
Tursib - cu 14% mai rapid si cu 8 % mai eficient
Autobuzele Tursib au nevoie de mult mai putin timp sa parcurga distanta de pe trasee, iar consumul de
combustibil a scazut si el odata cu scoaterea traficului greu din oras, a anuntat ieri primarul Sibiului,
Klaus Iohannis, in cadrul conferintei de presa.
  
  "Tursibul a facut masuratori: si a vitezei parcurgerii traseului, si a modului de respectare a timpilor cand
autobuzele trebuie sa soseasca in statii, si a reiesit ca viteza de deplasare a autobuzelor a crescut cu peste
14%, ceea ce este foarte mult. (...) Iata ca scoaterea din oras a traficului greu duce la o mult mai buna
fluidizare a transportului in comun", a explicat Iohannis.
  
  Sunt trasee pe care viteza de deplasare a mijloacelor de transport Tursib a crescut in medie cu 14,2%, iar
pe traseele care se suprapuneau cu traficul greu, viteza de deplasare a crescut in medie cu 22%. Spre
exemplu pe traseul 16, cresterea este de 26%.
  
  Odata cu cresterea fluentei traficului, si orele de sosire in statii sunt respectate.
  
  Un alt efect important a fost economia de carburant care s-a realizat odata cu reducerea timpilor
petrecuti in ambuteiajele de pe trasee, in conditiile in care consumul de carburant a scazut cu aproximativ
8%.
  
  Orare actualizate
  
  Tursib-ul a inceput inca din 2007 un amplu program de modernizare. Pe langa achizitia de autobuze noi,
modernizarea de statii si regandirea traseelor pentru optimizarea activitatii, o componenta cheie a fost
cresterea calitatii serviciilor oferite calatorilor. La acest capitol este inclusa si rigurozitatea frecventei de
circulatie a mijloacelor de transport in comun, se arata intr-un material al municipalitatii.
  
  Pentru reglarea orelor de sosire a autobuzelor in statii in conformitate cu noua realitate din teren,
inspectorii Tursib au efectuat o serie de masuratori pe fiecare traseu cu scopul de a determina viteza de
deplasare si timpii intermediari realizati intre statii. 
  
  in urmatoarea perioada, societatea de transport public va actualiza orarele de circulatie din cele peste 200
de statii Tursib pentru a reflecta aceste modificari.
  
  Societatea de transport in comun a montat o camera de luat vederi in Piata Unirii, cu ajutorul careia
urmareste incadrarea mijloacelor de transport in graficele de circulatie si supravegheaza 66% din totalul
traseelor din municipiul Sibiu.
  
  1.000 de locuri in plus 
  
  Tursib a cumparat anul acesta sase autobuze articulate marca MAN, achizitie care a dus la cresterea
capacitatii de transport a companiei cu 960 de locuri. Autobuzele vor fi puse in circulatie incepand cu 31
martie 2011.
  
  La sfarsitul anului 2010 au mai fost achizitionate inca cinci autobuze: trei MAN articulate si doua
autobuze Volvo. Toate cele unsprezece autobuze au fost achizitionate in regim " second hand " insa starea
tehnica a acestora este foarte buna.
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