.c. cu motoare asicrone şi convertizoare de 
frecvenţă, reprezintă o soluţie de promovat, -este vorba de cca. 700 tramvaie la nivel de ţară- dovedit 
de rezultatele şi performanţele obţinute în cazul modernizării tramvaielor realizate de URAC, Remar 
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Paşcani şi ICPE-SAERP. Economia de energie anuală scontat a se obţine prin această măsură, poate 
reduce consumurile de energie cu 42-46%. 

* România este capabilă să realizeze modernizarea parcului de vihicule, tramvaiul realizat la 
URAC Bucureşti dar şi modernizarea celui realizat de Remar Paşcani, tramvaie echipate cu motoare 
asincrone româneşti şi convertizoare de frevenţă dezvoltate de ICPE SAERP au dovedit în probele de 
omologare, performanţe ridicate şi reprezintă o soluţie pentru modernizarea transportului de suprafaţă 
în multe oraşe din România.  

* Piaţa internă de troleibuze este relativ ridicată în România dacă ţinem seama de oraşele care 
dispun deja de reţele -sau au altele în construcţie- şi care ar putea deveni viitori clienţi. In politica de 
reindustrializare pe care şi-o propune România să o promoveze în anii următori, domeniul vehiculelor 
electrice reprezintă o nişă în care România poate fi competitivă, înnobilarea produselor aducând cu ea 
o ridicată valoare suplimentară şi apariţia unor noi locuri de muncă, sprijinirea unităţilor care activează 
în acest domeniu trebuind mai puternic susţinută, inclusiv în politicile de achiziţii.  

* Realizarea unui troleibuz hibrid poate fi o variantă constructivă de luat în considerare în Bucureşti, 
întrucât poate asigura extinderea traseelor şi în zone în care nu există reţea electrică de alimentare. 

* Transformarea unor autobuze în troleibuze, sau cumpărarea unor caroserii şi echiparea lor 
specific unui troleibuz, poate reprezenta o soluţie, validată tehnic şi economic în cazul realizării celor 
12 exemplare intrate în exploatare la Cluj. 

* Introducerea autobuzelor electrice în Bucureşti sau în altă aglomerare umană nu poate rezolva 
încă problemele de bază ale unui transport urban şi anume de a participa la mobilitatea omului şi a 
„descărca” numărul de călători efectuat cu alte mijloace. 

Este justificat însă că pentru anumite scopuri: turistic, transport de noapte, eliminarea poluării 
fonice, transportul suburban, sau în anumite oraşe definite ca „oraşe inteligente” acest lucru să fie 
acceptat, aşa cum se întâmplă în multe oraşe europene. Oraşe ca Bucureşti, Braşov, Suceava, Litoralul 
Mării Negre pot fi interesate de acest sistem de transport, chiar dacă iniţial costurile sunt mai ridicate.  

In România există preocuparea ca prin colaborarea ASTRABUS Arad şi ICPE SAERP să se 
dezvolte un autobuz electric, sursa de alimentare fiind acumulatoare cu Litiu-Ion, sau cu alt tip de 
acumulator, vehicul destinat acestor scopuri.  

* Există condiţii favorabile de a asigura promovarea la o scară mai mare a tansportului de 
suprafaţă electric implementarea trebuind fi făcută în strânsă corelare cu problemele de urbanism şi 
dezvoltare. Studiile de strategie ce vor trebui elaborate, trebuie să evalueze performanţele tehnico 
economice oferite de un anumit tip de transport, realizarea unui sistem integrat a tuturor mijloacelor de 
transport existente. Din acest punct de vedere Strategia Guvernului privind transportul, ar trebui 
revăzută în lumina unor factori noi care trebuie luaţi în considerare /8/.  

* Reducerea poluării în Bucureşti poate fi posibilă si prin renunţarea la folosirea automobilelor 
proprii -ele în general transportând 1-2 persoane- şi folosirea transportului public. Dezvoltarea unor 
spaţii de parcare la terminalele unor staţii de metro, linii de tramvai şi troleibuz, poate deplasa un număr 
sporit de călători spre mijloacele de transport în comun şi reducerea numărului de vehicule în circulaţie. 

Sunt câteva sugestii rezultate din analizele făcute şi care considerăm că ar trebui luate în 
considerare în strategia de dezvoltare a unei mari comunităţi, în cazul de faţă pentru BUCURESTI. 
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