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REZUMAT. Creşterea gradului de motorizare din ultimii ani a condus la degradarea calităţii vieţii în marile 
oraşe prin apariţia celui mai iritant fenomen al lumii moderne -  congestia traficului. Lucrarea  defineşte 
noţiunea de congestie prin prisma actorilor implicaţi în sistemul de transport şi  propune soluţii de limitare şi 
reducere a efectelor acesteia asupra vieţii oraşelor. Pentru limitarea efectelor congestiei este propusă şi 
analizată măsura de dezvoltare şi implicit folosire a reţelelor de transport public urban de mare capacitate. 
Susţinerea aserţiunilor teoretice este realizată prin studiul de caz asupra reţelei de metrou din municipiul 
Bucureşti. Este prezentată evoluţia reţelei, a indicilor de conectivitate şi a gradului de omogenitate pentru 
situaţia actuală a reţelei şi situaţia din anul 2017 când va fi data în exploatare şi magistrala M5 -  Eroilor-
Drumul Taberei. Sunt formulate concluzii asupra modului în care a fost condusă dezvoltarea reţelei şi 
necesitatea folosirii transportului public urban în deplasarile cotidiene. 

Cuvinte cheie: congestie, transport public, indici de conectivitate. 

ABSTRACT. Increasing motorization in recent years has led to life’s quality degradation in major cities by the 
appearance of the most irritating phenomenon of the modern world – traffic congestion. The paper defines the 
notion of congestion through the stakeholders involved in the transport  system and it proposes solutions to limit 
and reduce its impact on city life.  To limit congestion effects a default measure of development and use of urban 
public transport networks with high capacity it is proposed and analyzed. The theoretical assertions are supported by 
a case study on Bucharest’s subway network. It presents the network, the connectivity indices and the homogenity 
degree of the subway network for the current situation and also for the 2017 year when a new metro line will be 
put into operation -  M5 metro line -  Eroilor-Drumul Taberei. Conclusions are drawn on how the development of 
subway network was led and on the necessity of using public transport in daily trips. 

Keywords: congestion, public transport, connectivity indices. 

  

1. CONSIDERAŢII GENERALE 

Folosirea intensivă a autoturismului personal în 
deplasările cotidiene a accentuat efectele externe 
negative și a condus la niveluri ale congestiei greu 
de suportat de cei implicați. 

Fenomenul cel mai iritant al vieţii locuitorilor din 
marile aglomerări urbane este congestia traficului.  
În 10 oraşe din România numărul de autoturisme în 
posesie depăşeşte valoarea de 600 de autovehicule la 
1000 de locuitori. Bucureştiul a devenit un oraş cu 
mai multe autovehicule decât Amsterdam, Copen-
haga, Praga sau Roma (Univers Ingineresc nr. 17/1-
15 septembrie 2015). Planul propus de Asociaţia de 
Transport Metropolitan Bucureşti (structură a 
societăţii civile înfiinţată cu acordul Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti) vizează crearea 
unei reţele complexe de transpoprt public care să 
rezolve problemele actuale de congestie. S-a fixat ca 

obiectiv pentru anul 2030 creşterea numărului de 
utilizatori ai transportului public de la 20% în 
prezent, la cel puţin 80%. Acest obiectiv trebuie 
realizat în zona cu cea mai mare densitate a 
populaţiei din ţară – peste 8000 loc./km2. 

Conform Sustainable Urban Mobility Plan 2016-
2030 -  Bucharest-Ilfov, Bucureștiul este orașul cu 
cea mai mare congestie din Europa, și unul dintre 
cele mai afectate din întreaga lume. Acest studiu a 
determinat indicele de congestie pentru mai multe 
oraşe din lume (este raportul procentual dintre 
diferenţa între durata reala a deplasării şi durata 
realizată în afara orelor de vârf, raportată la durata în 
afara orelor de vârf) şi a arătat că Bucureștiul are un 
indice de congestie de 41%, ajungând pe locul 8 (din 
146 de ţări analizate) în clasamentul celor mai grave 
din lume și pe primul loc în Europa (fig. 1). 

Cu toate acestea, în 2012 Varșovia se afla în 
fruntea clasamentului, cu un indice de congestie de 
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Fig. 1. Indicele de congestie (sursa: Sustainable Urban Mobility Plan 2016-2030 -  Bucharest-Ilfov). 
 

42%, urmată de Marsilia (40%) și Palermo (39%), în 
timp ce Bucureștiul se afla cu mult în urma acestora. 
În timp ce aceste orașe au fost capabile să-și reducă 
nivelul de congestie, problema în București s-a 
agravat. 

Deşi termenul de congestie este folosit extrem de 
frecvent acesta are interpretari diferite din partea 
partenerilor care cu interese şi puncte de vedere, 
adesea divergente, se întâlnesc pe piaţa transportu-
rilor (Raicu, 2007). Putem numi aici: responsabilul 
cu strategia dezvoltării infrastructurilor de 
transport, utilizatorul infrastructurii, inginerul de 
trafic, beneficiarul transportului şi economistul din 
transporturi. Pentru fiecare dintre aceştia noţiunea 
de congestie are semnificaţii diferite în funcţie de 
gradul de implicare în procesul de transport. 

Responsabilul cu strategia dezvoltării infra-
structurilor de transport este interesat ca elementele 
infrastructurii să preia fluxurile normate pentru care 
au fost proiectate. În caz contrar, înseamnă că infra-
structura a fost supradimensionată şi că resursele 
financiare consumate nu-şi dovedesc eficienţa. 

Utilizatorul infrastructurii (conducătorul ve-
hiculului) este interesat să nu fie stânjenit în 
deplasare de alţi participanţi la traficul de pe aceeaşi 
infrastructură. Din punctul lui de vedere, scăderea 
vitezei sub cea realizată pe calea liberă este 
interpretată ca un început de congestie. 

Pentru inginerul de trafic, congestia apare mult 
mai târziu şi anume numai atunci când intensitatea 
traficului atinge un prag situat în vecinătatea 
capacităţii (debitului maxim) al unei artere rutiere şi 
când la creşteri în continuare mici ale intensităţii 
traficului se înregistrează scăderi relativ importante 
ale vitezei de deplasare a fluxului. 

Beneficiarul transportului (călătorul sau propri-
etarul-destinatarul mărfii) este în măsură să pună-n 
evidenţă congestia numai în măsura în care aşteptările 
sale privind durata călătoriei sau a deplasării mărfii 
aşa cum şi le-a asumat transportatorul nu au fost 
respectate ca urmare, exclusiv, a prelungirii duratei 
de parcurgere a itinerariului pe infrastructura dată. 

Economistul din transporturi concepe congestia 
ca pe o externalitate care-i obligă pe cei care nu sunt 
beneficiarii unei anume activităţi de deplasare 
(riverani sau chiar ansamblul populaţiei unei zone 
sau a planetei, ceilalţi participanţi la trafic) să plă-
tească costurile efectelor produse de utilizatorii 
infrastructurii. 

Din succinta enumerare a acestor percepţii 
subiective asupra termenului de congestie, rezultă că 
un prim obiectiv pentru îmbunătăţirea cunoaşterii în 
domeniu, îl constituie eliminarea ambiguităţii noţiunii 
discutate. 

În acest sens, ar fi posibil să definim o solicitare 
optimă a unei artere rutiere folosind drept criteriu de 
optimizare costurile sociale totale, solicitare optimă 
în raport cu care să se definească congestia. 

Sistemul pentru măsurarea congestiei traficului 
trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: (Raicu, 
2007) 

– măsurătorii (indicatorii) să aibă sensuri clare, 
uşor de definit, 

– să permită evaluări la diferite niveluri ale 
reţelei rutiere (segment, legătură, rută, zonă) şi să 
ofere posibilitatea agregării evaluărilor, 

– să confere posibilitatea raportării la o 
funcţionare ideală, la un standard de referinţă, 

– duratele de deplasare (relevate sau estimate) să 
fie reţinute în evaluări, 

– să poată pune în evidenţă condiţiile de apariţie 
a congestiei accentuate. 

Din examinarea cerinţelor enumerate, se desprind 
elementele primare care stau la baza unui sistem de 
cuantificare a congestiei. Acestea se referă la: 

– durata necesară parcurgerii unei porţiuni dintr-un 
itinerar, θ [min], 

– durata necesară parcurgerii unei unităţi de 
lungime din porţiunea unui itinerar (încetineală, 
lentoare, adică inversul vitezei), I [min/km], 

– mărimea absolută a întârzierii medii pe fiecare 
unitate de lungime, A = Ir – If, unde Ir şi If reprezintă 
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încetineala parcurgerii unităţii de lungime în con-
diţiile observate, respectiv în condiţiile de flux liber, 

– mărimea relativă a întârzierii medii, a = A/If, 
– lungimea porţiunii din itinerar parcursă în 

condiţii de congestie, Lc, 
– efectele congestiei resimţite de utilizatori, 

calculate ca produs între numărul utilizatorilor 
(călătorilor) sau vehiculelor, Nc şi lungimea porţiunii 
din itinerar, Lc afectată de congestie,  

 C = Lc × Nc,    (1) 

– debitul efectiv asigurat de acea porţiune din 

itinerar, ccc VND  , unde cV  este viteza medie 
a fluxului mijloacelor de transport pe porţiunea 
studiată, 

– indice al mobilităţii pe o porţiune omogenă a 

unui itinerar, 
n

c
m D

D
i  , unde Dn este debitul normat 

pe acea porţiune. 

2. SOLUŢII PENTRU LIMITAREA 
CONGESTIEI  

Reducerea congestiei se realiza până nu demult, 
prin dezvoltarea capacității infrastructurilor rutiere, 
neținând seama că este vorba de o resursă limitată și 
oricât va crește, mereu ea va fi atinsă (Holden et al., 
2013, Dragu et al., 2015). 

Măsurile clasice de reducere a congestiei vizează 
exclusiv dezvoltarea infrastructurilor rutiere care 
conduc la ocuparea terenului, degradarea peisajului 
natural, creșterea riscului de accidente (din cauza 
creşterii lățimii drumului) și atragerea de nou trafic, 
prin care se va ajunge iarăși la congestie și procesul 
este ciclic până când extinderea infrastructurii 
rutiere nu mai este posibilă (Banister, 1997 şi 2008). 
Se descrie astfel un cerc vicios al posibilităților de 
eliminare a congestiei (fig. 2). 

Pentru a asigura o dezvoltare durabilă a mobi-
lităţii şi implicit o reducere a congestiei trebuie ca 
măsurile tradiţionale de sporire a capacităţii infra-
structurilor de transport să fie asociate şi cu măsuri 
de reducere a nevoii sociale de deplasare (Banister, 
1997). În tabelul 1 sunt prezentate comparativ 
modelele de planificare a mobilităţii urbane  
(Pucher, 2010; www.optar.ro; Dragu et al., 2015). 

Din observaţiile zilnice asupra evoluţiei parcului 
de autovehicule se trage concluzia că numărul de 
autovehicule şi în special autoturisme creşte 
alarmant fapt care va înrăutăţi condiţiile de circulaţie 
şi implicit de locuire din marile oraşe.  

De pe site-ul Directiei Regim Permise de Con-
ducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din Ministerul 
Afacerilor Interne (www.drpciv.ro) au fost obţinute 
informaţii referitoare la numărul de autovehicule 
înmatriculate în Bucureşti. A fost întocmit tabelul 2 
care arată situaţia numărului de autovehicule 
înmatriculate în perioada 1990-2013.  

 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Ciclul vicios de reducere a congestiei. 

Tabelul 1. Comparația modelelor de planificare a mobilității urbane 

Model clasic de planificare  
în transportul urban 

Model de planificare durabilă  
a mobilității urbane 

Orientare către trafic Orientare către oameni 

Obiectiv principal: îmbunătățirea condițiilor de 
circulație 

Obiectiv principal: creșterea accesibilității și a calității 
vieții 

Decizii politice ca rezultat al studiilor efectuate de 
specialiștii din domeniu 

Implicare activă a beneficiarilor în procesul de decizie 
(consultare largă) 

Implicarea numai a domeniului ingineriei 
transporturilor 

Implicare interdisciplinară 

Acțiuni orientate în principal către dezvoltarea 
infrastructurii 

Acțiuni care vizează reducerea nevoii de deplasare, 
reafectarea modală şi logisticile urbane 

Program de investiții orientat Distribuirea investițiilor către domenii care conduc la 
realizarea mobilităţii durabile 

Inițierea de proiecte mari și costisitoare în 
dezvoltarea infrastructurii 

Creșterea durabilă a eficienței  activităţii de transport 

Impact limitat în rezolvarea problemelor traficului 
urban 

Impact major și de durată în reducerea volumului 
traficului și schimbării în comportamentul de deplasare 

(Prelucrare după: Pucher, 2010; www.optar.ro) 

Congestie Dezvoltare 
infrastructură 

Creşterea 
traficului 

Atragere de trafic 
suplimentar 
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Tabelul 2. Număr de autovehicule înscrise în circulaţie în municipiul Bucureşti 

Anul 1990 1992 1995 2002 2003 2013 

Nr. autovehicule 336928 377206 468414 655042 695365 1125591 

Suprafaţă ocupată (km2) 
(11m2/autoveh.) 

3,71 4,15 5,16 7,21 7,65 12,39 

Procent ocupat din 
supraf. oraşului  

1,56 1,75 2,17 3,03 3,22 5,21 

 
Din tabelul 2 se observă că numărul de auto-

vehicule înmatriculate în Bucureşti a crescut extrem 
de mult iar ocuparea spaţiului de asemenea. Folosind 
funcţile din programul de calcul tabelar Microsoft 
Office Excel a fost determinată tendinţa de evoluţie. 
Aceasta poate fi folosită pentru a extrapola viitoarele 
evoluţii ale parcului, în condiţiile menţinerii aceloraşi 
condiţii socio-economice de dezvoltare. Valorile 
obţinute sunt înscrise în tabelul 3. 

Din tabelul 3 se observă că cea mai bună ajustare 
se realizează prin funcţia care are o expresie 
polinomială de grad 2 (R2 = 0,999), urmată de 
funcţia exponenţială (R2 = 0,996). 

În figura 3 este reprezentată grafic evoluţia 
conform celei mai bune ajustări- cea polinomială de 
grad 2. Se observă cum graficul funcţiei reuşeşte să 
treacă foarte aproape de toate punctele cunoscute. 

În cazul traficului rutier atunci când solicitarea 
efectivă se apropie de capacitatea drumului apare 
congestia care reduce capacitatea și înrăutățește 
condițiile de circulație. 

Una din măsurile mult vehiculate astazi de reducere 
a efectelor congestiei este schimbarea afectarii modale 
în transporturile de călători prin creşterea cotei de piaţă 
a transporturilor publice de mare capacitate (metrou, 
tramvai sau metrou uşor) în defavoarea transportului 
individual cu autoturismul personal (Rowe et al. 2011, 
Tyrinopoulos and Antoniou, 2013). Acest lucru se 
poate realiza numai în cazul în care reţelele respective 
de transport sunt dezvoltate în concordanţă cu 
dezvoltarea localităţilor şi servesc fidel zonele 
analizate. Există o aserţiune potrivit căreia oraşele nu 
trebuie lăsate să se dezvolte decât în măsura în care pot 
fi servite cu transport public de mare capacitate. 

Tabelul 3. Funcţii de ajustare pentru evoluţia parcului de autovehicule 

Nr. 
crt. 

Tip funcţie Ecuaţia 
Coeficient de 
corelaţie (R2) 

1 Liniară y = 33663x + 26751 0.980 

2 Polinomială grd. 2 y = 658.46x2 + 17554x + 322978 0.999 

3 Exponenţială y = 32867e0.052x 0.996 

4 Logaritmică y = 21395ln(x) + 20778 0.743 

5 Putere y = 28582x0.357 0.873 
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Fig. 3. Reprezentarea grafică a funcţiei polinomiale de ajustare -  grad 2. 
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Transportul public este extrem de folosit în ţările 
din Europa de Est şi de Centru precum şi în ţările 
foarte dezvoltate ale Asiei. Ponderea utilizării este 
cuprinsă între 57-59% pentru oraşele japoneze 
Tokyo şi Osaka după distanţa de deplasare zilnică 
măsurată în călători × km. 

În ceea ce priveşte oraşul Moscova, există 
aproximativ 100 de călătorii pe an şi locuitor în timp 
ce oraşe ca Praga şi Budapesta au 800 de călătorii pe 
an şi locuitor. De fapt, ponderea modală, măsurată în 
călători × km, a transportului public este de 50-60% 
pentru oraşele din Europa Centrală şi de Est. 

Situaţia oraşelor din Europa de Vest se situează 
între cea a oraşelor din America de Nord şi Japonia. 
Repartiţia modală arată că transportul public deţine 
în mod normal o pondere între 24-35% (24% pentru 
oraşul Zurich şi 35% pentru oraşele Munchen şi 
Barcelona). (www.uitp.org) 

Pentru a creşte rata de folosire a transportului 
public există viziuni diferite pentru ţările dezvoltate 
şi ţările în curs de dezvoltare.  

În lucrare, se face o analiza modului cum a fost 
condusa dezvoltarea retelei de metrou din Bucureşti 
şi o analiză asupra variaţiei indicilor de conectivitate 
şi omogenitate ai reţelei.  

3. STUDIU DE CAZ PENTRU REŢEAUA 
DE METROU DIN BUCUREŞTI 

Metroul trebuie să reprezinte axa fundamentală 
pentru reţeaua de transport public urban datorită 
caracteristicilor şi avantajelor sale (durată de 
deplasare redusă, capacitate mare de transport, 
regularitate). Există astăzi aproximativ 161 de oraşe 
din lumea întreagă în care circulă metrou sau tramvai. 
(www.uitp.org) 

Prin studiul de caz realizat, a fost evaluată 
proprietatea de conectivitate (s-au determinat indicii 
de conectivitate α, γ, β) a reţelei de metrou din 
Bucureşti pentru situaţia existentă în 2009 şi situaţiile 
prognozate pentru anii 2017 şi 2030, conform 
estimărilor care se găsesc pe site-ul www.metrorex.ro. 

În tabelul 4 sunt prezentate datele caracteristice ale 
reţelei de metrou din Bucureşti la momentele 2009 şi 
2017. 

Indicii de conectivitate evaluează proprietatea de 
conectivitate a reţelei. Această proprietate permite 
evaluarea multiplicităţii legăturilor asigurate de 
reţeaua de transport în sistemul teritorial. Astfel se 
pot aprecia cantitativ legăturile directe şi cele 
alternative oferite de reţea. Pentru stabilirea conectivi-
tăţii se folosesc indicii α, γ  şi β (Raicu, 2007). 

Indicele α reprezintă raportul între numărul de 
circuite existente în graful G’[R], asociat reţelei 
analizate şi numărul maxim de circuite care pot 
exista în graful având acelasi număr de noduri; 

- pentru graful neplanar:    

 αnp  = 
n

nn

n
ji

ij






2

)1(
,

'

, (2) 

unde 
ij

ij
'  reprezintă numărul de arce ale grafului 

prin care este reprezentată reţeaua; 
n+1- numărul de noduri ale grafului G’[R]. 
Indicele γ este un măsurător al legăturilor directe 

asigurate de reţeaua de transport în sistemul teritorial. 
Adăugarea unei legături directe între două noduri ale 
reţelei iniţiale, care sunt deja legate, conduce la crearea 
unor legături alternative (reţea tip plasă). Indicele γ  
poate fi considerat ca un măsurător al densităţii plasei 
şi se calculează ca raportul dintre numărul de arce 
ale lui G’[R] şi numărul maxim de arce posibile 
pentru un graf conţinând acelasi număr de noduri;  

- pentru graful neplanar:  

  γnp  = 

2

)1(
,

'




nn
ji

ij

; (3) 

Indicele β reprezintă raportul între numărul 
arcelor şi cel al nodurilor din graful G’[R]. El se 
poate determina mult mai uşor decât indicii α şi γ, 
însă imaginea creeată asupra conectivităţii reţelei 
este mai puţin precisă. 

 
Tabelul 4. Caracteristicile reţelei de metrou din Bucureşti 

Magistrale 
2009 2017 

Lungime 
[km] 

Număr 
de staţii 

Lungime 
[km] 

Număr 
de staţii 

M1 Pantelimon – Dristor 29,1 22 29,1 22 

M2 Berceni – Pipera 18,9 14 18,9 14 

M3 Preciziei – Anghel Saligny 15,25 15 15,25 15 

M4 Gara de Nord – Parc Bazilescu 3,7 4 6,1 6 

M5 Eroilor – Drumul Taberei - - 6.8 8 

Total 66,95 55 76.15 65 

Arie servită [km2] 238 238 

Densitatea reţelei [km/km2] 0,281 0,320 
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În tabelul 5 se găsesc valorile indicilor de 
conectivitate obţinuţi pentru graful asociat reţelei de 
metrou, la cele trei momente de timp. 

Reţeaua nu este numai o consecinţă a unei ino-
vaţii tehnologice sau a alteia. Ea este o consecinţă  a 
unui principiu de amenajare care stabileşte un raport 
între posibilităţile tehnice şi deservirea teritorială 
(Raicu, 2007). 

Nu se poate afirma că cei care intervin în con-
ceperea, amenajarea şi gestiunea reţelelor sunt pe 
deplin conştienţi de legăturile esenţiale între reţele şi 
teritorii, ignorându-se aproape complet faptul că 
reţelele deservesc acelaşi teritoriu şi se înscriu în 
acelaşi spaţiu socio-economic. 

Omogenitatea reprezintă modul în care diferitele 
elemente ale sistemului teritorial depind unele de 

altele prin intermediul reţelei, independent de ca-
racteristicile particulare ale legăturilor care să 
afecteze corelaţiile spaţio-temporale. Omogenitatea 
este caracterizată de indicatorul H(R), care poate fi 
definit pentru o legătură, pentru un drum sau pentru 
întreaga reţea. În acest mod au fost stabiliţi 
indicatori care să măsoare gradul de omogenitate al 
unei părţi sau al întregii reţele (Raicu, 2007). 

 

 
2

1

2
1

1

)(

1
)(










n

i
i dd

n

d
RH , (4) 

unde  )(2 d reprezintă dispersia atributului ales (în 
acest caz distanţa dintre staţiile succesive ale reţelei). 

 
Tabelul  5. Indicii de conectivitate ai reţelei de metrou din Bucureşti 

Caracteristicile topologice ale 
reţelei 

Reţea existentă Reţea proiectată 

2009 2017 2030 

Număr de noduri 12 13 24 

Număr de arce 13 14 30 

Indici de 
conectivitate 

α 0.015 0.013 0.021 

γ 0.166 0.154 0.1 

β 1.083 1.077 1.25 

 
Tabelul 6. Gradul de omogenitate a magistralelor de metrou si a întregii reţele pentru situaţia 2017 

      Indicator 
 

Magistrală 

Lungime 
[km] 

Număr 
de staţii 

Distanţa dintre staţii 




n

i
i dd

1

2)(  )(2 d  
 

H(R) Minimă Maximă Medie 

M1 29,10 22 0,70 1,80 1,39 1,70 0,081 12,35 

M2 18,90 14 0,90 1,90 1,45 1,12 0,086 11,63 

M3 15,25 15 0,90 2,40 1,61 1,95 0,140 7,18 

M4 6,10 6 0,70 1,50 1,22 0,51 0,102 9,84 

M5 6,80 8 0,67 1,30 0,85 0,29 0,036 27,91 

Reţea 76.15 65 0,67 2,4 1,35 7.98 0,131 7,65 

 
4. CONCLUZII 

Lucrarea aduce în atenţia opiniei publice şi a 
decidenţilor locali şi centrali ideea că satisfacerea 
nevoilor de deplasare ale populaţiei din marile oraşe 
prin folosirea autoturismului personal este o moda-
litate care aduce prejudicii atât celor implicaţi cât şi 
celor neimplicaţi în sistemul de transport.       

Producţia şi achiziţia de automobile este în conti-
nuă creştere, în timp ce infrastructurile rutiere şi-au 
epuizat posibilităţile de extindere fapt ce conduce la 
ocuparea incoerentă a spaţiului, degradarea acestuia 
(poluare de toate tipurile, accidente, congestie,  peisa-
gistică, fauna şi floră) cu implicaţii economice 
(congestiile traficului consumă circa 2-5% din PIB) 
şi sociale. Se impune găsirea altor măsuri care să 
satisfacă nevoia de mobilitate fără însă a îngrădi 
libertatea de mişcare a individului. Una din măsurile 
intens promovate de specialiştii din transporturi este 

şi dezvoltarea reţelelor de transport de mare capaci-
tate astfel încât acestea să poată deveni atractive 
pentru utilizatori. În acest sens, reţelele de metrou 
din marile oraşe trebuie să devină axele principale 
ale deplasărilor iar în alegerile modale utilizatorii să 
le prefere. Pentru aceasta, dezvoltarea acestor infra-
structuri trebuie să se afle în atenţia specialiştilor dar 
şi decidenţilor din domeniu care trebuie să urmărească 
deturnarea traficului de la autoturismul personal către 
modurile de transport prietenoase mediului.  

Alegerea modală va fi în favoarea transporturilor 
publice numai dacă acestea vor oferi condiţii de 
calitate superioare ale călătoriei şi accesul la reţea va 
fi echitabil pentru întreaga populaţie deservită. 

Din analiza indicilor de conectivitate s-a observat 
ca aceştia nu au crescut, ceea ce se traduce prin 
faptul că reţeaua nu şi-a multiplicat legăturile ci a 
fost extinsă catre noi teritorii neservite până în 
prezent. Din punct de vedere al omogentităţii reţelei, 
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sub aspectul distanţelor dintre staţii, se observă că 
noua magistrală, care va fi dată în exploatare în anul 
2017 are cea mai mare omogenitate datorită faptului 
că distanţele dintre staţii sunt cvasiuniforme dar au 
şi distanţe interstaţii mult mai mici. Acest fapt 
avantajează deplasările pe distanţe scurte şi sporeşte 
atractivitatea noii magistrale.  
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