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CTP Iași în cifre (2021)

Venituri proprii

15 mil. €
Subvenții, compensări de la
Bugetul local

15 mil. €



Primul semestru 2022: 
creștere a cifrei 
de afaceri cu 12%

CTP Iași în cifre (2022)
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Costuri totale 
estimate pentru 2022:

35 mil. €
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Realitatea: bugetul local
deja acoperă anual pentru
transportul public local

15 mil. €
Există câteva facilități 
acordate punctual,
dar nu este suficient!
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BodeaEstimarea buget pentru

ca transportul local să devină
100% GRATUIT în Iași:

30-35 mil. €
pe an
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Prin proiectul de transport GRATUIT, banii sunt recuperați prin 

30-35 mil. € pe an

Câștigul de ordin:
» SOCIAL
» ECONOMIC indirect
» MOBILITATE
» MEDIU
» IMAGINE



Gratuitățile de azi

» VINEREA VERDE
O zi pe săptămână GRATUIT pentru
toți locuitorii

» PENSIONARII rezidenți în municipiu
» ELEVII - Zona 1
» ELEVII din suburbii care învață în oraș
» STUDENȚII - 50%
» PERSONALUL DIN ÎNVĂȚĂMÂNT - 50%
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Planul meu este ca Iașul să devină 
primul oraș mare din România 
în care transportul public să fie 
gratuit în totalitate. 

Emulația creată, cu un efort bugetar 
de 15-20 milioane de euro/an peste 
suma alocată în prezent, aduce beneficii 
mult mai mari, în ansamblu!
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Beneficiarii
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» ANGAJAȚII CU CELE MAI MICI VENITURI
Ei nu beneficiază azi de nici o gratuitate = zeci de mii de ieșeni

Abonament lunar Zona 1 + Zona 2 = 1800 lei
Familie cu salariați = 3600 lei anual

40.000 de ieșeni ar putea economisi

730 euro / an



Beneficiarii
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» SALARIAȚII DIN SUBURBII
O mare majoritate își vor lăsa mașinile personale la capetele de oraș 
pentru a folosi mijloacele de transport în comun, 
din momentul în care acesta va deveni gratuit. 



EFECTUL

» Creșterea
numărului de călători

» Extinderea orarului de transport
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» Creșterea distanței medii parcurse

CREȘTEREA
MOBILITĂȚII



EFECTUL

OAMENII CIRCULĂ MAI MULT,
CONSUMĂ MAI MULT!

» Creșterea veniturilor în industria distracției
» Creșterea veniturilor în retail
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Programul transportului
public prelungit
până la ora 1 noaptea.



EFECTUL
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Principalul efect este reducerea traficului 
cu mașinile personale!

MAI PUȚINĂ POLUARE
MAI MULTĂ
CALITATE A VIEȚII!



EFECTUL
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Câștigul de IMAGINE
al Iașului

» Vom fi un pol de atracție, notorietatea 
va crește și vom câștiga un capital 
de imagine care ne va individualiza 
în Romania și Europa de Est.



Un alt oraș din lume, de peste 400.000 de locuitori, 
care are transport public gratuit este Tallin, capitala Estoniei.
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BeneficiileBeneficiile

» Atragerea de noi rezidenți tineri. Este
un argument esențial pentru ei

» Atragerea de noi investiții, ca urmare a
stabilirii rezidenților tineri

» Creșterea veniturilor la bugetul local
prin dezvoltarea economiei /
crearea de noi locuri de muncă Marius

Bodea
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Economii realizate la CTP Iași

» reorganizare pe criterii
de performanță

» desființarea serviciului 
de emitere de bilete și abonamente

» dispar controlorii în mijloacele 
de transport



TALLIN (Estonia)
STUDIU DE CAZ
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De 9 ani fidel conceptului
de transport
public GRATUIT



de noi rezidenți s-au înregistrat 
cu domiciliul în Tallin25.000

STUDIU DE CAZ
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+2 mil. euro încasări directe în plus 
la bugetul local

TRANSPORT GRATUIT = PROFIT



STUDIU DE CAZ
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Scăderea poluării
Au fost redate pietonilor și bicicliștilor zone din oraș

Familiile au obținut o economisire importantă 
și o libertate de mișcare mult mai mare.

Au fost construite parcări de tip Park & Ride

Benzi speciale pentru transportul în comun

Autoturismele nu au voie să circule
pe liniile de tramvai 



încasări directe în plus 
la bugetul local

STUDIU DE CAZ
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70% din populație folosește
transportul public în comum

De la

35%
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1. Consultare publică

Implementarea la Iași

Marius
Bodea

2. Flota CTP  va crește gradual la 500 de mijloace 
de transport.
Program de 4 ani, 100 milioane de euro
Scopul: frecvență crescută în stații - 2-5 minute timpi de așteptare

3. Banii necesari îi vom asigura din reformarea cheltuielilor
inutile la nivelul Primăriei
Am făcut acest calcul și l-am prezentat public de nenumărate
ori: 20 de milioane de euro reprezintă, la minimum, 
risipa actualei administrații publice. Banii noștri!



Implementarea la Iași

4. Vom accesa toate 
liniile de finananțare 
europeană pentru flote verzi 
și alte granturi ale guvernelor UE 
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Implementarea la Iași

5. Extinderea liniilor de tramvai actuale:
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» în Bucium (pe Bd. Socola, până la fostul Punct 
de Control), 
» Lunca Cetățuii (în dreptul cartierului 
de blocuri), Complex ERA, Breazu,  Aleea Sadoveanu 
până în dreptul restaurantului 

» La Castel și vom închide inelul Tomești-Holboca-Dancu. 

Acolo unde este posibil vom lărgi strada pentru 
a crea bandă dedicată cu separator 
pentru transportul public.



Implementarea la Iași

6. Vom introduce axele unice Nord-Sud și Est-Vest

Deblocarea traficului în Iași.
O soluție pentru 50 de ani!

tramvaie

axe 
cu tramvaie 
moderne pentru 
traversarea 
rapidă a Iașului

2

40
milioane 
de euro 
investiție/axă60

călători
transportați 
zilnic170.000
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Planul Bodea

facebook.com/marius.bodea.iasi
marius.bodea@senat.ro
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În acest moment, avem un oraș blocat la toate ieșirile tocmai din cauza lipsei unei 
alternative reale la transportul cu mașinile personale!

Transportul public eficient este 
oriunde în lume soluția degrevării 
traficului auto.

Propun alocarea exclusivă a tramvaielor noi deja contractate, în număr de 32, care au 
o capacitate foarte mare  și sunt de ultimă generație, pentru 2 mari axe care traversează 
orașul (Copou-Capăt CUG și Zona Industrială-Capăt Dacia).

Aceste axe trebuie să devină rutele de 
traversare rapidă a orașului, printr-o 
decizie curajoasă, dar extrem de necesară și 
benefică: de la Rond Agronomie și până la 
Capăt CUG, axa de transport public 
trebuie individualizată cu separator din 
borduri. 

Același lucru trebuie să se întâmple pe axa 
Capăt Dacia-Tehnoton.  Cu separator de 
borduri!

Zona Industrială are dintotdeauna o bandă 
dedicată cu separator, și viteza de deplasare 
pe acest tronson este vizibil mai mare. În 
cartierele Dacia-Alexandru, calea de rulare a 
tramvaielor era, de asemenea, separată de 
mașini în urmă cu 20-30 de ani, deci n-ar fi 
nici aici o premieră!

Separarea liniilor de tramvai pe aceste 
axe este condiția fundamentală pentru a 
avea un proiect de succes în mobilitatea 
urbană: crește viteza de deplasare, 
traversarea orașului pe ambele sensuri 
poate fi realizată în 25-30 de minute, ieșenii 
vor sesiza îmbunătățirea timpilor și vor 
prefera 
transportul public cu mijloace moderne 

decât blocajele cu mașinile în trafic.
Separatoarele pot fi îndepărtate doar în 
anumite intersecții. 

Propun eliminarea intersecțiilor clasice 
semaforizate (sau nu) și instituirea de sensuri 
giratorii pe aceste axe cu prioritate de 
trecere prin aceste giratorii a tramvaielor. 

Virajul la stânga al mașinilor trebuie eliminat 
pe cât posibil, și masinile trimise în cel mai 
apropiat sens giratoriu.  Sensul giratoriu de 
la Zimbru este cel mai bun exemplu din Iași 
unde de tramvaiul are prioritate.

Instituirea priorității tramvaielor pe 
aceste axe la trecerile de pietoni, așa 
cum se întâmplă, spre exemplu, în Cehia.

Dacia-Alexandru și Nicolina-CUG sunt cele 
mai populate cartiere ale Iașului, conform 
datelor demografice. Flota de tramvaie noi și 
moderne, de capacitate mare, trebuie 
alocată celor două mari axe care traversează 
orașul pentru a acoperi cererea cea mai 
mare, conectând universitățile, zonele 
comerciale și cele de producție de cele mai 
aglomerate zone rezidențiale. 

Viteza de traversare a orașului este esențială!

facebook.com/marius.bodea.iasi
marius.bodea@senat.ro
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Al doilea element fundamental al unei mobilități 
eficiente este frecvența mijloacelor de transport.

O simulare simplă arată că pe cele două axe trebuie să avem de-a lungul unei zile, 
cu mici reglaje între orele de vârf și restul timpului, circa 40 de unități moderne, 
de 30 m lungime fiecare. 20 de tramvaie pe fiecare axă, câte 10 pe fiecare sens de mers, 
la distanță de 1-1,5 km între ele,  astfel încât să asigurăm o frecvență în orice stație 
de 5-7 minute. La orele de vârf, frecvența poate fi reglată la 3-4 minute.

Frecvență în stații

5-7’
Traversarea orașului în

30’

3.500 călători pe sens/oră
14.000 ieșeni /oră / 2 axe

călători /zi170.000

Axele trebuie prevăzute
INTEGRAL cu separatoare 
prin borduri

Fiecare tramvai poate transporta, de-a 
lungul a 15 stații, circa 300-350 de călători 
(incluzându-i și pe cei care urcă pe traseu). 

Cu 10 unități pe sens, avem 3.500 de călători 
pe oră de la CUG în Copou și invers, 3.500 
de călători/oră de la Rond Agronomie la 
Capăt CUG. Sunt 7.000 de călători/oră pe 
Axa Nord-Sud și alți 7.000 pe Axa Est-Vest. 
14.000 de ieșeni în total.

Într-o singură zi, cele 40 de unități pot 
transporta până la 170.000 de călători. Sunt 
cifre reale care pot degreva semnificativ 
traficul auto pe cele două mari axe ale 
orașului. 

În 2-3 ani putem scăpa de blocajele infernale 
din Nicolina-CUG sau din Podu Roș, Baza 3, 

De-a lungul celor două axe, trebuie amenajate 
parcări de reședință supraterane/subterane 
(după caz) pentru a elibera de mașini prima banda!
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Implementarea la Iași

7. Vom introduce benzi dedicate autobuzelor 
în zona centrală și pe bulevardele pe care 
nu există linii de tramvai 

8. Vom digitaliza 
complet transportul public
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Implementarea la Iași
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9. Creșterea taxelor de parcare în zonele centrale și
a marilor bulevarde, după punerea la punct a 
transportului public. Din banii obținuți, de ordinul
milioane de euro, vom finanța transportul public.

10. Vom prelungi programul până la 1 noaptea.

11.  Vom construi PARK&RIDE la toate intrările în oraș.



Elementele-cheie ale succesului proiectului:
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» FRECVENȚĂ mare a mijloacelor de transport

» VITEZA de deplasare care să depășească
viteza oricărui autoturism personal

» MODERN - unități moderne de transport,
curate, climatizate

» EXTINDEREA TRASEELOR
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Alternativa la acest proiect:

30-35 mil. € pe an vs.

1,5 miliarde €
pentru investiții în infrastructura de străzi, pasarele
și pasaje!

Infrastructura nouă nu duce pe termen mediu la
mai puține mașini în trafic, ci efectul este
exact invers + MAI MULTĂ POLUARE.



Iașul are azi nevoie de decizii 
curajoase. Viitorul trebuie 
să ne prindă pregătiți!

Transport public
GRATUIT la Iași

Planul Bodea

Confortabil și eficient




