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1. Care este scopul? 

Scopul Premiului  de Excelență IRU pentru AUTOBUZE este să promoveze utilizarea mai mare a 
autobuzelor și autocarelor în transportul regulat urban și inter-urban, prin proiecte inovative de 
înaltă calitate și eficiente ca și costuri.  

Tema este: "Autobuzele și autocarele– mișcarea inteligentă(Smart Move): strategii inovative de companie 
și bune practici pentru creșterea substanțială a utilizării serviciilor cu autobuze și autocare pe liniile 
regulate urbane și inter-urbane.”  

 
2. Cine este eligibil? 

Candidații Premiului  de Excelență IRU pentru AUTOBUZE trebuie să fie companii de transport active în 
transportul regulat urban sau inter-urban cu autobuze sau autocare din România. Premiul  de Excelență 
IRU pentru AUTOBUZE este deschis pentru orice companie de transport public, proprietate publică sau 
privată.  

3. Care sunt beneficiile pentru câștigători? 

Câștigătorii Premiului  de Excelență IRU pentru AUTOBUZE : 

• Proiectul lor inovativ va fi promovat de IRU, membrii și partenerii săi via diferite evenimente de 



presă și activități, ca și prin campania globală Smart Move, ca o bună practică a industriei. 
• Pot utiliza sigla oficială a Premiului  de Excelență IRU pentru AUTOBUZE , care va specifica anul 

când a fost acordat premiul, pentru vehiculele lor, antetul companiei și materialele promoționale, 
pentru a-și informa clienții asupra recunoașterii internaționale a inovării lor  

• Vor primi un tofeu aferent Premiului  de Excelență IRU pentru AUTOBUZE , pe care îl pot afișa cu 
mândrie pentru motivarea personalului și activități promoționale. 

• Vor primi bilete de călătorie dus-întors și cazare pentru 2 persoane pentru participarea la 
ceremonia Premiului  de Excelență IRU pentru AUTOBUZE. 

4.Criterii de evaluare 

Proiectele depuse spre considerare: 

• Trebuie să corespundă temei concursului, valorilor și obiectivului campaniei Smart Move de 
creștere substanțială a utilizării serviciilor cu autobuze și autocare. 

• Trebuie să demonstreze o creștere durabilă și eficientă în numărul pasagerilor. 
• Trebuie să includă inițiative operaționale mai largi destinate îmbunătățirii aractivității și utilizării 

transportului colectiv cu autobuze și/sau autocare, precum: 
-  îmbunătățiri ale rețelei sau serviciului, 
- crearea de noi linii/servicii inovative, inclusiv servicii la bord,  
- campanii de informare și marketing,  
- sisteme integrate de ticketing, inclusiv ticketing electronic, SMS ticketing etc., 
- implementarea de scheme de calitate, siguranță și/sau securitate,  
- implementarea de programe de protecție a mediului, 
- implementarea de programe de protecție a consumatorului, inclusiv pentru persoane cu mobilitate 
redusă etc. 

• Poate fi un parteneriat între un operator de transport rutier și o autoritate în domeniul 
transporturilor. 

• Poate fi un parteneriat între diferiți operatori de transport rutier sau sectoare de transport (taxi, tren, 
ferry și avion). 

5. Cum se aplică? 

Toate aplicațiile trebuie să conțină: 

• O descriere clară a serviciului/proiectului, evidențiind beneficiile rezultante pentru pasageri, 
societate și operator(i). Cadrul și durata proiectului trebuie clar declarate, dacă este solicitat. 

• In cazul parteneriatelor, informații clare asupra naturii parteneriatului. Rolul operatorilor de 
autobuze și autocare în cadrul parteneriatulu trebuie evidențiat. Aspectele economice și financiare 
trebuie descrise complet.  

• Descrieri clare ale oricăror analize de piață și campanii promoționale, ca și ale stimulemteor oferite 
pasagerilor, precum servicii sau tarife speciale.  

• Feedback de la studii de satisfacție a clienților. 
• Informații de bază asupra investițiilor realizate și veniturilor generate de proiect, inclusiv orice 

subvenții primite. 



• Fapte și cifre demonstrând că obiectivele proiectului/serviciului au fost atinse. 

Aplicațiile trebuie pregătite în Engleză și transmise în 3 exemplare la UNTRR, asociația națională membră 
IRU (UNTRR, Str. Ienachita Vacarescu, nr. 60, Bucuresti 040157, Sector 4, ROMANIA) înainte de 
15.06.2015.  
UNTRR va asigura depunerea aplicațiilor la Delegația Permanentă a IRU la UE - Bruxelles în termenul 
specificat. 

  

6. Cine acordă Premiul de Excelență IRU pentru AUTOBUZE? 

Premiul de Excelență IRU pentru AUTOBUZE va fi acordat de un juriu internațional, format din 
reprezentanți IRU, ai comunității de afaceri din sectorul autobuzelor și autocarelor și alte organizații 
internaționale guvernamentale sau neguvernamentale, care vor selecta cel mai inovativ și mai eficient 
proiect.  
Toate deciziile juriului internațional al Premiului de Excelență IRU pentru AUTOBUZE sunt finale.   

Juriul internațional al Premiului de Excelență IRU pentru AUTOBUZE va anunța public câștigătorul la un 
eveniment internațional adecvat în a doua parte a lui 2015.  

7. Pentru Informații Suplimentare 

Contactați UNTRR București - Roxana Ilie, email: roxana.ilie@untrr.ro, mobil: 0720.999.212  

 


