
Autobuz direct, gara - aeroport
Tursib va introduce un traseu care va face legatura intre gara si aeroport in mod regulat. Tursib se va
concentra in urmatoarea perioada pe dezvoltarea transportului in interiorul orasului Sibiu, nefiind inca
interesat de dezvoltarea traseelor externe

 Traseul gara - aeroport - gara va avea o frecventa de circa 10 minute, dupa cum arata directorul general
al Tursib SA, Adrian Popa. Potrivit acestuia, ideea crearii unui asemenea traseu se datoreaza unei
brasovence. "La un moment dat, cand eram in zona garii, a venit o doamna din Brasov, care tocmai
coborase din tren si care m-a intrebat cum ajunge cu autobuzul la aeroport. Venea de la Brasov si vroia sa
mearga la Munchen, in Germania. M-a blocat. Nu am stiut ce sa ii zic, ce trasee sa ia si unde sa schimbe,
ca sa priceapa usor. I-am zis ca o duc eu cu masina, pentru ca mi-a dat ideea sa cream acest traseu", spune
Adrian Popa. Directorul Tursib considera ca un asemenea traseu este obligatoriu pentru Sibiu. "Sunt
multe persoane care tranziteaza orasul, care ajung cu trenul si carora nu le convine foarte mult sa ia un
taxi intr-un oras pe care nu il cunosc, pentru a le duce la aeroport. Traseul acesta va fi foarte folositor
pentru multi si este bine ca de el sa afle cati mai multi din afara orasului Sibiu", mai spune Adrian Popa.
 POTRIVIT directorului, cursa aeroport - gara nu va fi singura cursa noua pe care Tursib o va lansa in
urmatoarea perioada. Popa precizeaza insa ca traseele noi vor fi doar in interiorul orasului Sibiu. Tursib
nu este inca interesat sa dezvolte transportul in exterior, desi este constient de dezvoltarea zonelor
rezidentiale la marginea Sibiului si in comunele din jurul orasului. "Deocamdata ne concentram pe orasul
Sibiu. vrem sa modernizam si sa eficientizam transportul in oras. Este prea devreme sa punem accent pe
transportul catre comunele din jur, unde avem insa curse importante si acum", declara Popa. Tursib isi va
extinde traseele catre noi zone locuite din jurul orasului pe masura ce administratia publica locala va
moderniza drumurile. "Fara drumuri, nu putem patrunde nicaieri. Pe masura ce se vor dezvolta
drumurile, vom putea si noi impinge mai mult traseele", declara directorul Tursib. Acesta da exemplul
zonei cartierului Tineretului din Ţiglari, unde spune ca deocamdata nu poate extinde traseele, din cauza
ca infrastructura drumurilor este in lucru.

 "Cat despre Şelimbar, Şura Mica si celelalte comune, unde se construiesc multe case ale sibienilor care
muncesc in oras, nu ne gandim decat sa mentinem traseele pe care le avem. Avem curse care poarta
oamenii la lucru, elevii la scoala", afirma Popa.
 TURSIB are 11 curse catre Poplaca, opt cursa spre Cisnadioara - Cisnadie si sapte curse spre Mohu -
Vestem. Directorul Tursib considera ca strategia privind cursele externe se poate schimba o data cu
aparitia unei zone metropolitane la Sibiu, dupa modelul spre care tind Ploiestiul si Bucurestiul. "Parerea
mea este ca intreg conceptul, inclusiv cel al transportului public de persoane, se schimba in momentul
aparitiei unei asemenea zone metropolitane. Dar, nu se stie cand se va intampla acest lucru", considera
Popa.
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