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1. INTRODUCERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Scopul și obiectivele studiului de oportunitate 
Obiectul prezentului studiu îl constituie analiza oportunității înființării serviciului de transport public 

la nivelul comunei Ștefăneștii de Jos în urma unei analize privind necesitatea de mobilitate a 

cetățenilor comunei, având în vedere instituțiile de interes general de pe raza comunei pentru 

amplasarea stațiilor și stabilirea traseelor, precum și stabilirea numărului de mijloace de transport 

public necesar și capacitatea acestora, ținând seama de planurile de urbanism și amenajarea 

teritoriului, de programele de dezvoltare economico-sociale a comunei și cerințele de transport 

public local, evoluția acestora.  

 

Serviciul de transport local este un serviciu de utilitate socială, influențând direct calitatea vieții din 

municipiu prin asigurarea dreptului fundamental la mobilitate a oricărui cetățean. Furnizarea 

serviciului de transport local de persoane oricărui cetățean, indiferent de vârstă, origine socială, sex, 

etnie, de o manieră performantă și nediscriminatorie, reprezintă o condiție necesară pentru 

îndeplinirea obligațiilor asumate de România în calitate de stat membru al UE. 

 

Autoritatea publică locală urmărește îmbunătățirea condițiilor de locuire și desfășurare a activităților 

profesionale, sociale la nivelul comunei. În acest sens s-a evidențiat necesitatea de a veni în 

întâmpinarea nevoilor de deplasare a locuitorilor la nivelul comune pentru diferite interese. 

Autoritatea publică locală, dovedind o capacitate ridicată de management a considerat oportună 

analiza posibilității înființării la nivelul comunei a serviciului de transport public local.  Astfel, studiul 

va fundamenta necesitatea și oportunitatea înființării și operării transportului public local de 

persoane în comuna Ștefăneștii de Jos. 

 

Autoritătile administrației publice locale au obligația de a stabili și de a aplica strategia pe termen 

mediu și lung pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport public local, 

ținând seama de planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare 

economico-socială a localităților și de cerințele de transport public local, evoluția acestora, precum și 

de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse și emisii minime de noxe. 

 

Transportul public de călători constituie premisa și rezultanta contextului dezvoltării generale a unei 

localități, a importanței sale economice, culturale și sociale. Sunt de o deosebită importanță pentru 
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acesta: numărul locuitorilor, regimul demografic, suprafața teritoriului deservit, caracteristicile vieții 

sociale, volumul activității economice, dispunerea în spațiu a utilităților și specificul variației acestora. 

Transportul local de călători la nivelul unei localități reprezintă una dintre cele mai importante funcții 

ale acestuia ce asigură funcționalitatea celorlalte activități din cadrul său. "Publice" sunt acele 

activități care sunt puse la dispoziția tuturor și care aparțin unei colectivități umane. "Transporturile" 

reprezintă o ramură a economiei cuprinzând totalitatea infrastructurii și suprastructurii prin 

intermediul cărora se realizează circulația călătorilor și mărfurilor. Coroborarea elementelor fixe și 

mobile implicate "de facto" (sau numai în stare potențială) în deplasarea care concretizează 

transportul, se face printr-o tehnologie adecvată. 

 

Ținând seama de necesitatea de satisfacere a nevoilor actuale, dar mai ales a celor de perspectivă, 

organizarea transportului public devine prioritară pentru că are rolul de a asigura funcțiunile de 

circulație de persoane. Unul din motivele importante pentru care transportul de persoane trebuie să 

constituie o prioritate, constă în satisfacerea necesităților de deplasare în relația locuință-loc de 

muncă, având în vedere greutățile întâmpinate în acest domeniu, ce au repercusiuni asupra activității 

de producție și a economiei în general. 

 

Trăsăturile de bază ale transportului în comun de călători sunt determinate de faptul că se desfășoară 

într-un cadru organizat, pe trasee fixe, cu grafice de mers și tarife prestabilite. Transportul de călători 

este caracterizat de faptul că trebuie să se realizeze în momentul cererii și să fie organizat în așa fel 

încât să asigure preluarea sarcinii de transport în orice condiții, cu un grad corespunzător de confort și 

siguranță, funcția principală a sistemului de transport public fiind aceea de a satisface cerințele de 

deplasare (călătoriile) în teritoriu ale locuitorilor, atât în zone caracterizate printr-o mare densitate a 

populației (locuințele), cât și în cele industriale, comerciale și de agrement. 

 

Studiul  urmărește: 

✓ dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de transport public de persoane în 

concordanță cu programele de dezvoltare economico-socială a comunei, precum și a infrastructurii 

aferente acestuia; 

✓ satisfacerea în conditii optime a nevoilor populației (principalul client), precum și al instituțiilor 

publice și agenților economici de pe raza administrativ-teritorială a comunei, pe care îi deservește 

prin serviciile de transport; 

✓ gestionarea serviciilor de transport public local de persoane pe criterii de competitivitate și 

eficiență managerială; 

✓ îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor comunei prin promovarea unui transport public 

local de persoane eficient și de calitate;  

✓ asigurarea unei capacității suficiente de transport pe rutele de deplasare din interiorul comunei; 

✓ promovarea reabilitării infrastructurii aferente serviciilor de transport public local de persoane; 

✓ realizarea unor noi infrastructuri edilitare printr-un program investițional adecvat; 

✓ acordarea de facilități unor categorii de persoane, defavorizate din punct de vedere social; 

✓ menținerea serviciului de transport la indicatorii de performanță propuși. 

 

Scopul specific pentru un transport în comun de călători convenabil, poate include furnizarea unei 

capacități suficiente, accesibilitate sporită, timp rezonabil pentru călătoria origine-destinație, 

siguranța realizării prestației în orice condiții meteorologice, confort acceptabil, facilități, minim de 
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efecte negative pentru locuitori, inclusiv protecția mediului înconjurător, toate la un preț cu un grad 

de suportabilitate rezonabil pentru publicul general. Cu alte cuvinte, scopul transportului public este 

sporirea calității vieții localnicilor. 

Transportul urban are rolul de a răspunde necesităților impuse de obiectivele finale ale comunității 

deservite.  

Rețeaua de transport în comun trebuie să fie coerentă și judicios distribuită în teritoriu, pentru a mări 

puterea de atragere a forței de muncă spre activitățile economice și administrative, domiciliul 

devenind în acest fel indiferent și independent de locul de muncă. Structura programelor de circulație 

și modul de repartizare a capacității de transport oferite trebuie să țină cont în cel mai înalt grad de 

cerere (de fapt trebuie să se asigure reducerea timpului pierdut pentru deplasare la și de la locul de 

muncă în favoarea creșterii timpului destinat odihnei, destinderii, autoinstruirii profesionale și 

generale, educației, preocupărilor politice și de afaceri, încadrarea într-o viață normală); nu trebuie 

pierdute din vedere nici dotarea cu vehicule performante, retehnologizarea proceselor de întreținere 

și reparații, achiziționarea echipamentelor electronice, pentru dispecerizare și control a circulației, 

protecția mediului înconjurător. 

În acest context, scopul urmărit, este înființarea serviciului de transport public local care să  

eficientizeze activitatea de transport de persoane în comuna Ștefăneștii de Jos, prin creșterea 

fluenței, vitezei de circulație și a capacității de transport, precum și eficientizarea utilizării fondurilor 

destinate activității de exploatare specifice. 

În cadrul studiului de oportunitate: 

✓ Va fi analizată legislația actuală în domeniu, cu menționarea tuturor aspectelor legale care țin de 

organizarea serviciilor de transport public local. 

✓ Va fi descrisă situația existentă privind sistemul de transport urban, detaliată și completă 

(caracteristicile tramei stradale, condiții de garare,  analiza facilităților de întreținere necesare etc) 

în contextul în care se vor analiza documentații precum planul urbanistic general al comunei, 

strategia de dezvoltare și orice alte documente strategice la nivel local și informații preluate de la 

factorii de interes.  

✓ Vor fi determinate necesitatea și oportunitatea operării transportului public din punctul de vedere a 

facilitării și creșterii mobilității populației și îmbunătățirii condițiilor generale de mediu la nivelul 

comunei; în acest sens se vor analiza: propunerile de trasee de transport public funcție de 

necesitățile de mobilitate ale populației, echiparea cu autovehicule a acestor trasee,  capacitatea și 

numărul acestora funcție de frecvențele de succedare, accesibilitatea, facilitățile oferite pasagerilor, 

principiile general acceptate pentru stații și opriri, scenarii alternative de operare; în deciderea 

capacității vehiculelor se va ține cont de densitatea populației și a fluxurilor de călători preconizate.  

✓ Va fi analizată fezabilitatea tehnică de operare a transportului public.  

✓ Va fi prezentată analiza opțiunilor “Cu serviciu public de transport” și “Fără serviciu public de 

transport”. 

✓ Vor fi descrise avantajele soluției recomandate, precum și descrierea funcțională și tehnologică, 

după caz, a soluției recomandate. 

✓ Vor fi identificate cele mai relevante aspecte de mediu, sociale și instituționale pentru operarea 

transportului public în condiții optime. 

✓ Vor fi identificate riscurile operării serviciului și se vor indica strategii de minimizare a riscurilor 
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Una din soluțiile de descongestionare a traficului este și încurajarea deplasărilor cu autobuzul cu 

efecte benefice atât asupra mediului, cât și asupra infrastructurii rutiere. O comunitate viabilă este 

aceea care oferă cetățenilor săi posibilități multiple de deplasare: transportului public trebuie să i se 

acorde aceeași importanță, ca și deplasării cu autoturismul. Valorile traficului rutier trebuie 

minimizate pe cât posibil pentru creșterea calității aerului, conservării energiei, accesibilității și 

calității vieții în cadrul localității. 

 

În ce privește fezabilitatea tehnică de operare a transportului public la nivelul localității se vor analiza 

aspecte precum: 

- Trasee rațional determinate pe baza grafului rețelei 

- Mijloace de transport adecvate cu referințe la dimensiunea medie nominală a vehiculelor, la 

numărul de vehicule necesar pentru acoperirea cererii la intervale de vârf și în afara cererii, funcție de 

frecvența de succedare 

- Tehnologii moderne utilizate în transporturile publice 

 

Modul de organizare și funcționare a activității de transport public local prin curse regulate, trebuie să 

se realizeze pe baza următoarelor principii: 

a) Respectarea drepturilor și intereselor legitime ale călătorilor; 

b) Tratament egal și nediscriminatoriu pentru toți utilizatorii; 

c) Tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat; 

d) Asigurarea deplasării în condiții de siguranță și de confort; 

e) Asigurarea calității și continuității serviciului; 

f) Responsabilitatea față de cetățeni; 

g) Conservarea și protecția mediului înconjurător; 

h) Administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a comunei 

Ștefăneștii de Jos; 

i) Susținerea și finanțarea serviciului prin soluții de compensare stabilite în mod transparent; 

j) Dezvoltarea durabilă. 

 

 

1.2 Legislație 
• Întocmirea documentaţiei necesare înființării serviciului de transport public prin curse 

regulate la nivelul UAT Ștefăneștii de Jos se va face în baza următoarelor acte normative, 

standarde şi normative: 

• Ordin AND 20/2001 indicativ DD 506/2001 – Instrucţiuni tehnice pentru recensăminte, 

măsuratori, sondaje si anchete de circulatie in localităţi si teritoriul lor de influenţă; 

• STAS 10795/1-1995 – Metode de investigare a circulaţiei; 

• STAS 2900-89 – Laţimea drumurilor; 

• Codul civil al României; 

• Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

• Legea nr. 92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-

teritoriale cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională in România; 
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• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism; 

• Ordonanta nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 490/2011 privind completarea Regulamentului general 

de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996; 

• Hotărărea de Guvern nr. 1460/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare 

durabilă – Orizonturi 2013-2020-2030; 

• Ghidul Jaspers referitor la „Utilizarea modelelor de transport în planificarea transporturilor 

şi evaluarea proiectelor” 

• Ordonanța Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente 

în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport; 

• Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi 

completările aduse de legea 225/2016. 

• Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 140/2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor 

de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local; 

• Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere. 

 

1.2 Aspecte legale care țin de organizarea serviciilor de transport public local 
 

 

 

 

 
În conformitate cu alin. (1) al art. 4 din Legea 92/2007 (actualizată) a serviciilor publice de transport 

persoane în unitățile administrativ-teritoriale este considerat serviciu de transport public local de 

persoane prin curse regulate, transport care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

• se efectuează, după caz, de către un operator de transport rutier, operator de transport 

feroviar, de către un transportator autorizat sau de către un operator de transport naval 

autorizat; 

• se efectuează pe raza administrativ-teritorială a unei localități sau, după caz, a unităților 

administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară, fără a depăși 

limitele administrativ-teritoriale ale acesteia, cu excepția liniilor de ieșire sau altor elemente 

auxiliare activității respective care intră pe teritoriul localității învecinate.  

• se execută pe rute și cu programe de transport prestabilite, de către consiliul local sau de 

adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară.  

• se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu 

mijloace de transport în comun, înmatriculate sau înregistrate în România, respectiv cu 

autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou, tren sau nave deținute de acesta sau de către 

unitatea administrativ-teritorială sau, după caz, de către unitățile administrativ-teritoriale 

membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară; transportul realizat cu troleibuze, 

tramvaie, metrou, tren sau nave se realizează de către transportatorii autorizați; 

• persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite 

stații, autogări; 

• pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat 

percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de titluri de călătorie; 
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• autoritatea administrației publice locale impune sau contractează obligații de serviciu public 

și poate acorda, în schimbul îndeplinirii acestora, drepturi exclusive și/sau compensații de 

orice natură. Prin obligație de serviciu public se înțelege o cerință definită sau stabilită de 

autoritatea competentă pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes 

general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și 

le-ar asuma sau nu și lear asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit. 

Contractele de servicii publice nu presupun în mod obligatoriu acordarea de compensații. 

 

Există astfel la nivel național un cadru legislativ necesar care permite organizarea şi monitorizarea 

activităţii de transport public local de călători. Modalitatea de atribuire a serviciilor de transport 

public local de călători se aproba de către autorităţile locale odata cu programul de transport public 

local de persoane prin curse regulate. 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 cu modificările și completările ulterioare, ale legii 

51/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului 972/2007 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-

cadru al serviciilor de transport public local  este necesară înfiinţarea serviciului de transport public 

prin curse regulate la nivelul comunei Ştefăneştii de Jos. 

Potrivit  prevederilor Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile 

administrativ-teritoriale: 

- art. 1 alin. (1): „Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind înfiinţarea, autorizarea, 

organizarea, exploatarea, gestionarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciilor de transport 

public în comune, oraşe, municipii, judeţe şi în zonele asociaţiilor de dezvoltare comunitară.” 

- art. 16 alin. (1): „Consiliile locale, consiliile judeţene, precum şi Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze şi să controleze prestarea 

serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, precum şi să 

înfiinţeze societăţi de transport public dacă acestea nu există.” 

-art.17 alin.(1): ”Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au 

următoarele atribuţii: 

l) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu 

consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi 

ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu; 

- art.17 alin.(2): ”În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă 

hotărâri sau emit dispoziţii, după caz.” 

- art.19 lit.c): ”Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de operatorii de 

transport rutier şi transportatorii autorizaţi:   

c) să reglementeze, prin norme locale, modul de organizare şi funcţionare a fiecărui serviciu de 

transport public local;” 

- art. 21 alin.(3): ”Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, activităţile specifice serviciului de 

transport public local se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile regulamentelor 

serviciilor de transport public local elaborate de autorităţile locale de transport şi aprobate prin 

hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene şi ale Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de transport public local, elaborat de 

A.R.R., A.F.E.R. şi A.N.R., după caz. ” 
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Potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare – Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice: 

-art. 1 alin.(1) şi (2), lit.h: (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, 

competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării, 

finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice. 

(2) În înţelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite în continuare servicii 

de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea activităţilor reglementate prin prezenta lege şi prin legi 

speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter 

social ale colectivităţilor locale, cu privire la:  

h) transportul public local de călători.”  

- art.8 alin.(1): „Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, 

în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi 

publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea 

bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sistemele 

de utilităţi publice.- art.8 alin.(3), lit. i: „În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera 

serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu:  

i) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de 

furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi 

publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de 

furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de 

reglementare competente;” 

-art.22 alin.(4): „Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de 

forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de 

sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu 

regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului.” 

 

 

1.2.1 Sistemul de Transport Public 
Conform Legii nr. 92/2007 cu modificările și completările ulterioare, serviciile de transport public 

local se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu 

mijloacele de transport, formează Sistemul de Transport Public. 

 

Infrastructura tehnico-edilitară include: 

a) construcţii, instalaţii şi echipamente specifice pentru întreţinerea, repararea şi parcarea 

mijloacelor de transport, precum: depouri, autobaze, garaje, ateliere, staţii de spălare şi 

igienizare etc.; 

b) dispecerate şi dotări speciale de urmărire şi coordonare în trafic a vehiculelor de transport, de 

intervenţie şi de depanare; 

c) calea de rulare a tramvaielor şi a metroului; 

d) echipamente, mijloace specifice de transport, cabluri şi elemente de susţinere, în cazul 

transportului pe cablu; 

e) reţele electrice de contact pentru tramvaie, troleibuze, metrou şi pentru transportul pe cablu; 
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f) sistemul energetic de alimentare a reţelelor de contact electrice, staţii de transformare-

redresare, sisteme de conectare, racorduri de alimentare aferente reţelelor de contact; 

g) reţeaua de drumuri, tuneluri, căi navigabile, galerii şi staţii de metrou, precum şi construcţii şi 

instalaţii aferente; 

h) amenajări stradale, precum: staţii de îmbarcare-debarcare, puncte de vânzare a legitimaţiilor 

de călătorie; 

i) autogări şi terminale pentru îmbarcare, debarcare sau schimb de călători; 

j) gări fluviale. 

Prin mijloace de transport destinate Transportului Public se înţelege: 

• autobuze - autovehicule destinate şi echipate pentru transportul de persoane şi al bagajelor 

acestora, aşa cum sunt definite în OG 27/2011; 

• autobuze urbane;  

• tramvaie; 

• troleibuze; 

• trenuri de metrou; 

• mijloace specifice de transport, în cazul transportului pe cablu; 

• autoturisme; 

• nave de transport de pasageri sau mărfuri pe căile navigabile interioare. 

 

1.2.2 Subvenţionarea serviciului de transport public 
Conform OG nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport 

rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, republicat, pentru satisfacerea unor 

necesităţi de natură economică, socială sau de mediu, pentru acordarea de facilităţi unor categorii 

de persoane defavorizate sau provenind din zone defavorizate greu accesibile sau pentru a se 

asigura capacităţi suficiente de transport pe anumite rute se pot stabili servicii publice 

subvenţionate de transport rutier. 

 

Prin serviciu public subvenţionat de transport se înţelege acel transport public care necesită 

subvenţii bugetare, pe care un operator de transport este obligat să îl efectueze, în condiţiile impuse 

de autorităţile competente, chiar dacă acesta ar avea efecte economice negative asupra activităţii 

sale, pe perioada efectuării serviciului public subvenţionat contractat. 

 

Prin urmare, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, susţinerea şi încurajarea 

dezvoltării serviciului, serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în comuna 

Ştefăneştii de Jos se poate organiza ca serviciu subvenționat cu respectarea prevederilor Legii                    

nr. 92/2007 (cu modificările și completările ulterioare) a serviciilor de transport public local, cu 

modificările și completările ulterioare și a prevederilor OG nr. 97/1999 privind garantarea furnizării 

de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile 

interioare, republicată. 

Conform Legii nr. 92/2007 cu modificările și completările ulterioare, sumele necesare finanţării 

funcţionării şi exploatării serviciilor de transport public local provenite din subvenţii de la bugetul 

local, se prevăd în bugetele locale şi se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale consiliilor locale, 

ale consiliilor judeţene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.  

 

De asemenea, Legea nr.92/2007 cu modificările și completările ulterioare prevede că: 
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- Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii, 

de gratuitate la legitimaţiile de călătorie individuale se asigură din bugetul de stat, din bugetele 

locale sau din bugetele altor instituţii stabilite prin lege. Astfel, conform actelor normative în vigoare 

(ex: Legea nr. 1/2011, Legea nr. 448/2006, Legea nr. 118/1990, Legea nr. 44/1994, etc.), persoanele 

cu handicap, elevii, studenții, veteranii de război, etc. beneficiază de gratuitate/reduceri pentru 

Transportul Public. 

- Acoperirea influenţelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimaţiile de călătorie 

individuale pentru serviciul de transport public local de persoane, aprobate pentru anumite categorii 

de persoane de consiliile locale, de consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, sau acoperirea diferenţelor dintre costurile înregistrate de operatorul de 

transport rutier sau transportatorul autorizat pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv încasate 

ca urmare a vânzării legitimaţiilor de călătorie individuale se asigură din bugetele locale ale 

comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale judeţelor, după caz, până la nivelul tarifelor de vânzare 

către populaţie a legitimaţiilor de călătorie individuale. 

- Condiţiile concrete în care va fi acoperit costul călătoriilor sau costurile înregistrate pentru 

efectuarea transportului public local pe traseele sociale nerentabile se vor stabili prin hotărârea de 

dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Subvenția prevăzută de Legea nr.92/2007 cu modificările și completările ulterioare reprezintă și 

"compensaţia de serviciu public" în sensul Regulamentului nr. 1370/2007. 

Acest Regulament definește "compensaţia de serviciu public" ca fiind „orice beneficiu, în special 

financiar, acordat direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri publice în 

perioada de punere în aplicare a unei obligaţii de serviciu public sau în legătură cu perioada 

respectivă”. 

 

Spre deosebire de alte sectoare economice, art. 106 alin. (2) din Tratatul privind funcţionarea 

Uniunii Europene („TFUE”) conform căruia „Întreprinderile care au sarcina de a gestiona serviciile de 

interes economic general sau care prezintă caracter de monopol fiscal se supun normelor, tratatelor 

și, în special, regulilor de concurență, în măsura în care aplicarea acestor norme nu împiedică, în 

drept sau în fapt, îndeplinirea misiunii speciale care le-a fost încredințată. Dezvoltarea schimburilor 

comerciale nu trebuie să fie afectată într-o măsură care contravine intereselor Uniunii” nu se aplică 

în cazurile în care compensațiile sunt plătite pentru obligațiile de serviciu public din transportul 

terestru.  

 

Aceste compensații intră sub incidența art. 93 din TFUE care prevede că „Sunt compatibile cu 

tratatele ajutoarele care răspund necesităților de coordonare a transporturilor sau care constituie 

compensarea anumitor obligații inerente noțiunii de serviciu public.”  

 

În consecință, normele Uniunii referitoare la compensațiile pentru servicii de interes economic 

general care se bazează pe art. 106 alin. (2) din TFUE, nu se aplică transporturilor interioare1. 

 
1 În anul 2012 Comisia Europeană a aprobat un pachet de acte normative privind ajutoarele de stat, printre 
care Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru 
obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu 
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În cazul în care compensația pentru aceste servicii este plătită în conformitate cu Regulamentul nr. 

1370/2007, ea este considerată compatibilă cu piața internă și este exceptată de la obligația de 

notificare prealabilă prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din TFUE. 

 

Totuși, în Comunicarea Comisiei Europene nr. 2014/C 92/01 referitoare la orientări pentru 

interpretarea Regulamentului nr. 1370/2007 se prevede că această prezumție de compatibilitate și 

exceptare de la obligația de notificare nu se referă la posibilul caracter de ajutor de stat al 

compensației plătite pentru prestarea de servicii de transport public. Pentru a nu constitui ajutor de 

stat, această compensație ar trebui să respecte cele patru condiții stabilite de Curtea Europeană de 

Justiție în hotărârea Altmark. 

Pe scurt, Decizia Altmark stabileşte cadrul în care pot fi acordate subvenţiile ce sunt vărsate în 

compensarea realizării unui serviciu public de către o întreprindere privată (printre acestea fiind 

incluse şi societăţile cu capital public, dar care funcţionează ca societăţi comerciale de drept privat). 

Curtea confirmă în decizia sa că normele dreptului comunitar nu se opun acordării de compensaţii 

pentru serviciile de interes economic general (SIEG), dar impune respectarea cumulativă a patru 

condiţii pentru ca acestea să intre sub incidenţa regulilor impuse de dreptul comunitar pentru 

ajutoarele de stat: 

a) întreprinderea beneficiară să fi fost însărcinată cu executarea unor obligaţii de serviciu public 

definite în mod clar; 

b) parametrii de calcul ai compensaţiei să fi fost stabiliţi în prealabil în mod obiectiv şi transparent; 

c) compensaţia să nu depăşească ceea ce este necesar pentru a acoperi în tot sau în parte 

costurile ocazionate de executarea obligaţiilor de serviciu public, luând în considerare sumele 

încasate în legătură cu acest serviciu, precum şi un beneficiu rezonabil pentru executarea 

acestor obligaţii; 

d) nivelul compensaţiei necesare a fost stabilit pe baza unei analize a costurilor la care s-ar fi 

expus o întreprindere de nivel mediu, bine gestionată şi echipată în mod adecvat pentru 

satisfacerea exigenţelor impuse de serviciul public (când este vorba despre o întreprindere 

însărcinată cu executarea unor obligaţii de serviciu public care nu a fost aleasă în cadrul unei 

proceduri concurenţiale, cum ar fi cazul operatorilor regionali cărora li s-au atribuit direct 

contracte de delegare a gestiunii cu respectarea regulilor in house). 

 

Art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 1370/2007 prevede că, în cazul contractelor de servicii publice 

atribuite direct sau în cel al normelor generale, compensația trebuie să fie conformă cu dispozițiile 

sale și ale anexei la acesta, pentru a garanta absența supracompensării. 

 

Astfel, compensația trebuie să se limiteze la efectul financiar net al obligației de serviciu public. 

Acesta se calculează conform formulei: costuri, minus venituri generate de exploatarea serviciului 

public, minus veniturile potențiale induse de efectele de rețea, plus un profit rezonabil. 

 

După cum se arată și în comunicările Comisiei Europene referitoare la implementarea 

Regulamentului  

 
de interes economic general.  
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1370/2007, valoarea totală a compensației trebuie să fie mai mică sau egală cu suma dintre efectul 

financiar net al contractului  și  profitul rezonabil contractat. Efectul financiar net se calculează prin 

diferența dintre costurile de exploatare ale serviciilor obligatorii contractate și veniturile realizate în  

prestarea serviciilor obligatorii. Se exclud orice costuri și venituri aferente altor servicii obligatorii 

contractate de alte autorități contractante sau altor servicii prestate pe piața liberă.  

Compensația reprezintă orice beneficiu financiar sau care poate fi exprimat financiar. Acordarea 

drepturilor de exclusivitate creează astfel de beneficii financiare operatorului și, în consecință, orice  

venituri realizate în prestarea serviciilor obligatorii (încasate de la utilizatori sau autorități publice, 

inclusiv diferențele de tarif) se iau în calcul pentru a se stabili dacă operatorul încasează o 

compensație în exces sau insuficientă.   

Dacă este compensație în exces, atunci operatorul trebuie să plătească autorității contractante 

diferența.  

Dacă este insuficientă, autoritatea contractantă trebuie să acopere diferența. 

 

În ceea ce privește costurile, pot fi luate în considerare toate costurile direct legate de furnizarea 

serviciului public.  

 

Veniturile legate direct sau indirect de prestarea serviciului public, trebuie să fie deduse din costurile 

pentru care se solicită compensația. 

Conform Regulamentului 1370/2007, paragraful (34) din Preambul, pentru a evita denaturarea 

nejustificată a concurenței, compensația pentru serviciul public nu poate depăși ceea ce este necesar  

pentru acoperirea costurilor nete ocazionate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, ținând 

seama de venitul generat prin aceasta și de un profit rezonabil. Articolul 6 din Regulamentul 1370 

prevede obligația absenței compensării în exces în cazul contractelor de servicii publice atribuite în 

mod direct. Acest lucru se datorează faptului că atribuirea directă nu va apărea ca rezultat al 

interacțiunii concurențiale a forțelor pieței, ci mai degrabă al unei negocieri directe între autoritatea 

competentă și prestatorul de servicii (Comunicarea Comisiei din 2014). 

Costurile relevante incluse în calculul compensaţiei:  

• Costurile cu forța de muncă;  

• Consumul de combustibil / energie;  

• Reparații;  

• Materiale;  

• Amortizarea activelor fixe ale operatorului;  

• Investiții: trebuie să fie descrise în anexa la contractul de servicii publice;  

• Alte cheltuieli: redevențe, orice alte taxe și costuri generate de furnizarea serviciului;  

• Cheltuieli financiare;  

• Costuri indirecte. 

 

1.2.3 Finanțarea investițiilor în Sistemul de Transport Public 
Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea sistemelor 

de transport public local de persoane se poate face fie din fondurile operatorilor, din fonduri 

europene nerambursabile, fie din bugetele locale sau din bugetul de stat, cu respectarea 
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prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de execuţie, 

a prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, şi a 

documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate conform legii. 

 

1.2.4  Regimul juridic al bunurilor ce compun Sistemul de Transport Public 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 cu modificările și completările ulterioare, 

componentele infrastructurii tehnico-edilitare aferente Transportului Public se pot afla în 

proprietatea publică sau privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale ori în proprietatea 

unor persoane juridice de drept privat. Conform prevederilor legale, componentele infrastructurii 

tehnico-edilitare aparținând unităţilor administrativ-teritoriale se evidenţiază şi se inventariază în 

cadastrele imobiliar-edilitare ale unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii. 

 

Termenul folosit în textele legilor aplicabile, referitor la bunuri, este de a pune la dispoziție, nu de a 

concesiona, după cum se observă în cele ce urmează:  

Art. 22, alin. (11) din Legea nr. 51/ 2006:  

„Încredințarea gestiunii unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera 

respectivului serviciu de  utilități  publice către operator implică  încredințarea prestării/furnizării 

propriu-zise a serviciului/activității, precum și punerea la dispoziție a bunurilor ce compun sistemul de 

utilități publice aferent serviciului/activității”  

 

Bunurile ce compun sistemele de utilități publice prin intermediul cărora sunt furnizate/prestate 

serviciile de utilități publice pot fi: 

a) date în administrare şi exploatare operatorilor, în baza hotărârii de dare în administrare - în 

cazul gestiunii directe; 

b) puse la dispoziţie operatorilor/operatorilor interni şi exploatate în condiţiile legii, în baza 

contractului de delegare a gestiunii serviciului - în cazul gestiunii delegate. 

 
Conform Legii nr. 51/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare, sistemele de utilităţi 

publice (inclusiv Sistemele de Transport Public) sau părţile componente ale acestora, realizate în 

comun prin programe de investiţii noi realizate în cadrul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu 

obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, aparţin proprietăţii publice a unităţilor 

administrativ-teritoriale membre şi se înregistrează în patrimoniul acestora. 

 

1.2.5 Modalitățile de gestiune a serviciului de transport public 
Conform Legii nr. 51/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de 

transport public local se pot organiza în două modalități de gestiune: 

a) gestiune directă; 

b) gestiune delegată. 

 

Atât Legea nr. 51/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare, cât și Legea nr. 

92/2007 cu modificările și completările ulterioare definesc gestiunea directă ca acea modalitate de 

gestiune în care autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit prestarea serviciului de 

utilități publice (inclusiv deci a transportului public local) şi toate sarcinile şi responsabilităţile, 
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potrivit legii, privind organizarea, coordonarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării 

serviciului de transport public local, precum şi administrarea sistemului de utilităţi publice aferente. 

 

Legea nr. 92/2007 cu modificările și completările ulterioare prevede la Art. 23. alin.(1) că  „Gestiunea 

delegată se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare.” Legea nr. 51/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare 

definește gestiunea delegată ca acea „modalitate de gestiune în care autorităţile deliberative ale 

unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu 

obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-

teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din 

competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi 

publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea 

delegată a serviciilor de utilităţi publice implică punerea la dispoziţia operatorilor a sistemelor de 

utilităţi publice aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia acestora de a 

administra şi de a exploata aceste sisteme. 

Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea 

sistemelor de utilităţi publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre 

activităţile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice şi de eficienţă a 

costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate. 

 

Precizăm că cele două modalități de gestiune nu contravin prevederilor Regulamentului nr. 

1370/2007. 

 

Conform Legii nr. 51/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare și Legii nr. 92/2007 

cu modificările şi completările ulterioare, modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se 

stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza 

unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui 

mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-

teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice. 

De asemenea, desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de 

forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de 

sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu 

regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului (în cazul asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară, regulamentul serviciului şi caietul de sarcini se elaborează în cadrul asociaţiei, se 

supun avizării autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

membre, în condiţiile mandatului primit, şi se aprobă de adunarea generală a asociaţiei). 

 
Regulamentul și Caietul de sarcini al serviciului de transport  

Conform Legii nr. 51/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare,”Desfăşurarea 

activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, 

se realizează pe baza regulamentului serviciului, a caietului de sarcini al serviciului şi a licenţei 

emise de autoritatea de reglementare competentă, în condiţiile legii speciale. În cazul asociaţiilor 

de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, acestea 

elaborează un singur regulament al serviciului şi un singur caiet de sarcini al serviciului la nivelul 

unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru serviciile/ activităţile gestionate în comun. 
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Acestea se aprobă de adunarea generală a asociaţiei în baza mandatului special prevăzut la art. 

10 alin.(5).” 

În aplicarea acestor dispoziții, prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 cu modificările și 

completările ulterioare au fost aprobate Regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public 

local şi Caietul de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local. 

 

Regulamentul-cadru privește efectuarea serviciilor de transport public local, astfel cum sunt definite 

prin Legea nr. 92/2007 cu modificările și completările ulterioare și definește modalităţile şi 

condiţiile-cadru necesare pentru efectuarea respectivelor servicii, indicatorii de performanţă, 

condiţiile tehnice, precum şi raporturile dintre operatori şi utilizatori.   

Caietul de sarcini-cadru stabileşte condiţiile tehnice de efectuare a serviciului de transport public 

local prin curse regulate în condiții de eficiență și de siguranță în exploatare, precum și nivelurile de 

calitate, constituind ansamblul cerințelor tehnice de bază. 

Acestea reprezintă „norme generale” în înțelesul Regulamentului nr.1307/2007. 

 

 

Contractul de delegare / Contractul de servicii publice 

Conform Legii nr. 51/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare: 

”Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unităţile 

administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, 

prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în 

calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a 

furniza/presta integral un serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activităţi specifice 

acestuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-

edilitară aferentă serviciului/activităţii furnizate/prestate, în schimbul unei redevenţe, după caz. 

Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu 

obiect de activitate serviciile de utilităţi publice în numele şi pe seama unităţilor administrativ-

teritoriale membre, care au calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat 

actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

Regulamentul nr. 1370/2007 utilizează noțiunea de „Contract de servicii publice”, definit ca: ”unul 

sau mai multe acte obligatorii din punct de vedere juridic şi care confirmă acordul încheiat între o 

autoritate competentă şi un operator de serviciu public cu scopul de a încredinţa respectivului 

operator de serviciu public gestionarea şi exploatarea serviciilor publice de transport de călători, sub 

rezerva unor obligaţii de serviciu public; în funcţie de dreptul statelor membre, contractul poate 

consta, de asemenea, într-o decizie adoptată de către autoritatea competentă:   

a) sub forma unui act cu putere de lege sau a unor acte administrative speciale, sau   

b) care cuprinde condiţiile în care autoritatea competentă însăşi prestează serviciile sau 

încredinţează prestarea unor astfel de servicii unui operator intern;”  

 

Conform Regulamentului nr. 1370/2007, încheierea contractului de servicii publice este obligatorie 

„în cazul în care o autoritate competentă decide să acorde unui operator ales un drept exclusiv 

şi/sau o compensaţie de orice natură în schimbul îndeplinirii unor obligaţii de serviciu public”.  

00079384.htm
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În ceea ce privește noțiunea de „obligație de serviciu public”, aceasta este definită de Regulamentul 

nr. 1370/2007 ca fiind „o cerință definită sau stabilită de către o autoritate competentă, pentru a 

asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține 

seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași 

măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit”. Astfel, în cadrul stabilit de Regulamentul nr. 

1370/2007, statele membre dispun de o largă marjă de apreciere pentru a defini obligațiile de 

serviciu public în conformitate cu necesitățile utilizatorilor finali. 

 

Prin Comunicarea Comisiei Europene nr. 2014/C 92/01 referitoare la orientări pentru interpretarea 

Regulamentului nr. 1370/2007 se precizează că: 

„Cel mai adesea, dar nu întotdeauna, obligațiile de serviciu public se pot referi la cerințe specifice 

impuse operatorului de servicii publice în ceea ce privește, de exemplu, frecvența serviciilor, calitatea 

acestora, furnizarea de servicii în special la stațiile intermediare mai mici care s-ar putea să nu fie 

atractive din punct de vedere comercial, precum și furnizarea de trenuri dimineața devreme și seara 

târziu. Ca exemplu (ilustrativ), Comisia consideră că serviciile clasificate ca servicii publice trebuie să 

fie destinate cetățenilor sau să fie în interesul societății în ansamblul ei. Autoritățile competente 

definesc natura și domeniul de aplicare al obligațiilor de serviciu public, respectând în același timp 

principiile generale din tratat”. 

 

În dreptul național, principalele obligații de serviciu public sunt stabilite prin legislația specifică 

aplicabilă și indicatorii de performanță ce trebuie respectați de operatori. 

 

În ceea ce privește noțiunea de „drept exclusiv”, acesta este definit ca fiind „un drept care permite 

exploatarea anumitor servicii publice de transport de călători de către un operator de servicii publice 

pe o anumită rută sau rețea ori într-o anumită zonă, cu excluderea oricărui alt asemenea operator”.  

 

Prin Comunicarea Comisiei Europene nr.2014/C 92/01 referitoare la orientări pentru interpretarea 

Regulamentului nr. 1370/2007 s-a precizat că: 

„Deseori, contractul de servicii publice stabilește condițiile de exercitare a dreptului exclusiv, mai 

exact domeniul geografic de aplicare și durata acestuia. Exclusivitatea protejează întreprinderea de 

concurența altor operatori pe o piață specifică, în măsura în care nicio altă întreprindere nu poate 

furniza același serviciu. Cu toate acestea, statele membre pot acorda anumite drepturi care par 

neexclusive, dar care împiedică de fapt alte întreprinderi să participe pe piață, prin intermediul unor 

norme legislative sau al unor practici administrative. De exemplu, dispozitivele administrative care 

acordă autorizația de a opera servicii de transport public sub rezerva îndeplinirii unor criterii, cum ar 

fi un anumit volum și o anumită calitate a acestor servicii, ar putea avea ca efect practic limitarea 

numărului operatorilor de pe piață. Comisia consideră că noțiunea de exclusivitate utilizată în 

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 acoperă și această din urmă situație.” 
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2. ANALIZA NECESITĂŢII ÎNFIINŢĂRII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Date generale – situația existentă 
Prezentul studiu fundamentează necesitatea și oportunitatea înființării serviciului de transport public 

local în comuna Ștefăneștii de Jos. Autoritățile administrației publice locale au obligația de a stabili și 

de a aplica pe termen mediu și lung pentru înființarea și dezvoltarea serviciilor de transport public 

local, ținând seama de planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare 

economico-socială a localităților și de cerințele de transport public local, evoluția acestora, precum și 

de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse și emisii minime de noxe. 

 

Prin realizarea acestui obiectiv, Consiliul Local al UAT Ștefăneștii de Jos, reprezentantul Autorității 

administrației publice locale al UAT Ștefăneștii de Jos, urmărește prin strategiile pe care le va adopta: 

• înființarea, dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de transport 

public de persoane în concordanță cu programele de dezvoltare economico-socială ale 

localității, precum și a infrastructurii aferente acestuia; 

• satisfacerea în condiții optime ale nevoilor populației (principalul client), precum și ale 

instituțiilor publice și agenților economici de pe raza administrativ-teritorială a localității, pe 

care îi deservește prin serviciile de transport; 

• gestionarea serviciilor de transport public local de persoane pe criterii de competitivitate și 

eficiență managerială; 

• îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței 

transportului public local de persoane; 

• asigurarea unei capacități suficiente de transport în special pe rutele aglomerate; 

• promovarea reabilitării infrastructurii aferente serviciilor de transport public local de 

persoane; 

• realizarea unor noi infrastructuri edilitare printr-un program investițional adecvat; 

• acordarea de facilități unor categorii de persoane defavorizate din punct de vedere social; 

• menținerea serviciului de transport la indicatorii de performanță propuși. 

 

Conform Strategiei locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice 

2016-2020, Consiliului Local al UAT Ștefăneștii de Jos, în calitate de autoritate a administrației publice 

locale căreia îi revin competențe în cee ce privește orgaizarea și funcționarea serviciului de transport 

public în comun, urmărește ca prin implementarea strategiei locale să asigure atingerea următoarelor 

obiective în domeniul transportului: 

• crearea unui compartiment de specialitate pentru transportul public local, cu sau fără 

personalitate juridică; 
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• asigurarea finanţării necesare dezvoltării componentelor sistemului de transport public local 

din comuna Ștefăneștii de Jos; 

• asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte procedurile de achiziţie publică; 

• informarea populaţiei cu privire la dezvoltarea durabilă a serviciului de transport public local; 

• acordarea unor facilităţi de transport anumitor categorii de persoane; 

• corelarea capacităţii mijloacelor de transport de  persoane cu fluxurile de călători existente. 

Atingerea acestor obiective contribuie la îndeplinirea cerințelor utilizatorilor serviciului de transport 

public și asigură caracterul suportabil al acestuia pentru plătitorii de taxe. 

 

Cele mai importante aspecte care trebuie luate în considerare sunt: 

- transportul public trebuie să fie perceput de către publicul larg ca fiind un mijloc de transport: 

suportabil, confortabil și avantajos – pentru aceasta sunt necesare investiții în mijloace de transport 

și infrastructura aferentă și scheme de îmbunătățire a managementului traficului care să acorde 

prioritate transportului public; 

- reevaluarea rețelei stradale utilizată de transportul public și a tipurilor mijloacelor de transport ce 

pot fi utilizate – această necesită o analiză pentru a determina dacă rețeua actuală poate fi 

optimizată și dacă îndeplinește necesitățile pasagerilor existenți și potențiali; 

- considerând succesul relativ al microbuzului ca o formă de transport atractivă, vor fi luați în calcul 

operatorii privați de microbuze care vor continua să opereze. 

 

Lipsa transportului public de la nivelul comunei Ștefăneștii de Jos reprezintă unul dintre punctele 

slabe identificate în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă. De asemenea strategia mai 

subliniază slaba accesibilitate la obiectivele turistice  prin mijloace de transport alternative cum ar fi 

transportul public și pistele de bicicliști. 

 

Prezentare administrativă și geografică  

Comuna Stefanestii de Jos este o comună în județul Ilfov, formată din satele Crețuleasca, Ștefăneștii 

de Jos (reședința) și Ștefăneștii de Sus. Este așezată în partea de nord-est a Bucureștiului, la o 

distanță de 15 km, la intersecţia dintre paralela 44°32‘1” latitudine nordică şi meridianul 26°12’6” 

longitudine estică.  

Comuna Stefăneștii de Jos este mărginită la sud-vest de orasul Voluntari, la nord de comuna Dascălu 

la est de comuna Afumați și la vest de comuna Tunari. 

Comuna Ștefăneștii de Jos se află în centrul județului Ilfov, la nord-est de București, în câmpia Vlăsiei, 

pe malurile râului Pasărea, iar relieful ei este cel specific zonei de câmpie. Comuna se întinde pe o 

suprafață de 29 km², localitățile aflându-se de o parte și de alta a bălților formate de râu. La intrarea 

în Ștefănești se află o pădure (Lipoveanca-Vulpache) pe care se întinde și pe o parte a comunei. 

Pădurile Runcu și Lipoveanca-Vulpache fac parte din foștii codri ai Vlăsiei.  

În cadrul comunelor din judeţul Ilfov comuna este una de mărime medie iar prin aşezarea sa se 

încadrează în reţeaua de localităţi periurbane ale municipiului Bucureşti. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Pas%C4%83rea,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
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Figura 1 Limitele administrative și drumurile  comunei Ștefăneștii de Jos (maps Google) 

 

 

Figura 2 Imagine comuna Ștefăneștii de Jos (maps Google) 
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Figura 3 Poziţia comunei Ștefăneștii de Jos în judeţul Ilfov 

 

La rândul său, Judeţul Ilfov are ca vecinătăţi: 

✓ la nord: Judeţul Prahova, 

✓ la nord-vest: Județul Damboviţa, 

✓ la sud și sud-vest: Județul Giurgiu, 

✓ la sud-est: Județul Călărași 

✓ la nord-est: Județul Ialomița 

 

Comuna dispune de un potenţial economic important dat fiind poziţia sa pe traseul unor importante 

drumuri existente, precum şi de existenţa unor suprafeţe întinse de teren, atractive ca potenţial 

economic pentru investitori în domeniul micii industrii, al spaţiilor de depozitare, a serviciilor, care 

pot găsi aici toate facilităţile disponibile la un preţ mai scăzut faţă de marile oraşe, având de 

asemenea şi o accesibilitate ridicată şi relaţie directă cu Municipiul Bucureşti. 

 

 

Clima județului Ilfov 

Clima este temperat-continentală cu nuanță excesivă, cu veri călduroase și secetoase și ierni 

friguroase, dominate de prezența frecventă a maselor  de aer rece continental din Est sau arctic din 

Nord și de vânturi puternice care viscolesc zăpada ,cantitatea  medie anuala a precipitațiilor de                     

460-500 mm. 

Temperaturi medii: - anuală 10° C; 

- maxima 42° C; 

- minima absolută - 33° C (1942 Moara Domnească). 
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Vânturile dominante bat din direcția nord-est cu o frecvență de 21,9%. Mediile lunare ale vitezei 

vântului înregistrate sunt de 4,7 m/s. Numărul mediu de zile cu vânt tare (11 -16 m/s) este de 77,2. 

Iernile sunt reci, geroase cu temperaturii medii de - 3°- 0° C. 

Verile sunt calde cu un pronunțat caracter continental arid, cu temperaturi medii de 20° - 23° C. 

 

Căile de acces 

Legăturile în teritoriu ale comunei Ștefăneștii de Jos sunt asigurate prin: 

❖ drumurile județene: 

• DJ 100: Km 0+000 Otopeni (DN1) Tunari – Ştefăneşti – Afumaţi – Găneasa – Cozieni – 

Pasărea – Branesti – limita de Județ Călărași; străbate teritoriul Comunei Ștefăneștii de 

Jos prin centrul comunei, pe direcția vest-est; intersectează DJ200 în satul Ștefăneștii de 

Sus, în nordul Bălții Pasărea; asigură accesul Comunei Ștefăneștii de Jos la DN2 (E85) 

către Buzău-Bacău-Suceava-Siret-Ukraina; 

• DJ 200: DNCB – Ștefăneștii de Jos – Dascălu – sat Gagu (Comuna Dascălu) – Grădiștea 

(intersecția cu DJ101); străbate teritoriul Comunei Ștefăneștii de Jos prin estul acesteia, 

de la sud la nord, pe direcția sud-vest spre nord-est; intersectează DJ100 în satul 

Ștefăneștii de Sus. Asigură accesul comunei Ștefăneștii de Jos către comuna vecină 

Dascălu și către județul Ialomița, prin DJ101 cu care se intersectează pe teritoriul 

comunei Grădiștea, județul Ilfov și care continuă spre județul Ialomița. Este principalul 

drum de legatură între comuna Ștefăneștii de Jos și municipiul București; 

❖ DNCB – inelul rutier al municipiului București străbate teritoriul comunei Ștefăneștii de Jos în 

sud-vestul acesteia, fiind granița între comuna Ștefăneștii de Jos și orașul Voluntari. Asigură 

accesul mărfurilor și al călătorilor: 

• spre/dinspre București; 

• spre/dinspre A2 (Autostrada Soarelui) și Constanța; 

• spre/dinspre A3 (București-Ploiești-Nădlac); 

• spre/dinspre DN1, DN2 si DN3. 

❖  A3 - Autostrada București-Nădlac străbate teritoriul comunei în vestul acesteia, pe direcția 

sud-nord. Asigură accesul comunei Ștefăneștii de Jos prin Ploiești – Brașov – Tg. Mureș – Cluj-

Napoca – Zalău – Oradea – Nădlac – Europa de Vest. 

 

Din comuna Ștefăneștii de Jos (zona satului Crețuleasca) începe autostrada București–Ploiești, 

din șoseaua de centură a Bucureștiului (care trece pe la marginea sudică a comunei); drumul care 

duce de la acest nod rutier spre satele comunei Ștefăneștii de Jos nu este încă terminat. Prin comună 

trece șoseaua județeană DJ100, care o leagă spre est și sud-est de Afumați (unde se intersectează 

cu DN2), Găneasa, Brănești (unde se intersectează cu DN3), terminându-se în județul 

Călărași la Fundeni; și spre vest de Tunari și Otopeni (unde se termină în DN1). La Ștefăneștii de Sus, 

această șosea se intersectează cu șoseaua județeană DJ200, care o leagă spre nord 

de Dascălu și Grădiștea, și spre sud de Voluntari și București (zona Andronache-Colentina), drum ce 

se intersectează cu centura Bucureștiului la limita sudică a comunei. 

 

Conform Strategiei de dezvoltare durabilă, Comuna Ștefăneștii de Jos se află în centrul județului 

Ilfov și este traversată de la vest la est de Balta Pasărea.  

Legătura cu orașele și comunele din jur se realizează prin următoarele căi de acces: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A3_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/DNCB
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Afuma%C8%9Bi,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN2
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_G%C4%83neasa,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Br%C4%83ne%C8%99ti,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN3
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Fundeni,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tunari,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Otopeni
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dasc%C4%83lu,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gr%C4%83di%C8%99tea,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Voluntari
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➢ două drumuri județene: DJ 100 (de la vest la est) și DJ 200 (de la sud la nord, 

pe directia sud-vest spre nord-est); 

➢ DNCB – Șoseaua de centură a municipiului București: în sud-vest (fiind 

granița între Comuna Ștefăneștii de Jos și Orașul Voluntari); 

➢ Autostrada A3: prin vest, pe direcția sud spre nord 

 

Drumurile județene DJ100 și DJ200 se intersectează la nordul Bălții Pasărea, pe teritoriul satului 

Ștefăneștii de Sus. Acestea au următorul traseu:  

➢ DJ100: DN1 – Otopeni – Tunari – Ștefăneștii de Jos – Afumați (unde intersectează DN2) - 

Găneasa – Brănești (unde se intersectează cu DJ301B) – Fundeni (județul Călărași).  

➢ DJ200: DNCB – Ștefăneștii de Jos – Dascălu – Gagu (sat din componenta comunei Dascălu) – 

Grădiștea (până la intersecția cu DJ101).  

 

Centura Municipiului București (DNCB) reprezintă inelul rutier din jurul municipiului București. DNCB 

străbate comuna Ștefăneștii de Jos în sud-vestul acesteia, fiind granița între comuna Ștefăneștii de Jos 

și orașul Voluntari.  

Autostrada A3 București – Ploiești – Brașov – Tg. Mureș – Cluj-Napoca – Zalău – Oradea – Nădlac 

traversează comuna Ștefăneștii de Jos în vestul acesteia, pe teritoriul satului Crețuleasca, pe direcția 

sud-nord, paralel cu DJ200. În sud-vest, comuna are acces la A3 printr-o ieșire din DNCB. Deși DJ100 

intersectează A3 pe raza satului Ștefăneștii de Sus, drumul județean nu are ieșire la A3, deoarece încă 

nu au fost realizate bretelele de ieșire din A3 pe DJ100. 

 

Conform Strategiei de dezvoltare durabilă, comuna Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov are o suprafață 

totală de 2.982,58 ha, adica 29,83 km2, reprezentând 1,83% din suprafața totală a Județului Ilfov, de 

1.583 km2. Județul Ilfov este cel mai mic judeţ al ţării având o suprafață de 1.583 km2 care reprezintă 

0,66% din suprafața totala a țării.  

Suprafața totală a comunei Ștefăneștii de Jos, de 2.982,58 ha, se află în:  

✓ intravilan: 2.497,56 ha, reprezentând 83,74% din suprafața totală a comunei, de 2.982,58 ha;  

✓ extravilan: 485,02 ha, reprezentând 16,26% din suprafața totală a comunei, de 2.982,58 ha.  

 

Majoritatea suprafeței, de 2.497,56 ha, respectiv 83,74% din suprafața totală a localității, se află în 

intravilanul acesteia. Aici sunt incluse zonele cu funcțiuni economice, administrative și sociale specifice 

și mare parte dintre drumuri. 

 

În extravilanul localității sunt incluse terenurile agricole, părți din păduri și ape și o parte dintre 

drumuri.  

Suprafața comunei Ștefăneștii de Jos, de 2.982,58 ha, aproximativ 29,83 km2, reprezintă 1,83% din 

suprafața totală a Județului Ilfov, de 1.583 km2. 

 

 

Din punct de vedere al unităților de învățământ, la nivelul localității există: 

• o școală cu învățământ primar și gimnazial (învățământul primar își desfășoară activitatea în 

corpul B din șoseaua Ștefănești nr. 130, iar învățământul gimnazial în corpul A din șoseaua 

Ștefănești nr. 147); 

• o grădiniță  cu program normal ; 
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• o școală în satul Crețuleasca. 

 
Figura 4 Amplasarea unităților de învățământ din comuna Ștefăneștii de Jos 

 
Organizarea traseelor și frecvențelor sistemului de transport public local va trebui să țină cont de 

accesibilitatea către unitățile de învățământ din oraș. Programul de transport va trebui să fie corelat 

cu programul orelor de studiu. 

 
 

Între obiectivele turistice cele mai importante amintim siturile arheologice din comuna Ștefăneștii de 

Jos care sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Ilfov ca monumente de interes local şi 

anume:                       

• situl de la Crețuleasca, aflat pe malul drept al râului Pasărea, în marginea vestică a 

satului, cuprinde  o așezare geto-dacică, una daco-romană, una din secolele al III-lea–al 

IV-lea e.n. și una din secolele al IX-lea–al X-lea;  

• situl de la Ștefăneștii de Jos, aflat în marginea de nord-est a satului, cuprinde așezări               

din Epoca Bronzului, epoca geto-dacică și secolele al IX-lea–al X-lea; 

• pădurile Lipoveanca-Vulpache, Runcu și Dascălu 

• balta Pasărea 

Alte obiective turistice importante clasificate ca monumente de arhitectură sunt: 

• biserica cu hramurile „Sfinții Împărați Constantin și Elena” ; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Daci
https://ro.wikipedia.org/wiki/Epoca_Bronzului
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• biserica „Sfântul Nicolae” din Crețuleasca, construită în 1669 și refăcută în 1818;  

• biserica „Sfântul Nicolae” din Ștefăneștii de Sus, ridicată în 1812–1815. (conform Wikipedia) 

 
 

 
 

Figura 5 Amplasarea principalelor obiective turistice din comuna Ștefăneștii de Jos 

 
În ceea ce privește domeniul de interes al prezentului studiu, înfiinţarea transportului public local în 

comuna Ştefăneştii de Jos, trebuie să reprezinte o prioritate atât pentru autoritățile locale, cât și 

pentru locuitorii comunei, întrucât un sistem de transport eficient și durabil, accesibil și economic va 

contribui pozitiv la dezvoltarea comunei și la creșterea calității vieții locuitorilor. Mai mult decât atât, 

îmbunătățirea calității vieții și a mediului va contribui la crearea unui mediu atractiv, modern, ecologic 

și accesibil atât pentru locuitorii săi care învaţă sau muncesc în comună, cât și pentru potențialii 

turişti. 
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2.2 Necesitatea și oportunitatea  înființării serviciului de transport public în comuna 
Ștefăneștii de Jos 
La nivelul comunei Ștefăneștii de Jos, la data elaborării prezentului studiu nu există serviciu de 

transport public, nefiind licențiați operatori care să ofere activitățile de transport urban de persoane. 

În comuna Ștefăneștii de Jos sunt emise 177 autorizații pentru activități de taximetrie. 

 

Între obiectivele specifice de dezvoltare ale Regiunii de Dezvoltare București-Ilfov figurează ca temă 

prioritară promovarea transportului cu emisii scăzute de carbon, între acțiunile cheie figurând 

dezvoltarea sistemelor de transport public iar ca intervenție directă dezvoltarea transportului electric. 

Strategia de Dezvoltare a Judetului Ilfov – Orizont 2020 are ca și obiectiv Strategic 3: Asigurarea unui 

grad de mobilitate și accesibilitate pentru rezidenții și mediul de afaceri din județul Ilfov, Obiectivul 

specific fiind Îmbunătățirea sistemului de transport la nivel intra și interjudețean și ca măsură 

Creșterea mobilității cetățenilor județului Ilfov folosind transportul public. Așadar, înființarea 

serviciului de transport public în comuna Ștefăneștii de Jos vine în sprjinul direcțiilor strategice ale 

zonei. 

 
Transportul public de călători constituie în același timp premisa și rezultanta contextului dezvoltării 

generale a UAT-ului (comunei), a importanței sale economice, culturale și sociale. Sunt de o deosebită 

importanță pentru acesta: numărul locuitorilor, regimul demografic, suprafața teritoriului deservit, 

caracteristicile vieții sociale, volumul activității economice, dispunerea în spațiu a utilităților și 

specificul acestora. 

Pentru ca necesitățile de transport ale cetățenilor din comuna Ștefăneștii de Jos să poată fi 
satisfacute, în condiții de eficiență economică, din punct de vedere al traseelor, capacității de 
transport, frecvenței de operare și vitezei de transport, Primăria comunei Ștefăneștii de Jos  a 
considerat necesară realizarea unui studiu privind oportunitatea infiintarii serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate în interiorul localitatii. 
 

Necesitatea realizării acestui proiect rezidă din dezvoltarea accentuată din ultimii ani a localitătii 

atât din punct de vedere al extinderii zonelor rezidențiale, cât și al numărului de locuitori și al 

locurilor de muncă. Aceste realități au determinat factorii de decizie ai comunei să găsească soluții 

pentru deservirea cetățenilor printr-un serviciu de transport public, care să răspundă într-o măsură 

cât mai mare nevoilor utilizatorilor și să asigure un timp de călătorie rezonabil, o viteză de călătorie 

atractivă pentru călători, combinate cu accesibilitatea, din punct de vedere al costurilor de achiziție, 

a biletelor de călătorie și eficientă economică. 

 

Introducerea transportului public constituie o premisă pentru creșterea competitivității economice 

și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprjinirea mediului de 

afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor care să asigure o dezvoltare sustenabilă a zonei. 

  

Deoarece nu există oficial o împărțire pe cartiere a suprafeței administrative a comunei Stefănestii de 

Jos, pentru necesitățile acestui studiu s-a făcut o delimitare a unor cartiere/zone în funcție de 

amplasarea față de DJ 200, după cum urmează: stânga-nord, stânga-centru, stânga-sud, axa centrală, 

dreapta-nord și dreapta-sud (a se vedea figura de mai jos). Dintre acestea se remarcă: 

• zone dens populate: centru; 

• zone slab populate: est, vest, Crețuleasca; 
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• zone economice: sud; 

• instituţii administrative, de invățământ, obiective socio-culturale; 

 

 
 

Figura 6 Acțiunea de împărțire în unități urbanistice a localității Ştefăneştii de Jos 

 

2.2.1 Auditul retelei de rutiere a comunei Ştefăneştii de Jos  
O localitate nu reprezintă numai totalitatea clădirilor, construcţiilor şi amenajărilor construite după 

legi arhitectonice, ce produc o anumită impresie vizuală, dar şi construcţiile care cuprind amenajările 

terestre, subterane şi aeriene, în vederea realizării unei funcţionări normale a acesteia, unor condiţii 

sănătoase pentru viaţă, ca şi pentru comoditatea şi siguranţa circulaţiei.  

 

Dintre toate ramurile administraţiei locale, transportul este cel mai mult legat de particularităţile 

planului localitatii, iar legătura aceasta strânsă se manifestă în constituirea şi utilizarea reţelei de 

transport. Amplasarea reţelei de transport este condiţionată într-o mare măsură de reţeaua străzilor. 

Totuşi, din cauza posibilitatii utilizării numai a anumitor străzi pentru circulaţia mijloacelor care vor fi 

angrenate în transportul public, la proiectarea reţelei de transport există totdeauna o anumită 

libertate în privinţa folosirii direcţiilor, pe o stradă sau alta. Libertatea aceasta este determinată de 

Stefanestii de Sus Est 

Stefanestii de Sus 

Vest 

Stefanestii de 

Jos Centru 

Stefanestii de 

Jos Sud 

Cretuleasca 
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condiţiile profilului, lărgimea şi importanţa străzilor, aşezarea podurilor şi a pasajelor de nivel etc., 

adică de dispunerea acelor elemente ale planului care urmează să fie deservite în mod obligatoriu de 

către mijloacele de transport (centrul localităţii, societăţile comerciale de tip industrial, gările, etc.). 

S-a dovedit că necesitatea mai mare sau mai mică pentru a fi creată o reţea de transport, este 

predeterminată în întregime de planul localitatii şi de aceea, problemele constituirii reţelei de 

transport sunt în strânsă legătură cu acesta şi trebuie rezolvate concomitent cu eventualele 

modificări (planificarea localitatii). Sistemul de străzi, drumuri, bulevarde, etc. al unei localitati, 

prezintă o serie de întretăieri şi ramificaţii care constituie modul prin care căile de comunicaţie 

terestră îşi îndeplinesc menirea: contactul cu entităţile plasate pe celelalte suprafeţe ale localitatii. 

Din acest punct de vedere există trei moduri de constituire a structurii unei localitati:  

• structura rectangulară întâlnită la localitatile construite pe terenuri libere;  

• structura radială întâlnită la localitatile construite în zone accidentate;  

• structura mixtă întâlnită la localitatile vechi, ce au posibilităţi de dezvoltare urbanistică, după 
criterii moderne.  

 

 
Figura 7 Structura rectangulară a localitatilor 

 

 
Figura 8 Structura radială a localitatilor 

 

 
Figura 9 Structura mixtă a localităţilor 

 
 

Structurile menţionate au avantaje şi dezavantaje specifice, dar, ca trăsătură generală, poate fi 

menţionat că, descongestionarea circulaţiei se realizează cu atât mai bine cu cât ponderea structurii 
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rectangulare este mai pregnantă, structura radială comparându-se cu cea rectangulară, din acest 

punct de vedere, numai după apariţia arterelor marginale, de evitare a centrului.  

 

Reteaua rutiera a comunei Ştefăneştii de Jos  are o lungime totala de 68,784 km și este prezentată în 

Anexa 1. 

 

Primaria Stefanestii de Jos a amenajat 9 staţii de transport public care sunt amplasate pe DJ 100 şi DJ 

200 (a se vedea figura de mai jos) şi sunt utilizate de transportul public periurban şi judeţean. Aceste 

trasee de transport public se găsesc doar de-a lungul celor 2 drumuri judeţene menţionate.  

 

 
 

Figura 10 Amplasarea staţiilor TP existente 

Detalierea acestor aspecte permite obţinerea unor informaţii referitoare la reţeaua rutiera a 

localitatii pe care ar trebui sa se desfasoare activitatea de transport public.  

Analiza critică a reţelei arată că:  

- traficul de tranzit se deruleaza pe cele 2 axe ale sistemului de comunicatie terestra (DJ 100 si DJ 

200); 

- trama stradala este formată din strazi cu lăţimi cuprinse între 8-12 m şi chiar peste 12 m, adecvate 

circulaţiei autobuzelor. 
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Figura 11 Situaţia străzilor în funcţie de lăţime 

- străzile sunt în proporţie medie modernizate (asfaltate). 
 

 
Figura 12 Tip îmbrăcăminte drumuri comunale 

Alături de drumurile comunale sunt şi drumurile de exploatare în suprafaţă totală de 187028 mp, 
acestea fiind din pământ. 
 
După cum se poate constata din imaginile de mai sus, 52 % din lungimea totală a străzilor (drumurilor 
comunale) nu este asfaltată, iar aproape jumătate din străzi au o lăţime cuprinsă între 8-12 m ceea ce 
conduce la condiţii favorabile din punct de vedere al infrastructurii pentru introducerea transportului 
public.  
 
 
 
 

9%

43%34%

14%

Situaţia străzilor în funcţie de lăţime

Străzi cu lăţime > 12 m Străzi cu lăţime între 8-12 m

Străzi cu lăţime între 5-8 m Străzi cu lăţime < 5 m

1%

48%51%

Tip îmbrăcăminte drumuri comunale

Pământ Asfalt Macadam



 
 

Studiu oportunitate înființare serviciu de transport public local în Comuna Ștefăneștii de Jos                        CERTRANS LEVEL 

 

33 

Transportul în comun  
Localitatea Ştefăneştii de Jos  nu are în prezent linii proprii de transport în comun, nici pentru 

deservirea populatiei in interiorul comunei si nici de legatura cu celelalte localitati apartinatoare. 

Legatura cu celelalte localitati ale jud. Ilfov si cu mun. Bucuresti se realizeza in prezent atat de catre 

STB, cat si de o serie de operatori privati, care asigura transportul public judetean.  

 

Traseele actuale ale mijloacelor de transport public sunt următoarele:  

➢ R3/498: CORBEANCA –OTOPENI – TUNARI – ȘTEFĂNEȘTII DE JOS – AFUMAȚI –GĂNEASA - 

BRĂNEȘTI (VADU ANEI); 

➢ R9/420: BUCUR OBOR – VOLUNTARI –ȘTEFĂNEȘTII DE JOS –DASCĂLU – MOARA VLĂSIEI – 

LIPIA –NUCI –MERII PETCHII; 

➢ R10/416: BUCUR OBOR – VOLUNTARI –ȘTEFĂNEȘTII DE JOS –DASCĂLU –MOARA VLĂSIE; 

➢ R15/415: BUCUR OBOR -VOLUNTARI – ȘTEFĂNEȘTII DE JOS –DASCĂLU –GAGU – GRĂDIȘTEA - 

SITARU; 

 

De remarcat că toate aceste trasee traversează localitatea pe cele 2 drumuri județene, celelalte zone 

ale localității nefiind deservite de transportul public. 

 

La nivelul comunei este asigurat transportul pe ruta Ștefăneștii de Jos – București – traseul 416, 

atribuit unui operator privat a cărui licență de traseu eliberată de ARR Agenția București își pierde 

valabilitatea la data de 31.12.2019. 

 

În același timp, societatea care  a fost declarată câștigătoare a contractului având ca obiect delegarea 

serviciilor de transport public de călători în Municipiul București și Județul Ilfov pe 20 de trasee 

grupate în 4 loturi, inclusiv pentru traseul Stefăneștii de Jos – București, organizată de Asociația   de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfoc (ADTPBI), se află în faza 

premergătoare semnării contractului pentru a asigura cele mai bune condiții de executare a 

contractului și anume pentru pregătirea flotei. Acest demers implică până la 60 de zile de la finele 

lunii noiembrie. Așadar, dacă considerăm că licența pentru traseul Ștefăneștii de Jos expiră la 

31.12.2019 și că încheierea viitorului contract pentru asigurarea operării pe acest traseul nu se va 

face mai devreme de începutul anului viitor, rezultă că nu va putea fi asigurat o perioadă transport 

public pe traseul Ștefăneștii de Jos – București. 

 

Dezvoltarea localităţii și creșterea numărului de locuitori din ultimii ani pune o presiune mai mare 

asupra resurselor acesteia și pentru a putea susține acest proces de dezvoltare, este necesară 

adaptarea infrastructurii și a serviciilor publice la caracteristicile actuale ale comunei, inclusiv prin 

crearea unui serviciu de transport public local. 

 
 

Dezvoltarea localitatii și creșterea numărului de locuitori din ultimii ani pune o presiune mai mare 

asupra resurselor acesteia și pentru a putea susține acest proces de dezvoltare, este necasară 

adaptarea infrastructurii și a serviciilor publice la caracteristicile actuale ale comunei, inclusiv prin 

crearea unui serviciu de transport public local. 
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2.2.2 Date socio-economice 
Pentru realizarea obiectivelor acestui studiu a fost necesara colectarea unor date socio-economice 

ale comunei Ştefăneştii de Jos . Aceste date au fost obtinute de la Primaria Ştefăneştii de Jos, 

Institutul National de Statistica, respectiv au fost culese de elaboratorul studiului. 

 

Date obtinute de la Primaria Ştefăneştii de Jos: 

- Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov, Romania pentru 

perioada 2016-2020  

- Lista arterelor de circulatie din Ştefăneştii de Jos  (Anexa 1) 

- Lista angajatorilor activi din Ştefăneştii de Jos  (Anexa 2) 

- Date obtinute de la INSSE referitoare la  

 

Populaţie și număr salariaţi 

În ce privește datele demografice ale comunei Ștefăneștii de Jos, data elaborării studiului este de 

8571 locuitori din care: 

- În comuna Ştefăneştii de Jos: 151 persoane 

- În sat Ştefăneştii de Jos: 2709 femei şi 2643 bărbaţi; 

- În sat Ştefăneştii de Sus: 1004 femei şi 1053 bărbaţi; 

- În sat Creţuleasca: 516 femei şi 495 bărbaţi. 

Datele au fost furnizate de către Biroul Județean pentru Administrarea Bazelor de Date privind 

Evidența Persoanelor al Județului Ilfov, situație existentă la data de 02.02.2019. 

 

În tabelul și figura următoare este prezentată evoluția populației comunei Șetfăneștii de Jos, conform 
datelor raportate de INSSE. Se remarcă o creștere a populației în ultimii ani. 
 

Tabel 1 Evoluţia populaţiei în comuna Ștefăneștii de Jos 

Localități 

Ani 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr persoane 

105419 ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 6077 6357 6783 7493 7941 

Sursa: INSSE 
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Densitatea populației la suprafața de 29,83 km2 este de 266 locuitori/km2. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 Evoluţia distribuţiei populaţiei comunei Ștefăneștii de Jos pe grupe de vârstă 

Vârste și grupe de vârsta 

Ani 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr persoane 

0- 4 ani 460 483 532 611 646 

5- 9 ani 358 423 486 546 596 

10-14 ani 266 275 321 409 470 

15-19 ani 285 293 330 369 404 

20-24 ani 467 425 391 416 396 

25-29 ani 664 701 709 740 720 
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30-34 ani 658 681 722 812 899 

35-39 ani 647 692 769 832 857 

40-44 ani 462 487 540 650 738 

45-49 ani 395 466 528 596 577 

50-54 ani 237 236 239 253 359 

55-59 ani 327 313 306 292 275 

60-64 ani 279 280 292 314 320 

65-69 ani 154 191 207 236 256 

70-74 ani 121 110 111 123 135 

75-79 ani 128 127 120 113 105 

80-84 ani 106 103 100 97 97 

85 ani si peste 63 71 80 84 91 

 
 

 
 

Figura 13 Structura populaţiei pe grupe de vârstă în comuna Ștefăneștii de Jos 

 
Cea mai mare pondere în rândul populației o reprezintă grupele de vârstă active ale căror cerințe de 

21,56%
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deplasare spre locul de muncă vor putea fi satisfăcute astfel prin înființarea serviciului de transport 

public de călători prin curse regulate. 

 

Tabel 3 Evoluţia numărului mediu de salariaţi în comuna Ștefăneștii de Jos 

Localități 

Ani 

Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 

UM: Numar persoane 

105419 ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 2766 2781 2942 3410 3524 

Sursa: INSSE 
 

 
 

Figura 14 Evoluţia numărului mediu de salariaţi în comuna Ștefăneștii de Jos 

Numărul mediu de salariați a cunoscut o creștere în ultimii ani, fapt cu implicații pozitive asupra 
introducerii transportului public la nivelul comune. 
 
Categoriile de servicii existente pe teritoriul comunei sunt cele industriale, constructii, transporturi, 

agricole, comerciale, bancare, prestări servicii etc. De la preponderența persoanelor ocupate în 

agricultură în trecut, s-a ajuns la cea a persoanelor ocupate în comerț, servicii și transporturi. 

Aproximativ jumătate din populația ocupată lucrează în comerț, servicii și transport, domenii care s-

au dezvoltat în localitate în ultimii ani. Reorientarea locuitorilor din comună spre aceste domenii de 

activitate s-a realizat în funcție de oportunitățile pieței, fără să fie bazată pe creșterea gradului de 

specializare a populației. 

Societățile comerciale cu un număr de angajați cuprins între 1 și 50 sunt răspândite relativ uniform la 

nivelul comunei spre deosebire la angajatorii cu angajați între 51-100 care se regăsesc îndeosebi în 
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partea centrală și sud-estică a comunei.  

 

 
Figura 15 Amplasarea principalelor unităţi economice în comuna Ștefăneștii de Jos 

 
Dezvoltarea comunei Ştefăneştii de Jos, creșterea numărului de locuitori şi creşterea numărului de 

salariaţi din ultimii ani pune o presiune mai mare asupra resurselor primăriei și pentru a putea 

susține acest proces de dezvoltare este necesară adaptarea infrastructurii și a serviciilor publice la 

caracteristicile actuale ale localităţii, inclusiv prin crearea unui serviciu de transport public local. 

 

2.2.3 Auditul potenţialului de călători 
Contextul 
"Publice" sunt acele activități puse la dispoziția tuturor și care aparțin unei colectivități umane. 

"Transporturile" sunt o ramură a economiei cuprinzând totalitatea infrastructurii și suprastructurii 

prin intermediul cărora se realizează circulația călătorilor și mărfurilor. Coroborarea elementelor fixe 

și mobile implicate "de facto" (sau numai în stare potențială) în deplasarea care concretizează 

transportul, se face printr-o tehnologie adecvată. Tehnologia este ansamblul metodelor și operațiilor 

utilizate în scopul obținerii - în cazul transporturilor - a unei anumite prestații (metodă reprezintă 

ansamblul de procedee folosite într-un anumit scop; operația denumește acțiunea efectuată de 

oameni sau aparate în cadrul unei munci specifice). Prestația reprezintă acțiunea - în sine - care 

definește o activitate, cât și rezultatul acestei activități, accentul fiind pus pe acțiunile logistice și nu 

pe obiectul activității.  

 

Logistica este știința coordonării (în contextul unor cheltuieli minime de timp și resurse) a 

elementelor active și pasive ale unei unități economice, în vederea obținerii flexibilității în 

exploatare, creșterii capacității de prestare și îmbunătățirea capabilității de adaptare la modificările 
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perpetue ale condițiilor de funcționare. Prin elemente active se înțeleg oamenii, mijloacele materiale, 

energia și cunoştinţele folosite în sistemul de transport, iar prin elementele pasive se înțeleg fluxurile 

de materiale, energie și informații care parcurg lanțul logistic între diferite faze, etape, stări, etc. ale 

procesului de transport. Lanțul logistic cuprinde totalitatea entităților și activităților care se interpun 

între sursele necesare sistemului de transport și realizarea deplină a prestației.  

 

În esență, logistica este abilitatea specifică organizării serviciilor de orice fel (serviciul fiind o mulțime 

ordonată în timp, a regimurilor succesive ale unui sistem tehnic, care asigură o necesitate individuală 

sau colectivă).  

 

Transportul este un serviciu care generează o anumită gamă de efecte utile (concretizate prin 

prestația aferentă deplasării organizate). În funcție de efectele utile, transporturile pot fi diferențiate 

în conformitate cu tipul prestației: călători, marfă, regie (mod de desfășurare a unui proces 

particular, justificabil numai relativ la organizarea internă a operatorului de transport). Obținerea mai 

multor tipuri de prestație, în cantități și de calități diferite, se realizează prin exploatare (punerea în 

valoarea a unor resurse materiale și umane în vederea realizării unor obiective economice). Ceea ce 

se exploatează este sistemul de transport: reuniune de elemente dependențe între ele și formând un 

întreg organizat, care face că activitatea practică de deplasare în spațiu să funcționeze conform 

scopului urmărit - procesul de transport.  

 
Efectele utile2 ale transportului sunt acele fenomene care rezultă în mod necesar din cauza şi datorită 

deplasării organizate (dar efectele utile nu se confundă cu procesul de produţtie din transporturi: 

deși marfa și călătorii își modifică atributele, totuși, acestea își păstrează - trebuie să-și păstreze – cea 

mai mare parte a caracteristicilor și proprietăților): 

• Schimbarea coordonatelor spaşio-temporale. 

• Modificarea valorii de piaţă a bunurilor transportate. 

• Modificarea valorii operaţionale a persoanelor transportate. 

• Variaţia structurii patrimoniale sau umane a zonelor afectate prin deplasare. 

 

Ansamblul elementelor – construcții și rețele – care fixate de mijlocul de transport transmit acestuia 

forțele rezultate din susținere și prin care se asigură mijloacelor de transport ghidarea și deplasarea, 

se numește infrastructura(în înțelesul prezentului capitol noțiunea de „infrastructură” este diferită 

de noțiunea de „infrastructură tehnico-edilitară” din Legea nr. 92/2007 cu modificările şi 

completările ulterioare). Totalitatea mijloacelor cu care se face deplasarea, cât și ideile și practicile 

utilizate în desfășurarea activității de transport se numește suprastructură. Infrastructura realizează 

funcția de bază în raport cu suprastructură, permițând efectuarea prestației de transport, dar 

nerealizând-o nemijlocit.  

Utilizarea rațională a infrastructurii constituie una din condițiile necesare, dar nu suficiente pentru 

realizarea prestației și asigurării unei activități optime, în vederea satisfacerii cererii de transport. 

Există: 

• structura de reţele: care cuprinde reţelele şi elementele constituente ale acestora (poduri, 

semnale, etc.), adică întregul suport răspândit al bazei transporturilor. 

 
2Evident că există şi efecte nedorite care însoţesc transportul: consumuri de timp şi resurse, imobilizări de 
oameni şi bunuri materiale, afectarea mediului, etc. 
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• structura de construcții și instalații: care cuprinde punctele fixe și elementele constituente ale 

acestora (unități de bază, instalații conexe în noduri, etc.), adică întregul suport concentrat al 

bazei transporturilor. 

 

Punctele de deservire se caracterizează pe de o parte prin atributul continuității (menținerea 

integrității rețelei) și pe de altă parte de atributul discontinuității (acces și evacuare din rețea). 

Punctele de deservire îndeplinesc, în esența, două funcții: 

• de intrare-ieşire, prin care se asigură încărcarea-descărcarea reţelei; 

• de redirecţionare, prin care se asigură traiectoria călătorilor şi mărfurilor. 

 

Pentru rețele, tendința actuală este să se elimine categorisirea de tipul local și de tranzit, sarcinile de 

organizare a activității devenind tot mai complicate în sisteme tot mai întrepătrunse (se șterg 

granițele între utilizarea locală și cea de tranzit).  

 

Mai ales pentru o localitate ca Ştefăneştii de Jos, problemele transportului urban de călători nu pot 

fi rezolvate decât dacă: 

• se ţine cont de toate mişcările care însoţesc necesităţile şi dorinţele de deplasare; 

• se identifică restricţiile de mişcare pe sistemul de comunicaţie terestră.  

 

În ultimă instanță deplasarea se poate face și fără infrastructură, dar în niciun caz fără mijloace și fără 

idei clare referitoare la transport: suprastructură este cea care realizează prestația. Înainte de a 

descrie componentele suprastructurii transporturilor, trebuie să se precizeze că între acestea există 

relații complexe, astfel că, imaginea globală se poate creă numai intercondiţionând structurile 

specificate: 

•  structura materială (reflectă compartimentarea activității conform specializării prestațiilor; 

reflectă structura de ramură; mijoacele de transport sunt principalele elemente ale acestei 

structuri);  

 • structura demo-economică (pune în evidențăresursele materiale și umane; reflectă 

distribuirea pe tipuri de prestație și grade de pregătire, respectiv, trepte ale condiției sociale; 

include elementele de bază care generează necesitățile de deplasare și permit determinarea 

cererii de transport);  

 • structura teritorială (reflectă repartizarea pe zone geografice; conține ideea de 

interconectare între zone; modul de determinare a rețelei de transport este caracteristica 

esențială a structurii;  

 • structura tehnică (pune în evidența alcătuirea sistemului prin prismă instrumentelor 

tehnice și a tehnologiilor aplicate; completează structura materială, caracterizând nivelul 

existent al tehnicii; condiționează distribuția pe moduri de transport);  

 • structura de proprietate (pune în evidența apartenență mijloacelor de un anumit 

proprietar; are drept rezultantă alcătuirea intimă a operatorilor de transport; este 

determinantă pentru construirea strategiei de investiții și a politicii tarifare);  

 • structura organizațională (separarea pe domenii de activitate-productiv, comercial, 

financiar, de conducere, auxiliar-este o trăsătură organizațională; această structură oferă 

unitate, prin pârghii funcționale, care asigură coerenţa domeniilor de activitate, alcătuite prin 

asocierea componentelor plasate reciproc unele față de altele, pe orizontală și/sau pe 
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verticală; intervenția metodelor de conducere științifică asupra desfășurării activității de 

transport este o parte componentă a structurii organizaționale).  

   

Se poate opera şi în sfera suprastructurii doar cu 2 noţiuni (ca în cazul infrastructurii):  

• una de alcatuire strict materială,  

• alta cuprinzând latura logistică, adica aceea care, stabilind şi coordonând mijloacele tehnice, 

economice, umane etc., permite să se efectueze prestaţia.  

 

De subliniat că suprastructura transporturilor permite contactul nemijlocit în societate (întrucât 

contactul de tip informațional nu este suficient decât pentru puține activități). 

 

Analiza de fond: asamblarea ariei localităţii şi structura populaţiei 

 

Analizând alcătuirea planului localității apare cu evidentă necesitatea unor legături de-a lungul 

cartierelor din stânga și din dreapta, acțiune care poate reprezenta o împlinire relativ importantă a 

sistemului de viitoare trasee din oraș. Ca urmare, între preocupările de perspectivă ale studiului se va 

găsi și instituirea unor trasee – dacă se vor dovedi eficiente din punctul de vedere al cererii de 

transport – de tipul celor prezentate în figura următoare și care mai au avantajul de a nu utiliza doar 

axele (drumurile județene) localității. 
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Figura 16 Trasee posibile cu utilizarea doar partiala a axelor comunei 

 
De cele mai multe ori dezvoltarea istorică a localității a impus structuri combinate pe diferite zone 

funcționale ale orașului, care, din punct de vedere al circulației, este, acum, un conglomerat de 

suprafețe delimitate de liniile ce descriu străzile și drumurile, o unitate topologică în care contactul 

se face, nu atat prin traversarea liniilor despărţitoare, ci mai ales de-a lungul lor.  

 

În figura de mai jos este prezentată selecția realizată asupra căilor de deplasare care prezintă în acest 

moment condițiile de infrastructură care le fac apte de preluare a traficului de autobuze care vor 

deservi populația. Deși rețeaua de străzi ale localității Stefănestii de Jos este mai bogată decât străzile 

reprezentate în figură, trebuie specificat că problemele legate de curbe, lățimi, etc. au exclus unele 

artere de la reprezentarea grafică. 

 

Lista străzilor din figură este următoarea: 
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• DJ 100 

• DJ 200 

• Str. Făgăraş 

• Str. Dudului 

• Str. Buşteni 

• Str. Sinaia 

• Str. Târgu Jiu 

• Str. Reşita 

• Str. Crizantemelor 

• Str. Brânduşelor 

• Str. Ghioceilor 

• Str. Stânjeneilor 

• Str. Freziilor 

• Str. Tuberozelor 

 

 

 

Figura 17 Graful de lucru rezultat din reţeaua de străzi 
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Tabel 4 Distanţele reale între punctele de schimbare a direcţiei pe arterele oraşului 

Nodul 
grafului 

Identificarea nodului 
Perechea de 
proximitate 

Distanţa 

1 DJ 100 – STR. ZBORULUI 1-2 385 

2 DJ 100 – STR. FRAGILOR 2-3 324 

3 DJ 100 – STR. STUPILOR 3-4 733 

4 DJ 100 – DJ 200 4-5 139 

5 DJ 100  – STR. STADIONULUI 5-22 277 

6 DJ 200  – DJ 100 22-6 311 

 DJ 200 – STR. STÂNJENEILOR 6-21 412 

7 DJ 200 – STR. FĂRĂ NUME 21-7 157 

8 DJ 100 – STR. CRIZANTEMELOR 6-8 680 

9 DJ 200 – STR. FĂGĂRAŞ 5-9 364 

10 STR. FĂGĂRAŞ – STR. TEIULUI 9-10 611 

 STR. TÂRGU JIU – STR. FĂGĂRAŞ 9-17 415 

11 STR. FĂGĂRAŞ – STR. BUŞTENI 10-11 436 

12 STR. DUDULUI – STR. BUŞTENI 11-12 966 

13 STR. BUŞTENI – STR. TEIULUI 12-13 416 

 STR. TEIULUI – STR. BUŞTENI 10-13 276 

14 STR. BUŞTENI – DJ 200 13-14 548 

15 DJ 200 – STR. SINAIA 14-15 497 

16 DJ 200 – SENS GIRATORIU 15-16 1203 

17 DJ 200 – STR. TG. JIU 14-17 287 

18 STR. TG. JIU – STR. BICAZ 17-18 195 

19 STR. BICAZ – STR. FĂGĂRAŞ 18-19 853 

 STR. FAGARAS – DJ 200 19-9 187 

20 STR. SINAIA – DJ 200 20-15 1371 

21 DJ 200 – STR. GHIOCEILOR 8-21 936 

22 STR. STADIONULUI – DJ 100 21-22 912 

 
 

  

 



 

Tabel 5 Drumurile minine între nodurile grafului 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Suma 

1 0 385 709 1442 1581 2169 2738 2849 1945 2556 2992 3958 2832 2647 3144 4347 2360 2555 2132 4515 2581 1858 52295 

2 385 0 324 1057 1196 1784 2353 2464 1560 2171 2607 3573 2447 2262 2759 3962 1975 2170 1747 4130 2196 1473 44595 

3 709 324 0 733 872 1460 2029 2140 1236 1847 2283 3249 2123 1938 2435 3638 1651 1846 1423 3806 1872 1149 38763 

4 1442 1057 733 0 139 727 1296 1038 503 1114 1550 2516 1390 1205 1702 2905 918 1113 690 3073 1139 416 26666 

5 1581 1196 872 139 0 588 1157 1268 364 975 1411 2377 1251 1066 1563 2766 779 974 551 2934 1000 277 25089 

6 2169 1784 1460 727 588 0 569 680 952 1563 1999 2965 1839 1654 2151 3354 1367 1562 1139 3522 412 311 32767 

7 2738 2353 2029 1296 1157 569 0 1093 1521 2132 2568 3534 2408 2223 2720 3923 1936 2131 1708 4091 157 880 43167 

8 2849 2464 2140 1038 1268 680 1093 0 1632 2243 2679 3645 2519 2334 2831 4034 2047 2242 1819 4202 936 991 45686 

9 1945 1560 1236 503 364 952 1521 1632 0 611 1047 2013 887 702 1199 2402 415 610 187 2570 1364 641 24361 

10 2556 2171 1847 1114 975 1563 2132 2243 611 0 436 1402 276 824 1321 2524 1111 1306 798 2692 1975 1252 31129 

11 2992 2607 2283 1550 1411 1999 2568 2679 1047 436 0 966 712 1260 1757 2960 1547 1742 1234 3128 2411 1688 38977 

12 3958 3573 3249 2516 2377 2965 3534 3645 2013 1402 966 0 416 964 1461 2664 1251 1446 1853 2832 3377 2654 49116 

13 2832 2447 2123 1390 1251 1839 2408 2519 887 276 712 416 0 548 1045 2248 835 1030 1437 2416 2251 1528 32438 

14 2647 2262 1938 1205 1066 1654 2223 2334 702 824 1260 964 548 0 497 1700 287 482 889 1868 2066 1343 28759 

15 3144 2759 2435 1702 1563 2151 2720 2831 1199 1321 1757 1461 1045 497 0 1203 784 979 1386 1371 2563 1840 36711 

16 4347 3962 3638 2905 2766 3354 3923 4034 2402 2524 2960 2664 2248 1700 1203 0 1987 2182 2589 2574 3766 3043 60771 

17 2360 1975 1651 918 779 1367 1936 2047 415 1111 1547 1251 835 287 784 1987 0 195 602 2155 1779 1056 27037 

18 2555 2170 1846 1113 974 1562 2131 2242 610 1306 1742 1446 1030 482 979 2182 195 0 853 2350 1974 1251 30993 

19 2132 1747 1423 690 551 1139 1708 1819 187 798 1234 1853 1437 889 1386 2589 602 853 0 2757 3934 3211 32939 

20 4515 4130 3806 3073 2934 3522 4091 4202 2570 2692 3128 2832 2416 1868 1371 2574 2155 2350 2757 0 3934 3211 64131 

21 2581 2196 1872 1139 1000 412 157 936 1364 1975 2411 3377 2251 2066 2563 3766 1779 1974 3934 3934 0 912 42599 

22 1858 1473 1149 416 277 311 880 991 641 1252 1688 2654 1528 1343 1840 3043 1056 1251 3211 3211 912 0 30985 

Suma 52295 44595 38763 26666 25089 32767 43167 45686 24361 31129 38977 49116 32438 28759 36711 60771 27037 30993 32939 64131 42599 30985   

 
 

 

 

 



 

Ideea care se dorește dezvoltată în continuare se referă la stabilirea periferiei (periferiilor) ariei 

urbane din perspectiva rețelei majore de străzi utilizabile pentru vehiculele care pot face oficiul de 

mijloace mobile pentru derularea prestației 3.  

 

Urmărind valorile din tabelul anterior se constată că: 

• polii oraşului sunt nodurile 

9 = Intersecţia dintre DJ 200 şi str. Făgăraş (centrul localităţii)  

respectiv 

5 = Intersecţia dintre DJ 100 şi DJ 200 

• cele mai îndepărtate periferii sunt: 

20 = limita de vest a localităţii (Kaufland) 

16 = limita de sud a localităţii 

  1 = limita de nord-vest a localităţii 

12 = Creţuleasca 

  8 = limita de est a localităţii 

 

Informaţiile căpătate creioneaza deja viitoarele trasee: 

• zona centrală este principala arenă pe care se vor desfăşura traseele 

• nordul şi vestul localităţii nu pot fi lipsite de trasee 

• zona stadionului trebuie să facă parte din structura de trasee 

 

 
Figura 18 Polii şi periferiile reţelei majore de străzi 

 
3  Polul unei rețele este acel punct de la care distanțele cumulate către toate celelalte puncte prezintă valoarea 

minimă; o periferie este un punct de la care distanțele cumulate către toate celelalte puncte prezintă valorile cele 

mai mari. La limita bunului simț: polului și periferiilor trebuie să li se asigure legăturile = liniile cele mai 

lesnicioase pentru întreaga populație – din centrul orașului sau de la extremități – să beneficieze măcar 

aproximativ de același tratament. 

Periferii Poli 
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Concluzionând: pe aceste artere și străbătând aceste distanţe se va derula serviciul de transport 

public urban în curs de constituire. Dar situația ’’terenului’’ este inutilă în lipsa informațiilor despre 

masa populației care generează sau nu  nevoile de mobilitate. 

 

Teoretic cererea din transportul urban are ca sursă, locații amplasate pe o suprafața, care deși pare 

continuă, nu este neîntreruptă. Practic, oferta de transport urban nu poate avea consistență decât 

de-a lungul unor căi de comunicație terestră. Această situație, care induce o oarecare contradicție 

între necesitate (nevoia de deplasare) și posibilitate (actul deservirii) a putut fi depășită prin operația 

“transpunerii” teritoriului sub formă rețelelor. Metodologia acestei transformări presupune că sunt 

îndeplinite condițiile referitoare la stabilirea structurii orașului, din punctul de vedere al cartierelor ce 

constituie sursele de curenți de persoane și călători, respectiv vehicule. Cunoscând repartizarea 

populaţiei, se pot determina punctele de concentrare ale acesteia, centrele potenţialelor de 

călătorie: se consideră că populaţia este concentrată în centrul de greutate al fiecărui cartier, 

determinarea făcându-se analog determinării centrului de greutate al unui sistem de corpuri din 

mecanică, împărţind cartierul în mai multe arii şi utilizând, pentru fiecare arie în parte, relaţiile de 

mai jos, în care: 

 
Lj  este  masa de locuitori de pe aria   j   

x, y  sunt abscisele şi ordonatele centrelor de greutate ale ariilor constitutive (pentru ariile 

constitutive, centrele de greutate sunt cunoscute conform teoremelor din geometrie). 
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În acest mod, se poate asimila fiecare arie cu un punct, iar prin plasarea acestui punct (centru de 

greutate) pe cea mai apropiată arteră din reţeaua stradală, se transformă structura regională a 

localităţii într-o structură de reţea.  

 

În figura următoare se exemplifică utilizarea relaţiilor de mai sus. 
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Figura 19 Determinarea centrului de greutate al unei arii 

 
Totuși, problemele transformării suprafețelor în rețele nu pot fi considerate încheiate, deoarece 

apariția acestor centre de greutate, aproape necontrolabil, pe una din arterele orașului, constitue o 

problemă dificilă pusă în față exploatării; referirea expresă se face la interacțiunea dintre aceste 

centre și amplasarea stațiilor de urcare-coborâre, stații care nu pot fi distribuite la întâmplare pe 

rețeaua de străzi a localității. Este însă de subliniat că mărimea obișnuită a micro-unităților 

urbanistice ale  orașului induce distante suficient de mari între două centre de greutate “vecine” (de 

ordinul sutelor de metri) ceea ce crează o marjă de manevră în dispunerea geografică a acestor 

puncte de acces în sistemul de transport. 

 
Introducerea de mai sus poate căpăta consistenţă o dată cu materializarea zonării localităţii 

Ştefăneştii de Jos. Ţinând cont de: 

 

• suprafaţă 

• amplasare descentrată sau dimpotrivă centrată pe o cale importantă de acces; 

• omogenitatea gospodăriilor locuitorilor (apartamente sau case independente); 

• densitatea persoanelor şi a locurilor de muncă, etc. 

 
imaginea constituită geografic a fost detaliată în figura 16. 
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Potenţialul de călători 

Pentru a înțelege și organiza transportul urban trebuie mai întâi definită "localitatea" (dar nu din 

punct de vedere constructiv): localitatea, din punct de vedere social, este o formă complexă de 

așezare omenească cu dimensiuni variabile, dar cu dotări productive, având funcții industriale, 

administrative, comerciale, politice și culturale. Urbea trebuie să fie considerată în primul rând un 

habitat ce asigură satisfacerea necesităților de muncă, locuire și contact. În acest ultim sens, cadrul 

care face posibilă legătură între entitățile conlocuitoare și structurile constituente se supune 

următoarelor concepte: 

• totul se leaga de toate, nu însă întotdeauna evident; 

• natura ştie cel mai bine, dar lucrează lent; 

• intervenţiile artificiale vor fi eliminate, dar prin costuri mari; 

• mai devreme sau mai târziu ’’totul’’ se duce undeva. 

 
Transpunerea în practică (în mod conștient sau într-o dezvoltare naturală) a acestor concepte și 

satisfacerea necesităților principale puse în fața localităţii, este posibilă doar dacă există calea de 

comunicație între structurile localităţii: rețeaua stradală (ansamblul de străzi, drumuri al unei 

localități constituie rețeaua stradala a acesteia). Rețeaua stradală poate fi utilizată pentru 

efectuarea oricărei circulații fără discernământ, dar nu este greu de acceptat ideea, că în lipsă unei 

diferențieri între categoriile circulației care se desfășoară pe această, dificultățile de întreținere și 

organizatorice devin prohibitive din punct de vedere economic și logistic. Se poate spune că a 

devenit un deziderat urbanistic (către care se tinde permanent, dar greu de atins), diferențierea 

rețelei stradale pe tipuri de artere de circulație (de penetrație, rapide, de circulație locală și 

respectiv exclusiv pentru pietoni sau bicicliști).  

 
Rețeaua stradala majoră reprezintă combinația de străzi aparținând rețelei stradale care funcționează 

într-un sistem unitar și pe care se concentrează și se ordonează traficul localității respective.  

 

Rețeaua stradala majoră asigură legătură cu exteriorul localității, iar în interior, preia rolul de colector 

și distribuitor al circulației. Rețeaua stradala majoră a orașului este influențată, în condițiile unui grad 

de motorizare ridicat, de rețeaua rutieră interurbană, care la rândul ei depinde de structura, mărimea 

și amplasarea în teritoriu a restului localităților.   

   

Structura rețelei stradale majore este strâns legată de formalizarea planului urbanistic. Întocmirea 

planul urbanistic (teritorial, general, zonal și de detaliu) este o operație ce implică constituirea 

planului de trafic și a studiului de circulație, absolut necesare pentru crearea condițiilor ce permit 

rețelei stradale majore (în principal) îndeplinirea funcției de contact între membrii societății umane. 

Pentru formalizarea menționată – în afară de o serie de parametri numerici – sunt utile următoarele 

noțiuni specifice:  

 
• punct de polarizare (centru funcţional de interes major pentru populaţie sau pentru agenţii 

economici); 

• unitate urbanistică (suprafaţa delimitată de artere de circulaţie majore; laturile ce delimitează 

unitatea urbanistică se recomandă să fie cuprinse între 2000 m şi 3000 m delimitând o zonă de 

aproximativ 500 ha) – referirea făcându-se la cele 5 unităţi urbanistice identificate; 
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• linie de trafic (linia imaginara care uneşte punctele de început şi sfârşit ale unei cereri de 

transport satisfăcute printr-un proces de transport independent sau în comun);   

• ordonare de trafic (măsurile constructive sau organizatorice care impun anumite trasee liniilor de 

trafic, excluzând totodată pe altele - în primul rând obligativitatea trecerii liniei de trafic pe 

domeniul public special destinat - şi impunerea unor reguli de circulaţie prestabilite pentru 

pietoni şi vehicule). 

 
Determinarea elementelor constituite conform noţiunilor de mai sus, poate crea baza pentru 

elaborarea ştiinţifică a tehnologiei transporturilor publice, adică pentru: 

• analiza tehnica a situaţiei reţelelor localităţii (cu privire la căile de transport şi mijloacele 

adecvate); 

• studiul compartimentelor evolutive ale localităţii (cu privire la cererea de transport şi modalităţile 

de satisfacere); 

• elaborarea soluţiei pentru o comunicaţie materială economică (cu privire la organizarea şi 

exploatarea sistemului de transport public local)4. 

 
Parametrii numerici de infrastructură necesari pentru stabilirea cadrului de apariție a nevoilor de 

transport, se referă la suprafețele localității destinate locuințelor, producției, acoperite de zone 

verzi, etc., dar și cele utilizate de căile de comunicație terestră. Parametrii numerici de 

suprastructură, necesari pentru stabilirea cauzelor aparițiilor nevoilor de transport, se referă la 

populația umană și la împărțirea acesteia pe compartimente social-economice. Valorile medii ale 

acestor parametrii sunt: 

• suprafaţa localităţii, din care:  destinată locuinţelor   30-40% 

     destinată producţiei  15-30% 

     ocupată de dotări, parcuri, ape 25-30% 

     pentru căi de comunicaţie  10-20% 

• numărul populaţiei, din care: activă    25-40% 

     inactivă    60-75% 

 

Procentele de mai sus sunt date statistice valabile pentru toate localităţile din România. Valorile sunt 

preluate din lucrarea "Transport urban. Sistemul”, respectiv „Transport urban. Procesul” autor 

Ghionea Florian, Editura Matrix 2004 și 2005. 

 
Pentru localitatea Stefăneștii de Jos, valorile parametrilor de mai sus sunt în general realizate, ceea 

ce revine la a afirmă că aceasta se găsește în situația de a reclama existența unui sistem de transport 

public local de călători.  

   

În continuare: rețeaua stradală majoră este supusă solicitărilor din partea participanților la circulație. 

Sursă de solicitare principală a structurii stradale o constitue potențialele de transport ale zonelor. 

Potențialul de transport este o mărime fizică a cărei variație în timp și spațiu caracterizează un câmp 

de probabilitate și permite determinarea cantităților omogene necesar să se transporte dintr-o zonă 

sau către o zonă. Alte surse de solicitare ale structurii stradale se referă la: 

 

 
4 Aceste trei acțiuni vor face obiectul capitolului 3 a studiului de oportunitate. 
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• potenţialele de transport ca rezultat al tranzitului localităţii de către mijloace şi persoane ce au 

alt centru de provenienţă (interurban); 

• potenţialele de transport ca rezultat al penetraţiei (şi reversului ei, difuziunii), mijloacelor şi 

persoanelor ce au drept centre de provenienţă, suburbiile. 

 
În general, aceste două potențiale sunt consecințele directe ale dezvoltării localității, iar 

determinarea lor numerică ține cont de valorile intrinseci ale acesteia (număr de locuri de muncă și 

locuitori) și nu de dezvoltarea, întinderea sau densitatea de locuitori sau locuri de muncă din zonele 

adiacente. 

 
Sursa de solicitare principală a structurii stradale, respectiv a sistemului de transport în ansamblul său 

o constituie potenţialele de transport. Potenţialele sunt expresia unor acţiuni posibile, fără să se 

poată garanta că se vor materializa sau nu. Materializarea este reflectată de mobilitatea populaţiei. 

Mobilitatea reprezintă numărul mediu de călătorii pe care un locuitor al oraşului le efectuează într-

un an.  

 
Valoarea mobilităţii se poate determina cu ajutorul unui model descriptiv. Există:   

• un potenţial activ al localităţii:     M 

• un potenţial inactiv al localităţii:  L - M 

• un potenţial de tranzit:   w1*L 

  

(o valoare procentuală din L )  

• un potenţial de penetraţie:  w2*M  (o valoare procentuală din M ) 

 

unde: 

w1 este    un coeficient ce caracterizează ponderea transportului de tranzit prin localitate 

(depinde de mărimea localităţii); 

w2     -       un coeficient ce caracterizează ponderea transportului de penetraţie în localitate 

(depinde de importanţa economico - socială a localităţii); 

L     -  populaţia localităţii; 

M    -  numărul de locuri de muncă din localitate. 

 

Valoarea   µ  a mobilităţii se determină pe baza următoarelor consideraţii: fiecare locuitor efectuează 

un anumit număr de călătorii (în majoritate, plecare de la locuinţa şi înapoiere la locuinţă); fiecare 

călătorie (deplasare) se face pe o anumită distanţă.  

 
Analiza teoretică (confirmată de observații și sondaje) arată că dacă persoanele care gravitează către 

un anumit centru de polarizare s-ar repartiza pe grupe, după lungimea distanței parcurse, atunci, cu 

cât distanța este mai mare, cu atât grupa va fi mai puțin numeroasă, ceea ce se explică prin faptul că 

fiecare locuitor al localității caută, în mod normal, locul de serviciu sau locul de distracție și odihnă, 

undeva, cât mai aproape de locuință. Această constatare se poate reprezenta pe un grafic, în care, pe 

axa absciselor, se trasează distanțele parcurse de persoane sau călători pe jos sau cu un vehicul, iar 

pe axa ordonatelor, numărul celor care se deplasează pe aceste distanţe (în procente din total trafic) 

– figura următoare.  

 
La fiecare categorie de deplasare (la serviciu şi pentru nevoi personale zilnice, în principal), o parte 

din această deplasare se poate efectua pe jos, iar o parte cu ajutorul unui mijloc de transport. 
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Distanţele parcurse pe jos influenţează valoarea mobilităţii. Deplasările pe jos ar trebui să fie în 

medie de 0,3 km și de cel mult 0,7 km, dar în realitate ele sunt mai mari, ajungând până la o medie de 

0,8 km cu un maxim de 1,2 km. Numărul anual de călătorii, raportat numai la locuitorii activi, trebuie 

să fie cel puțin egal cu dublul numărului zilelor de lucru, cu o reducere din cauza mersului pe jos, dar 

și cu o creștere datorită altor feluri de deplasare (față de cea legată de muncă), adică: 

 

  ( 365 - 110 )*2= 510 călătorii dus şi întors 

 
 

 
 
 

Figura 20 Reprezentarea călătoriilor conform distanţelor parcurse 

 
În  localitățile  mari, zona de  mers  pe  jos este  relativ  redusă  față  de  diametrul localității și această 
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reducere  constă, așa cum reiese din curbe: 

 

  510*(1 - 0,25) = 382 călătorii pe an; 

 

Pentru localităţile de mărime mijlocie, se poate admite o valoare de: 

 

  510*(1 - 0,32) = 346 călătorii pe an; 

 
Într-o localitate mai mică – cazul comunei Ştefăneştii de Jos unde zona de mers pe jos este relativ 

mare, mobilitatea este:  

 

  510*(1 - 0,36) = 326 călătorii pe an. 

 

Numărul călătoriilor pentru nevoile zilnice, raportat la toți locuitorii localității, de la cei mai tineri 

până la cei mai în vârstă, se poate considera până la una pe zi, însă cu o zonă de mers pe jos 

majorată, până la circa 2 km, din cauza importanței mai mici a factorului timp în aceste deplasări.  

 

Pentru o localitate mare, se poate considera:   

 

  365*[1 - ( 0,25 + 0,21)] = 197 călătorii pe an; 

 

pentru o localitate mijlocie: 

 

  365*[1 - ( 0,32 + 0,26)] = 153 călătorii pe an; 

 
iar pentru o localitate mai mică – cazul comunei Ştefăneştii de Jos: 

 

  365*[1 - ( 0,36 + 0,28)] = 131 călătorii pe an.  

 

Mobilitatea trebuie calculată având în vedere coeficienţii  w1

 

si w2

 

 (tabelul următor):  

• w1 caracterizează ponderea transportului de tranzit prin localitate: cca. 5% în localităţi mari, apoi 

cca. 10%  în localităţi mijlocii şi aproape zero în localităţi mici; 

• w2 caracterizează ponderea transportului de penetraţie în localitate: cca. 10% în cele mari şi 

mijlocii şi aproape zero în cele mici. 

 

Tabel 6 Calculul mobilităţii populaţiei 

 Tip localitate 

% 

populaţie 

activă 

% 

populaţie 

inactivă 

Călătorii 

Interes 

serviciu 

Călătorii 

Interes 

personal 

w1 w2 

mobilitatea totală per 

locuitor 

Mare 45 55 276 139 5 10 
0,45*382+197+0,05*382+

0,10*197     ≈ 407 

Mijlocie 30 70 214 80 10 10 
0,30*346+153+0,10*346+

0,10*153  ≈ 306 
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Mică – cazul 

comunei 

Ştefăneştii de Jos  

20 80 183 51 0 0 0,20*326+131 ≈ 196 

 
Pe de altă parte, valoarea de mai sus nu ţine cont de gradul de motorizare a populaţiei. Concret, 

pentru Ştefăneştii de Jos se pot constitui o serie de calcule bazate pe următoarele date: 

- numărul locuitorilor 8571 

- numărul de autovehicule de mic litraj în proprietate particulară 21365 

- rezulta că aproximativ 6435 (diferenţa) reprezintă persoane care în principiu vor 

forma masa de cetăţeni cărora li se va adresa un eventual sistem de transport local 

de călători, adică 75% 

- ca urmare: mobilitatea ce urmează să fie satisfacută prin serviciile de transport ale 

localităţii este de cca. 196*0.75 = 147 călătorii/ an / locuitor. 

 

În acest context, cererea de transport se ridică la: 

3440
365

1478571
=


=S   [unitatea de măsură fiind călătorii 

 pe zi în ambele sensuri] 

 

Consecinţele seriei de calcule de mai sus sunt: 

1. Cele mai multe călătorii se preconizează că se vor face către şi dinspre zona Stefăneştii de Jos 

- Centru”. Aproape la fel de relevant va fi fluxul generat / absorbit de zonele “Ştefăneştii de 

Sus – Nord-Vest” şi “Creţuleasca”. 

2. În aceste circumstanţe reţeaua de transport va trebui să se axeze pe trasee realizate pe mai 

multe trepte6 în centrul localităţii cu trecerea spre nord-est, respectiv nord-vest, dar şi 

legătura cu zona industrială din sud. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 În lipsa unor date oficiale referitoare la numărul de autoturisme deţinut de locuitorii din comuna Ştefăneştii de 

Jos, s-au utilizat datele de la INSSE pentru judeţul Ilfov.  
6 Cu alte cuvinte: trasee dublate pe unele străzi care să acopere o suprafaţă cât mai mare. 
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3. FEZABILITATEA TEHNICĂ DE OPERARE A TRANSPORTULUI PUBLIC 

 
3.1 Elaborarea de propuneri pentru înființarea de linii de transport public local (configurare, 
dimensionare) 

 

Configurarea traseelor liniilor de transport public local de călători 
Caracteristicile de bază ale traseelor unei rețele de transport, caracteristici care permit să se facă o 

selectare din multitudinea avută la dispoziție (rezultată din calcule sau din propuneri) sau o 

concatenare – atunci când este necesar – sunt: 

• numărul, direcția, lungimea; 

• eficacitatea; 

• densitatea. 

 

Referitor la numărul traseelor se pot face următoarele considerații. Atunci când în localitate există 

mai multe linii de transport în comun, călătorul devine interesat în utilizarea a cât mai multe linii, fără 

transbordare (evident că se dorește că mișcarea să fie astfel organizată încât, în fiecare punct din 

rețea, mai mult sau mai puțin important, să conveargă cât mai multe trasee, care să-l lege cu cât mai 

multe cartiere ale localității). Cu cât localitatea este mai mare și rețeaua acesteia mai ramificată, cu 

atât direcțiile în care este recomandabil să existe comunicația fără transbordare, sunt mai multe și 

mai variate. Desigur, călătorii au interesul să existe cât mai multe trasee, însă din punct de vedere 

tehnic, numărul lor este limitat de două condiții (dacă aceste condiții vor fi neglijate, se vor reduce 

complet toate avantajele realizate prin comunicația fără transbordare). 

1. cu cât vor fi mai multe trasee pe o anumită porțiune de cale, cu atât circulația pe fiecare traseu în 

parte va fi mai rară; trebuie să se evite însă situația că deplasarea - în cazul a două sau mai multe 

trasee - să dureze mai mult decât în cazul unui singur traseu, inclusiv transbordarea.  

 2. fiecare traseu necesită amenajări de parcurs și de ramificație, ceea ce are drept urmare întârzieri în 

circulație, reducerea capacității de circulație, piedici pentru circulația restului mijloacelor de 

transport și afectarea integrității străzii. Chiar rețeaua de autobuze trebuie să evite dacă nu 

ramificațiile, atunci întoarcerile la stânga, admițându-le numai acolo unde sunt posibile, prin 

condițiile lărgimii și formei intersecției.   

 

Referitor la direcția traseelor se pot face următoarele considerații. Traseele trebuie să aibă direcții 

care, pe cât posibil, să coincidă cu curenții de trafic principali ai localității, de exemplu, între 

societățile comerciale și locuințe, între centru și zone de recreere, etc. În afară de această, orientarea 

unui traseu trebuie astfel stabilită încât, completarea vehiculelor să fie, pe cât posibil, uniformă. 

Pentru înlăturarea cauzelor care duc la necompletarea vehiculelor, se pot înființa capete de întoarcere 

în punctele intermediare ale unui traseu principal, astfel că nu toate cursele parcurg întregul traseu 
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inițial. În raport cu direcția curenților de călători, uneori este recomandabil ca traseul să fie întrerupt 

în centrul localității, dar întrucât crearea unui punct de întoarcere în centru nu este posibilă în mod 

obișnuit, se caută să se unească două direcții radiale, caracterizate de curenți cât mai egali ca valoare. 

Această duce uneori la trasee care par anormale și lipsite de curent de tranzit, însă evită nodurile de 

întoarcere sau punctele de staționare a mijloacelor de transport în centrul localității. Din punctul de 

vedere al direcției,  traseele pot fi (figura de mai jos). 

• radiale, care ajung numai până la centru (în general, nerecomandabile); 

• diametrale; 

• dublu - radiale, care converg sub un unghi ascuțit; 

• tangenţiale, care ocolesc centrul; 

• circulare şi semi-circulare; 

• radial - circulare pe două raze, cu un fragment de cerc între ele. 

 

 

Figura 21 Diferite forme de trasee 

 

Referitor la lungimea traseelor se pot face următoarele considerații. Cu cât un traseu este mai lung, cu 

atât se vor realiza mai greu regularitatea mișcării (existând mai multe posibilități de a nu se respecta 

graficul de mișcare), respectiv completarea uniformă a vehiculelor pe toată lungimea traseului 

(completarea medie fiind mai mică). În schimb, traseele lungi sunt avantajoase prin aceea că:  

 •   reduc ponderea timpului consumat pentru întoarcerea vehiculelor la punctele terminus;  

 •   evită amenajarea de locuri de întoarcere în zonă centrală a localității;  

 •   ușurează condițiile de călătorie pentru cei care străbat întrega localitate (deși procentul acestora 

este mic și este cu atât mai redus, cu cât traseul este mai lung). 

 

Practic, informaţia teoretică de mai sus 

• aplicată unei localităţi mici 

• transpusă în coordonate ’’STEFĂNEŞTI’’ (a se citi: fragmentat, adiacent în special economic 

unui oraş foarte mare, cu infrastructura precară, cu un tranzit semnificativ) 

• condiţionată de precizările din paragraful anterior,  

conduce la următoarea variantă:    
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1. pentru prima fază a introducerii deservirii prin linii locale de transport sunt de asigurat DOUĂ 

TRASEE   

 2. traseele trebuie să formeze o transversală pe cele 2 drumuri județene și în același timp să 

deservească cele mai populate unități urbanistice (trasee radial-circulare)  

 3. a căror lungime este dictată de limitările rezultate din infrastructura stradală  

   

 Desigur că pentru determinarea traseelor există modelele matematice care au la bază funcții care țin 

cont de masă de locuitori, locurile de muncă, impedanță în calea deplasării și coeficienți determinați 

experimental care calibrează relațiile matematice7. Însă, în lipsa unor informații referitoare la 

populația pe zone, străzi sau orice alte împărțiri geografice, pentru determinarea traseelor s-au 

utilizat proceduri bazate pe logică8 ce au condus către următoarele trasee:  

   

 

 
Figura 22 Traseul nr. 1 propus pentru faza incipientă de dezvoltare a serviciului de transport public 

local de călători în Ştefăneştii de Jos 

 
 

 

 

 

 

 
7 Numeroase alte modele matematice au la bază funcția ce își are originea în formulă lui Newton care introduce 

la numitorul sau distanța la pătrat. 
8 Dar și pe analiza disponibilităților de infrastructură – luând în considerare și proiectele din viitotul imediat de 

intervenție asupra infrastructurii. 
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Figura 23 Traseul nr. 2 propus pentru faza incipientă de dezvoltare a serviciului de transport public 

local de călători în Ştefăneştii de Jos 

Descriptiv 

Traseul 1 face legătura între localităţile aparţinătoare Creţuleasca şi Ştefăneştii de Sus, cu tranzitarea 

centrului comunei Ştefăneştii de Jos.  

 

Segment cu segment traseul este următorul: 

• (capat) intersecţia dintre str. Rozelor şi str. Bujorului 

• Str. Crizantemelor 

• Str. Brânduşelor 

• Str. Ghioceilor 

• Traverseaza DJ 200 

• Str. Stânjeneilor 

• Str. Freziilor 

• Str. Stadionului 

• DJ 200 

• Str. Ştefăneşti 

• Str. Făgăraş 

• Str. Dudului 

• Str. Buşteni 

• Str. Stefăneşti 

• DJ 200 

• (capat) intersecţia dintre str. Rozelor şi str. Bujorului  

 

Lungime  = 7,9 km 
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Traseul 2 face legătura între zona de nord-vest din Stefăneştii de Sus cu zona industrială din sudul 

comunei Stefăneştii de Jos, cu tranzitarea centrului acesteia și a zonei comerciale din vest.  

 
Segment cu segment traseul este următorul: 

• (capat) intersecţia dintre str. Zborului şi str. fără nume 

• DJ 100 

• DJ 200 

• Str. Făgăraş 

• Str. Reşiţa 

• Str. Târgu Jiu 

• DJ 200 

• Str. Sinaia 

• Întoarcere la capătul străzii Sinaia 

• Str. Sinaia 

• DJ 200 

• (capat) limita administrativă a localităţii  

 

Lungime  = 12,1 km 

 

În lipsa informațiilor referitoare la numărul de locuitori ai localității repartizați pe străzi, zone sau cel 

mult cartiere, precum și a numărului locurilor de muncă din fiecare zonă/cartier prin care să se poată 

face evaluarea gradului de acoperire a sistemului de transport public local, s-a apelat la un model 

matematic de determinare a acestui grad de acoperire – și anume construirea izocronelor, care oferă 

rezultate la fel de bune. 

 

O dată cu apariţia transporturilor, punctul cel mai apropiat al localităţii nu mai este acela pȃnă la care 

distanţa este cea mai mică, ci acela pȃnă la care deplasarea necesită mai puţin timp: dintre indicatorii 

calitativi ai transporturilor publice, durata călătoriei este unul dintre cei mai importanţi. Ca o dovadă 

a acestei importanţe este faptul că în prezent, distanţele în localitati nu se mai măsoară în km, ci în 

minute, nimeni nefiind interesat în stabilirea poziţiei kilometrice a punctului ţintă a călătoriei, ci a 

timpului pe care trebuie să-l consume pȃnă acolo, deci o informaţie comensurată în minute. Durata 

de deplasare în transportul public se poate exprima grafic sub forma izocronei (locul geometric al 

punctelor egal departate - ca timp - faţă de un centru de interes). Trasarea izocronelor pe planul de 

situaţie al localitatii clarifică modul cum o reţea de transport răspunde scopului pentru care a fost 

creată (preluarea cȃt mai multor cereri de transport, chiar de la locul de manifestare a acestora). Cu 

alte cuvinte, prin trasarea curbelor izocrone, particularităţile localitatii, ale reţelei de transport şi ale 

organizării prestaţiei propriu-zise, pot fi reprezentate în mod grafic pentru orice fel de transport. 

Determinarea izocronelor se face plecȃnd de la relaţia următoare, în care termenii au semnificaţia de 

mai jos: 

 

   = d + m + ast + a         

 

unde: 

d =  d / e         timpul scurs din statia de destinaţie pȃnă la punctul de interes; 

m = x / V    timpul petrecut de călător în vehicul; 
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ast = u / 2          timpul de aşteptare în staţie; 

a = y / e           timpul necesar apropierii de staţia de îmbarcare; 

ℓ d  distanţa de la punctul final (de coborȃre) al liniei de transport pȃnă la 

centrul de interes; 

e      viteza pietonului; 

x   lungimea călătoriei cu mijlocul de transport (valoarea maximă fiind  L, 

adică lungimea traseului); 

V      viteza mijlocului de transport (comercială, nu cea de mers); 

u      intervalul mediu de urmărire între vehiculele liniei de transport; 

y departarea punctului limită de manifestare a cererii, pȃnă la staţia de 

îmbarcare. 

 

Înlocuind termenii consideraţi în expresia lui    se obţine: 

  
e

yu

V

x

e

d +++=
2


         

sau: 

  x
V

e
Hy −=           

care este ecuaţia izocronei, pentru constanta de izocronă, H: 

  
2

eu
eH d −−=           

Cȃnd există mai multe linii de transport, fiecare are o serie de izocrone proprii; fiind construite pe un 

acelaşi plan comun, ele arată în mod sinoptic dacă teritoriul în cauză este bine sau rău deservit de 

reţeaua de transport respectivă. Dacă valoarea raportului dintre suprafaţa izocronei şi suprafaţa 

localitatii este mai mare, transportul este mai bine organizat, traseele liniilor mai directe, viteza de 

comunicaţie mai mare, plasarea staţiilor corespunzătoare şi timpul de aşteptare mai redus. În 

general, cu cȃt densitatea reţelei de transport este mai mare, cu atȃt şi zona acoperită de izocrona 

respectivă va fi mai mare, însă, în cazuri speciale, se poate intȃmpla ca, odată cu mărirea lungimii 

reţelei, dar fără a se spori în acelaşi timp şi numărul vehiculelor, timpul de aşteptare să fie atȃt de 

mare, încȃt sporirea densităţii reţelei să nu aducă scăderea spaţiilor nedeservite. Dacă numărul de 

vehicule este un parametru rezultat din considerentele strategice, de cele mai multe ori situate în 

sfere de deasupra operatorului de transport, repartizarea acestor vehicule pe un număr oarecare de 

trasee, ţine de abilitatea tactică a utilizatorului.  

 

Una din cele mai delicate probleme ale operatorului de transport este aceea a transării unei dileme 

esenţiale (în condiţiile menţinerii parcului de vehicule la nivel constant, ce conduită este de urmat) 

mai puţine trasee, deservite de mai multe vehicule, sau mai multe trasee, deservite de vehicule 

mai puţine? Care dintre alternative se dovedeşte avantajoasă pentru publicul călător? Prezentele 

consideraţii pot oferi cheia răspunsului. Fie un traseu deservit de o linie de transport, pentru care 

calculul (simplificat) al suprafeţei izocronei oferă următorul rezultat – figura următoare: 
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Figura 24 Aspectul suprafeţei acoperite de o izocronă 

(pentru un punct de interes situat la mijlocul traseului) 

 

• durata deplasării:   

e

yu

V

x
++=

2
          

care diferă faţă de relaţia anterioară datorită alegerii valorii  d  nule. 

• ca urmare, valoarea celei mai extinse ordonate este: 

)
2

(0

u
ey −=           

iar a celei mai reduse: 

  
V

eLu
ey f

2
)

2
( −−=         

  

• deci aria celor patru trapeze care aproximează suprafaţa izocronei, devine: 

V

eLu
eLS

2
)

2
(2

2

1 −−=          

Legătura dintre parametrii inseraţi în relaţia de mai sus şi parcul de vehicule, notat M, se obţine prin 

intermediul intervalului de urmărire între vehicule, astfel: 

  Vu

L
M

2
=

         

Deoarece numărul de mijloace mobile depinde de durata totală a cursei şi de intervalul asigurat, 

drept consecinţă, relaţia suprafeţei izocronei devine: 

  
V

eL

MV

L
eLS

2
)(2

2

1 −−=         

Se poate iniţia deservirea localitatii printr-un alt traseu (de o lungime comparabilă cu primul), 

folosind numai o jumătate din vehiculele avute la dispozitie, doar dacă suprafaţa acoperită de 

tandemul celor două trasee este superioară situaţiei iniţiale.  

 

y0 
yf 

L 

/2 



 
 

Studiu oportunitate înființare serviciu de transport public local în Comuna Ștefăneștii de Jos                        CERTRANS LEVEL 

 

62 

Cu alte cuvinte: dispersarea parcului pe mai multe trasee este mai avantajoasă decȃt concentrarea 

parcului pe mai puţine trasee?, din punctul de vedere al acoperirii ariei localitatii, de către reţeaua de 

linii de transport. În continuare se vor considera numai linii de transport călători de aceeaşi lungime 

şi care traversează centrul localităţii fără suprapuneri ale traseelor lor, dar cu inerente suprapuneri 

ale suprafeţelor izocronelor, la intersectările de trasee. În aceste condiţii, pentru suprafaţa 

izocronelor tuturor celor  k   trasee, fiecare din ele fiind deservit prin aceeaşi cotă parte din parcul 

total diponibil, se poate utiliza relaţia: 

  ]
2

)(2[
2

V

eL

V
k

M

L
eLkkSk −−=        

Funcţia obiectiv a calculelor de eficacitate, în utilizarea partajata a vehiculelor poate fi, în prima 

instanţă, următoarea: 

  kkSSfct −= 10)(         

şi cȃt timp valoarea acesteia se menţine negativă, diversificarea reţelei de linii de transport aduce 

cȃştiguri materiale potenţialilor călători (evident în unităţile de măsură ale timpului). 

 

Două amendamente vor fi aduse funcţiei obiectiv: 

• primul, de fond, se referă la dublarea sau triplarea însumării suprafeţelor, care aparţinȃnd mai 

multor izocrone, ar mări artificial al doilea termen din membrul drept al funcţiei obiectiv; pentru 

rezolvarea impasului se va considera că diversele izocrone se suprapun conform unei legi de 

repartiţie de tip Sedrakian9; astfel, diminuȃnd termenul respectiv, funcţia obiectiv ia forma: 

1
)( 11

−

−
−=

M

kM
kSSfct k        

    

• al doilea, de formă, va fi utilizat pentru simplificarea calculelor, reducȃnd unii factori, cum ar fi 

rapoartele: 

  

L/V = t  (durata semicursei complete)      

/t = q  (proporţia izocronei)       

 

sau ’’trimiţȃnd’’ unii factori în membrul stȃng al funcţiei obiectiv, în mod explicit mărimile: t, e, L . 

Astfel, functia obiectiv devine:  

1
]

2

1
)(2[

2

1
)

1
(2)( 2

−

−
−−−−−=

M

kM

M

k
qk

M
qfct     

 

Rădăcinile  k2   si   k3   se pot calcula relativ uşor (deoarece una din rădăcini este evident k1 =1 şi deci 

soluţionarea poate fi atinsă)10. Pentru scopul urmărit, edificatoare este în special dispunerea în plan a 

funcţiei obiectiv (fig. II.5) şi poziţionarea punctelor de extrem; şi, în acest caz, prin derivare, se asigură 

calculul punctelor de extrem, dintre care, cel mai important, este cel al minimului: 

 
9 funcţia de repartiţie Sedrakian este:  F(k) = 1 – {1 – [(k - M)/(1 - M)]r}s  şi pentru parametrii  r   și   s unitari se 

obţine aspectul din relaţie 
10 de remarcat că rădăcina  k3  este superioară valorii parcului de vehicule M, situaţie practic inadmisibilă: un 

vehicul ar deservi două linii 



 
 

Studiu oportunitate înființare serviciu de transport public local în Comuna Ștefăneștii de Jos                        CERTRANS LEVEL 

 

63 

 

  ])14(12)34()34[(
12

2 −−++= qqq
M

kopt    

Interpretarea acestei valori minime este: cel mult  kopt  trasee se pot asigura cu parcul de vehicule 

disponibil, în condiţiile unei acoperiri din ce în ce mai cuprinzătoare a ariei localităţii; după această 

valoare, suprafaţa ocupată de izocrone este superioară unei reţele formată din mai puţine trasee, dar 

cȃştigurile teritoriale sunt din ce în ce mai putin substanţiale, pȃnă la anulare completă.  

____________________________________________________________. 

Figura 25 Reprezentarea grafică a funcţiei obiectiv 

 

Pentru calcule numerice, referitoare la raportul matematic între vehicule şi trasee este de subliniat că  

q , proporţia izocronei, poate lua valori situate între 0,5 şi 1: 

• Pe de o parte, din condiţia ataşată relaţiei ce oferă cea mai redusă ordonată ( y )  se obţine: 
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• Pe de altă parte:  
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reprezintă o caracteristică-scop a călătorului obișnuit (izocrona corespunzătoare are drept durată 

limită timpul total de parcurs pentru o semicursă completă; ori se cunoaște că numărul călătorilor 

cap-cap este destul de redus, marea masă a solicitanților de prestație parcurgȃnd distante mai 

scurte).   
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Astfel,  într-un  domeniu  al  valorilor   q   de la  0,5  la  1, reţeaua de transport ar trebui să fie formată 

din cel mult 0,117xM, respectiv 0,283xM trasee. Deci: 

• raportul optim, dintre numărul de vehicule implicate în exploatare şi numărul de linii de 

transport puse la dispoziţia publicului călător variază – aproximativ – între 4 / 1 şi  2 / 1 , în timp 

ce 

• raportul încă recomandabil, dintre numărul de vehicule implicate în exploatare şi numărul de linii 

de transport puse la dispoziţia publicului călător poate oscila – aproximativ – între 8 / 1 si  4 / 1, 

prin care asigură o acoperire acceptabilă (fără pierderi), dar inferioară raportului optim. 

 

Modelul matematic prezentat arată ca parcul poate fi distribuit pe mai multe trasee doar pȃnă se 

atinge un punct de saturaţie; peste valoarea  (kopt)minim  disiparea în continuare a mijloacelor mobile 

este ineficientă. Totodată: 

• menţinerea concentrată a disponibilităţilor operatorului de transport numai pe ’’cȃteva’’ linii, 

sau 

• instituirea unei mulţimi de linii subechipate 

sunt decizii ce se dovedesc greşite.  

 

Pe scurt: la limita inferioară trebuie alocate liniilor cȃte 2 (doua) vehicule, iar aceasta politică 

managerială garanteaza maximum de suprafaţă deservită din întreaga localitate.  

 
După cum s-a mai precizat, izocrona este locul geometric al punctelor de egală depărtare – în timp – 

de un punct de interes. În figurile de mai jos se redau – conform reţelei propuse de linii de transport 

– cȃteva izocrone de 20 minute. Ideea de izocronă este următoarea: din interiorul cercurilor care 

concretizează distanţele faţă de fiecare din staţiile de îmbarcare se poate atinge punctul de maxim 

interes – a fost ales centrul orasului (Primaria) – în cel mult 20 minute luȃnd in considerare şi 

deplasarea pe jos pȃna la linie şi aşteptarea vehiculului şi durata călătoriei pȃnă la staţia de 

debarcare.  

 

Pentru cele 2 linii de transport determinate mai sus se propun următoarele intervale de succedare: 

- linia 1 = 15 minute  

- linia 2 = 15 minute la orele de vârf şi 30 minute în afara orelor de vârf 
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Figura 26 Izocrona de 20 minute pentru traseul Liniei 1 propusă 

Se constată că suprafaţa izocronei de 20 minute acoperă cea mai mare parte a localităţii, cu excepţia 

zonelor din nord-vest şi din sudul extrem (zona industrială). Cu alte cuvinte, din orice punct al 

comunei (cu excepţia celor 2 zone menţionate) se poate ajunge în centrul localităţii în mai puţin de 

20 minute utilizând transportul public. 

 

 
Figura 27 Izocrona de 20 minute pentru traseul Liniei 2 propusă 

 
Suprafața izocronei traseului 2 acoperă zonă de nord-vest a localității și mare parte a zonei din sud, 

completând astfel traseul 1. 
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3.2 Investițiile și dotările necesare pentru un serviciu de transport public modern, eficient și 
cu grad ridicat de confort, siguranță și atractivitate; situația adaptărilor pentru transportul 
persoanelor cu nevoi speciale conformă legislației în vigoare 
 

Pentru realizarea unui serviciu de transport public modern, eficient și cu un grad ridicat de confort, 

siguranță și atractivitate trebuie avute în vedere următoarele:  

• dotarea cu autobuze moderne echipate corespunzător;  

• amenajarea stațiilor cu sisteme de informare a călătorilor (în timp real, dacă este posibil), cu 

copertine și alte facilități pentru protecția și confortul călătorilor care aștepta mijloacele de 

transport în comun;  

• construirea de alveole pentru stațiile de transport public, în toate cazurile în care acest lucru 

este posibil;  

• sisteme de e-ticketing;  

• prioritizarea transportului public în intersecțiile aglomerate din localitate.  

   

 În alegerea tipului de autovehicule de transport public care trebuie achiziționate trebuie să se tină 

cont de: 

a) capacitatea de transport a autobuzului 

Justificarea alegerii unei capacităţi sau alteia a autovehiculului pentru un traseu se fundamentează în 

particularităţile traficului de călători pe acel traseu, pe baza fluxurilor de călători determinate, a 

gradului de încărcare la diferite intervale orare, precum si a caracteristicilor arterelor de circulaţie 

care limitează opţiunile de alegere a tipului de vehicul etc. 

 

Conform clasificării vehiculelor din RNTR 2 avem: 

• Autobuz = autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 

km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri pe scaune și/sau în picioare şi 

care în afara locului conducătorului, are mai mult de 8 locuri şezând 

• Microbuz = capacitate de transport de cel mult 22 de pasageri şezând sau în picioare, în afara 

scaunului conducătorului.  

 

Categoria M – autovehicule având cel puţin patru roţi, concepute şi construite pentru transportul 

de pasageri 

• Categoria M1 – Vehicule concepute şi construite pentru transportul de pasageri, care au, în 

afara scaunului conducătorului auto, cel mult opt locuri pe scaune; 

• Categoria M2 - Vehicule concepute si construite pentru transportul de pasageri, care au, în 

afara scaunului conducătorului, mai mult de opt locuri pe scaune şi o masă maximă ce nu 

depăşeşte 5 tone; 

• Categoria M3 - Vehicule concepute şi construite pentru transportul de pasageri, care au, în 

afara scaunului conducătorului, mai mult de opt locuri pe scaune şi o masă maximă ce 

depaşeşte 5 tone; 

• Pentru vehiculele din categoriile M2 şi M3 care au o capacitate de transport mai mare de 

22 de pasageri, exclusiv conducătorul auto, se definesc următoarele trei clase: 

– Clasa I: vehicule prevăzute cu suprafețe destinate pasagerilor în picioare și permițând 

deplasări frecvențe ale pasagerilor.  
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 – Clasa II: vehiculele destinate în principal transportului de pasageri așezați și concepute 

pentru a permite transportul de pasageri în picioare pe culoar și/sau într-un spațiu care nu 

este mai mare decât cel prevăzut pentru două scaune duble;  

– Clasa III: vehiculele destinate exclusiv pentru transportul pasagerilor așezați. Un vehicul 

poate aparține mai multor clase, caz în care poate fi omologat pentru fiecare dintre acestea; 

• Pentru vehiculele din categoriile M2 si M3 care au care au o capacitate de transport de cel 

mult 22 de pasageri, exclusiv conducătorul, se definesc următoarele două clase: 

 – Clasa A: vehicule concepute pentru transportul pasagerilor în picioare; vehiculele din 

această clasă sunt echipate cu scaune şi au spaţii pentru pasageri în picioare. 

 – Clasa B: vehicule care nu sunt concepute pentru a transporta pasageri in picioare; 

vehiculele din aceasta clasa nu au spaţii pentru a transporta pasageri în picioare. 

 

Pentru transportul public urban din Stefăneştii de Jos se recomandă utilizarea vehiculelor din 

categoria M2 şi M3 clasa I. 

 

b) gradul de siguranţă al pasagerilor 

Siguranţa autobuzului include: 

- siguranţa se referă la rezistenţa la şocuri şi vibraţii, eliminarea muchiilor ascuţite periculoase, 

instalarea de bare şi mânere de susţinere precum şi cordoane de susţinere pe barele de susţinere 

înalte care sunt prevăzute obligatoriu în reglementări, la podelele cu prinderi ranforsate pentru 

scaune, parbrizele din sticlă laminată etc.; 

- siguranţa activă se referă la anumite sisteme ale vehiculului cum sunt calitatea frânării, controlul 

automat al vitezei şi existenţa limitatorului de viteză maximă constructivă, la 100 km, precum şi a 

altor sisteme moderne cum sunt:  

-   Automatic Brake System (ABS) 

- Electronic Brake System (EBS) – sistem electronic automat, la care un modul recepţionează 

comanda şoferului pe care o transmite prin intermediul unui calculator unităţii de control a 

motorului care, la rândul ei, transmite semnale de presiune la fiecare cilindru de frânare, luând în 

considerare semnalele primite de la senzorii care supraveghează turaţia roţilor, starea drumului şi 

sarcina pe axe. 

- Electronic Stability Programme (ESP) formează o platformă tehnologică alcătuită din sistemul de 

frânare EBS şi controlul dinamicii vehiculului, asigurând astfel stabilitatea generală a acestuia în 

funcţie de comanda direcţiei, abaterea de la direcţia de deplasare a vehiculului, acceleraţia laterală 

etc.; acest sistem asigură stabilitatea autobuzului în toate situaţiile, prevenind deraparea la frânare 

şi ruliul periculos, cauzat de manevrele dinamicii vehiculului. 

 

Condiţiile generale care trebuie îndeplinite de autobuze cu un nivel sau cu etaj, mai ales cele 

referitoare la siguranţa lor, sunt indicate în directiva 2001/85/CE (care se referă atât la autobuzele 

simple sau articulate cu un nivel, cât şi la cele cu etaj) precum şi în Regulamentele CEE - ONU nr. 36 

amendament nr. 3 (autobuze cu un nivel) şi nr. 107 (autobuze cu etaj).  

  

Sistemele de supraveghere video ale autobuzelor fac parte din seria echipamentelor care contribuie 

la creşterea sentimentului de siguranţă a pasagerilor prin reducerea incidenţei actelor de vandalism 

şi a criminalităţii. Acestea pot fi montate la bordul vehiculelor, pot fi echipate cu microfoane și 

semnale de alarma activate de pasageri. Astfel, în condiţiile existenţei unui centru de control care 
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monitorizează de la distanță vehiculele, stațiile și rutele se poate asigura un timp de răspuns 

îmbunătăţit în caz de asistenţă sau urgenţă, pot fi determinate cele mai eficiente metode de răspuns 

prin monitorizarea continuă a situaţiei de pe traseu.  

 

Elaboratorul acestui studiu recomandă ca vehiculele cu care se va efectua activitatea de transport 

persoane să fie echipate cu sisteme EBS şi ESP, precum şi cu sisteme de supraveghere video. 

 

c) condiţiile de confort pentru pasageri 

Este de la sine înţeles faptul că autovehiculele destinate transportului public de călători trebuie să 

asigure în mod obligatoriu condiţii de confort oferind un mediu iluminat, curat, încălzit şi ventilat 

corespunzător ce permite accesul facil al tuturor persoanelor. Poziţia pe care o ocupă pasagerul în 

autobuzul destinat transportului public, fie că este pe scaun sau în picioare trebuie să-i asigure 

acestuia un maximum de confort cu respectarea spaţiului personal. Design-ul modern, „aerisit” al 

acestor autovehicule, spaţiul generos face din interiorul lor medii mult mai atrăgătoare atât pentru 

pasageri, cât şi pentru conducătorii auto (aceştia din urmă beneficiind la ultimele modele de 

autobuze de un confort sporit al cabinei).  

 

Autobuzele trebuie să ofere condiţii corespunzătoare pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi. 

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, este legea 

specială destinată persoanelor cu dizabilități “cărora, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau 

senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri 

de protecție în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale".  

 

Legea promovează pentru prima data cerințele „modelului social” de abordare a protecției sociale 

pentru persoanele cu dizabilității, afirmând statutul de cetăţeni cu drepturi depline al acestora şi 

punând accentul pe rolul societăţii în asigurarea măsurilor de protecţie socială care să permită 

exercitarea acestui statut.  

 

În baza legii, se acordă drepturi privind: 

a) ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi recuperare;  

b) educaţie şi formare profesională; 

c) ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională;  

d) asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale;  

e) locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, 

informaţional şi comunicaţional; 

f) petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism; 

g) asistenţă juridică; 

h) facilităţi fiscale.  

 

Articolul 1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta) prevede următoarele: 

"Demnitatea umană este inviolabilă. Această trebuie respectată și protejată". Articolul 26 prevede că 

"Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu dizabilități de a beneficia de măsuri care să 

le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viață comunității". 

În plus, articolul 21 interzice orice discriminare pe motiv de dizabilități. 
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Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) solicita Uniunii să combată orice discriminare 

pe motiv de dizabilități în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale (articolul 10) și 

îi conferă puterea de a adopta legislație în vederea combaterii unei astfel de discriminări (articolul 

19). 

 

Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu dizabilități se axează pe eliminarea barierelor. 

Comisia Europeană a identificat opt domenii de acțiune principale: accesibilitate, participare, 

egalitate, ocuparea forței de muncă, educație și formare, protecție socială, sănătate și acțiune 

externă. "Accesibilitatea" este definită că fiind posibilitatea oferită persoanelor cu dizabilități de a 

avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transporturi, la informații și la sisteme 

și tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC), precum și la alte infrastructuri și servicii. În aceste 

domenii există încă bariere importante.  

 

Având în vedere cele de mai sus, se recomandă ca vehiculele pentru transport persoane să fie dotate 

cel puțin cu instalații de climatizare, de iluminat, precum și cu facilități pentru transportul 

persoanelor cu dizabilități (rampe pentru accesul în vehicule, loc special pentru cărucioare, sisteme 

de fixare etc.) 

 

d) gradul de poluare al autobuzului 

Într-un raport din 2011, Organizaţia Internaţională a Transportului Public (UITP) arăta faptul că 

autobuzele reprezintă 50-60 % din oferta totală de transport public din Europa, iar 95 % dintre 

acestea utilizează motorină. Chiar şi aşa, operatorii de autobuze destinate transportului public de 

călători au la dispoziţie o gamă largă de combustibili şi tehnologii alternative la diferite grade de 

dezvoltare tehnică pe piaţă. În condiţiile în care emisiile de CO2 şi sarcinile de poluare locală trebuie 

respectate, este evident faptul că trebuie găsite soluţii pentru vehicule alternative. 

 

Autorităţile publice şi operatorii de transport public sunt obligaţi în cazul achiziţiei de autobuze să 

respecte condiţiile prevăzute în Directiva pentru Vehicule Ecologice (2009/33/EC) prin luarea în 

considerare a consumului de energie, a emisiilor de CO2  şi a altor emisii nocive (Nox, NMHC şi 

particule). Toate modelele noi de autobuze vândute pe piaţă începând cu ianuarie 2014 trebuie să 

respecte standardele Euro VI pentru emisii nocive. Directiva a fost integrată în legislaţia naţională a 

statelor membre UE. 

 

Directiva arată că „În Cartea verde a Comisiei privind transportul urban din 25 septembrie 2007 

intitulată „Către o nouă cultură a mobilității urbane”, se indică sprijinul părților interesate pentru 

promovarea introducerii pe piață a vehiculelor nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 

prin intermediul achizițiilor publice ecologice. Se afirmă că o abordare posibilă ar consta în 

internalizarea costurilor externe aferente funcționării vehiculelor care trebuie achiziționate, folosind 

drept criteriu de atribuire, pe lângă prețul vehiculului, costurile legate de consumul de energie, de 

emisiile de CO2 și de emisiile de poluanți, care intervin pe toată durata de viață a vehiculului. În plus, 

achizițiile publice ar putea favoriza noile standarde Euro. Folosirea anticipată a vehiculelor curate ar 

putea, de asemenea, să amelioreze calitatea aerului în zonele urbane". De asemenea, în cadrul 

directivei sunt evaluate în bani şi calculate conform unei metodologii prezentate în cadrul ei, 

costurile operaţionale pentru consumul energetic şi costurile pentru emisiile de dioxid de carbon şi 

emisiile de poluanţi pentru durata de viaţă a unui vehicul. 
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Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind 

omologarea de tip a vehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru 

pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile 

referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor (cu toate modificările ulterioare) vizează printre 

altele şi vehiculele destinate transportului de pasageri fie că sunt echipate cu motoare cu aprindere 

prin scânteie (motoare pe benzină, cu gaz natural sau cu gaz petrolier lichefiat – GPL) sau cu motoare 

cu aprindere prin comprimare (motoare diesel). Pentru a limita la maximum impactul negativ al 

autovehiculelor asupra mediului şi sănătăţii, regulamentul acoperă o gamă largă de emisii poluante: 

monoxidul de carbon, hidrocarburi nemetanice şi hidrocarburi totale, oxizi de azot şi particule, 

acestea incluzând emisiile din gazele de eşapament, emisiile eporative şi emisiile carterului.  

 

Norma Euro 5 se aplică de la 1 septembrie 2009, fiind aplicabilă de la 1 ianuarie 2011 în ceea ce 

priveşte înmatricularea şi comercializarea noilor tipuri de vehicule. Norma Euro 6 se aplică de la 1 

septembrie 2014 şi este aplicabilă de la 1 ianuarie 2015. 

 

Pentru activitatea de transport public din Stefanestii de Jos se recomanda vehicule cu motorizare 

Euro 6 sau cu sistem de tractiune hibrid. 

 

e) dotarea autobuzului cu sistem de taxare electronică 

E-ticketing-ul sau taxarea electronică conferă călătorilor încredere, modalități multiple de plată și 

poate administra structuri tarifare diferite. Biletele electronice sunt ușor de folosit, pot fi 

achiziționate și reîncărcate în puncte diferite: acasă, prin intermediul internetului, la chioșcuri sau în 

autobuz. Achiziționarea biletelor reprezintă procesul critic în ceea ce privește relația între pasager și 

transportul public. Prin simplificarea modului în care se realizează această operațiune se sporește 

confortul pasagerilor și se cresc în același timp veniturile. 

 

Sistemul de taxare electronică este format din validatoare de card, echipamente mobile destinate 

controlorilor, echipamente din chioşcuri, pachete software şi carduri. 

 

Biletele electronice scad costurile de printare, costurile asociate mentenanței echipamentelor, 

costurile cu distribuția, rata de eroare și oferă informații importante referitoare la: traficul de 

pasageri, gradul de încărcare a autobuzelor, despre preferințele pasagerilor, având impact asupra 

calității serviciilor oferite clienților. Taxarea electronică simplifică modul de realizare al transportului 

public facându-l totodată mai atractiv pentru utilizatori, este comodă, eficientă şi sigură. 

 

Se recomandă ca noile vehicule destinate transportului public din Stefăneștii de Jos să fie dotate cu 

sistem de e-ticketing.  

 

f) dotarea autobuzului cu sistem de poziţionare prin satelit 

Componentele sistemului de transport modern includ alături de taxarea electronică şi localizarea 

automată a vehiculelor şi oferirea de informaţii în timp real pentru pasageri. Tehnologia de localizare 

a autobuzelor destinate transportului public este utilizată pentru a monitoriza vehiculele de transport 

în timp real prin folosirea de echipamente GPS, informaţia despre localizarea acestora fiind transmisă 

centrului de control. Utilizarea sistemului de poziţionare prin satelit poate aduce o serie de beneficii 

importante ce constau în: îmbunătăţirea sistemului de control prin urmărirea fişelor de traseu şi prin 
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acoperirea traseelor în mod corespunzător şi îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei, pentru că în caz de 

urgenţă centrul de control al traficului poate transmite instantaneu locaţia vehiculului către cei 

responsabili cu intervenţia. Dotarea autobuzului cu sistem de poziţionare prin satelit face posibilă 

totodată îmbunătăţirea calităţii serviciilor, călătorii fiind informaţi corespunzător asupra locaţiei şi 

orei de sosire a următorului vehicul.  Nu în ultimul rând acest sistem crează premisele optimizării 

sincronizării cu alte sisteme de transport. Sistemul de informaţii în timp real pentru pasageri conduce 

la un grad de informare crescută a acestora ceea ce are drept consecinţă directă creşterea nivelului 

de încredere şi confort în utilizarea sistemului de transport public şi în siguranţa unei călătorii 

conform unei planificări bine stabilite anterior, fără a interveni surprize neplăcute. Afişarea 

informaţiilor în timp real are menirea de a spori calitatea serviciilor, întârzierile şi problemele de 

fiabilitate sunt luate în considerare, pasagerilor fiindu-le oferite informaţii exacte. Confortul astfel 

creat contribuie la creşterea serviciului de transport. 

 

Se recomandă ca vehiculele pentru transportul persoanelor care vor fi utilizate în activitatea de 

transport public local din Stefăneștii de Jos să fie dotate cu sisteme de poziționare prin satelit. 

 

Toate criteriile prezentate mai sus reprezintă condiții importante pe care trebuie să le îndeplinească 

operatorii de transport care doresc să efectueze o activitate de transport public de călători, în condiții 

de calitate, confort și siguranță. O ierarhizare a acestor criterii este dificil de realizat, fiecare din 

factorii implicați în această activitate putând propune un clasament propriu, subiectiv. Totuși, din 

punctul de vedere al călătorului un astfel de clasament ar putea fi: gradul de siguranță al pasagerilor, 

condițiile de confort pentru pasageri, nivelul costurilor de operare (care se regăsesc în costul 

biletului), capacitatea de transport a autobuzului și dotarea autobuzului cu sistem de taxare 

electronică, celelalte criterii nefiind percepute de către călători, dar fiind importante pentru operatori 

și autoritățile care gestioneaza activitatea de transport. 

 

Imbunătățirea siguranței rutiere 

Siguranța rutieră este definită în legislație ca lipsa primejdiilor pe arterele terestre de circulație; 

siguranța rutieră este sentimentul de liniște și încredere pe care îl au participanții la trafic, fie ei șoferi, 

călători sau simpli trecători, de a se ști la adăpost de pericole. Pentru a avea însă acest sentiment, 

fiecare trebuie să contribuie la împlinirea securității; fiecare trebuie să acționeze atât în direcția 

creșterii siguranței proprii, cât și la faptul că acțiunile proprii nu trebuie să pună în pericol siguranța 

celorlalți.  

 

Orice eveniment rutier neplăcut implică cheltuieli, nu numai pentru cei care le provoacă și le produc, 

dar și pentru toți ceilalți care sunt implicați direct în eveniment și chiar la nivelul autorităților locale 

sau a firmelor care au în administrare mobilierul stradal. De asemenea operatorii de transport public 

local suferă pagube materiale pe care trebuie să le acopere (la vehicule, la stâlpii de rețea de contact, 

la refugii, la infrastructură, la indicatoarele de stații, etc.). Uneori evenimentele rutiere curmă vieți 

omenești sau afectează sănătatea oamenilor. Aceste evenimente au și alte consecințe neplăcute în 

plan social: concedii medicale, invalidități, depresii, scăderea capacității de muncă. Iată deci, tot 

atâtea motive pentru a face totul pentru asigurarea securității rutiere.  

 

În ultimii ani, UE s-a implicat în îmbunătățirea siguranței rutiere (mai ales) prin așa numita siguranță 

pasivă: amortizoare, centuri de siguranță, frâne, iluminat. Obiectivul "Cartei Albe a Politicii de 
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Transport European pentru anul 2010” este reducerea cu 50% a accidentelor rutiere. Iată un extras 

din acest document: "În Europa, prețul plătit pentru mobilitate este încă extrem de ridicat. În medie 

în fiecare din primii ani ai mileniului XXI, accidentele rutiere au ucis peste 40.000 de oameni din UE și 

au vătămat peste 1,7 milioane. O persoană din trei va fi vătămată într-un accident la un moment dat 

al vieții sale". Costul accidentelor rutiere, direct măsurabil, este de ordinul a 45 milioane euro pe an. 

Costurile indirecte sunt de trei sau chiar patru ori mai mari; valoarea anuală este de aproximativ a 2% 

din valoarea PIB în statele UE.  

 

Fiecare cetățean UE ar trebui să poată locui și să se poată deplasa în zone urbane în condiții de 

siguranță și de securitate. Atunci când merg pe jos, cu bicicleta sau când conduc o mașină sau un 

camion, oamenii ar trebui să o poată face cu un risc minim. Acest lucru necesită o bună planificare a 

infrastructurii, în special la intersecții. Cetățenii devin din ce în ce mai conștienți de faptul că trebuie 

să acționeze în mod responsabil pentru a-și proteja propria viață și a proteja viețile celorlalți. Factorii 

care determină un grad sporit al siguranței circulației și care trebuie încurajați sunt prezentați succint 

mai jos. 

 

Atenția. Conducătorii de vehicule trebuie să fie verificați (să nu fie obosiți, să nu fie sub influența 

alcolului) înainte de a fi lăsați să plece în traseu. 

 

Respectarea regulilor de circulație rutieră. La angajarea pe postul de conducător auto, candidații 

trebuie testați în ceea ce privește nivelul cunoștințelor teoretice și practice din legislația rutieră. De 

asemenea, această verificare se face și periodic, pe durata ocupării postului. 

 

Profesionalismul. Nu este suficient ca un conducător de vehicul de transport public să aibă temeinice 

cunoștințe teoretice și practice privind legislația rutieră și punerea ei în aplicare. Un conducător de 

vehicul trebuie să aibă și "conștiință profesională". De aceea, la angajare, aceștia vor fi supuși și unui 

test psihologic. Personalul de bord în special lucrează cu publicul, ceea ce reprezintă în sine un stres. 

Starea de tensiune poate duce foarte ușor la neatenție, iar de aici până la producerea unui eveniment 

nedorit, nu mai este decât un pas mic.  

 

Conducerea preventivă. Noțiunea în sine este cuprinsă în legislația rutieră. Toți conducătorii de 

vehicul știu ce prevede legea la capitolul conducere preventivă. Aceste prevederi trebuie însă aplicate 

în fiecare secundă în care conducătorul de vehicul își exercită profesia. De aceea, la plecarea în cursă, 

dispecerul care îi permite conducătorului să urce în vehicul, îi va aduce aminte acestuia să nu uite să 

aplice aceste reguli.  

 

În activitatea conducătorului de vehicul, conceptul de conduită preventivă presupune autocontrolul 

eficient asupra propriului comportament în așa fel încât să poată fi evitate cu succes propriile greșeli, 

dar și posibilitatea de a anticipa și anula efectele negative ale erorilor comise de ceilalți participanți la 

trafic. Comportamentul rutier civilizat are la bază cunoașterea precisă a legislației rutiere. 

Respectarea cu strictețe a acestor reglementări constituie condiția principală a conduitei preventive.  

 

Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere (marcaje, semnalizări, căi de rulare tramvaie, 

rețele de contact), respectiv implementarea unor sisteme ITS (Sisteme Inteligente pentru Transport) 

sunt măsuri obligatorii în acest stadiu al dezvoltării transportului rutier, în vederea reducerii riscului 
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de producere a accidentelor.  

 

Uneori evenimente nedorite au loc datorită stării tehnice necorespunzătoare a infrastructurii (gropi în 

asfalt, marcaje șterse, semafoare defecte). Responsabilii tehnici ai operatorilor de transport public, 

trebuie să efectueze toate demersurile necesare pentru convingerea factorilor de decizie asupra 

necesității modernizării infrastructurii rutiere, a înzestrării stradale în general.  

 

Una din cauzele majore ale producerii evenimentelor rutiere nedorite este traficul intens, dar și lipsa 

de informare prealabilă a conducătorilor de vehicule despre situația de-a lungul traseului pe care îl 

vor avea de parcurs. Aglomerațiile de pe străzi crează blocaje, șoferii se enervează, se grăbesc, scade 

atenția, iar rezultatul este creșterea semnificativă a numărului de accidente.  

 

Domeniul ITS este vast și încă își găsește noi și noi aplicații în sfera transportului. Unul din 

subcapitolele ITS care, prin implementare pot reduce substanțial numărul evenimentelor rutiere 

nedorite este managementul parcului de mașini: 

• sisteme de informație geografică prin GIS (Sisteme Inteligente Globale). Un exemplu este localizarea 

tuturor vehiculelor aflate la cel mult 800 m de o anumită poziție geografică.  

Acest sistem permite dispeceratului să-si avertizeze mașinile asupra unor aspecte de circulație cum ar 

fi: trafic prea aglomerat sau producerea unui accident în zona respectivă și solicitarea unei intervenții 

din partea vehiculelor aflate în imediata apropiere, etc. Acest lucru contribuie la descongestionarea 

traficului și implicit la reducerea riscului de producere accidente. 

• software pentru operațiunile de transbordare. Astfel de programe permit călătorilor să știe exact ce 

posibilități de transbordare au, care este ruta cea mai indicată pentru a ajunge la destinația dorită, pe 

unde se ajunge, ce trebuie să facă, etc. Deservind călătorii cu informații, aceștia vor fi mulțumiți, vor fi 

calmi, mai atenți, nu o vor lua prin locurile periculoase și în final se vor expune mult mai puțin riscului 

producerii accidentelor. 

 

Măsurile și direcțiile de acțiune pentru prevenirea producerii evenimentelor care afectează siguranța 

rutieră se pot împărți în: 

• tehnice; 

• organizatorice; 

• de natură psihologică (și medicală). 

 

Succint măsurile tehnice sunt: 

• verificarea tehnică; 

• îmbunătățirea performanțelor tehnice ale vehiculelor; 

• asigurarea unui sistem inteligent de comunicare cu dispeceratul ceea ce oferă șoferului siguranța 

unui ajutor competent și prompt în caz de nevoie; 

• repararea și modernizarea drumurilor și a restului infrastructurii; 

• crearea unui ambient plăcut în cabina șoferului (acces ușor la comenzi; amortizarea vibrațiilor și a 

zgomotelor, design modern). 

 

Câteva dintre măsurile de natură organizatorică ce pot fi luate pentru a micșora riscul producerii unor 

evenimente rutiere nedorite sunt: 

- limitarea strictă a programului de lucru al conducătorilor auto; 
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- respectarea unor pauze minime la capetele traseului, la jumătatea intervalului de lucru; 

- prelucrarea zilnică a conducătorilor de vehicule pentru adaptarea la condițiile meteo; 

- evitarea stabilirii traseelor pe străzi înguste; 

- crearea de benzi proprii de circulație. 

 

În ceea ce privește măsurile de natură psihologică și medicală: ameliorarea comportamentului în 

exploatare al conducătorilor de vehicule în vederea reducerii evenimentelor și creșterea siguranței 

rutiere este obiectivul principal urmărit de colectivele de psihologi ai laboratoarelor de psihologie ce 

deservesc operatorii de transport public. Activitatea de "ameliorare a comportamentului" se 

desfășoară individual. Etapele desfășurării activității de psihoprofilaxie sunt: 

• Identificarea și luarea în evidență a cazurilor care necesită tratare. 

• Studierea informațiilor referitoare la fiecare caz în parte. Psihologul își formează o imagine a 

"cazului" după care, funcție de situație, își stabilește abordarea pe care o va avea în relația cu 

pacientul.  

• Investigarea factorilor de inadaptare implicați: personali, socio-profesionali, familiali.  

• Asistența psihologică propriu-zisă. Se desfășoară pe o durată de câteva luni în care conducătorul de 

vehicul, în paralel cu ședințele psihologice va fi ținut sub observație, comportamentul acestuia 

urmând să fie monitorizat continuu (de șefii acestuia și de responsabilii din birourile de siguranța 

circulației). 

• Emiterea avizului final însoțit de recomandările pe care psihologul le face în funcție de evoluția și 

rezultatele obținute în fiecare caz în parte. 

 

 

3.3 Referințe privind măsurile de aplicat în scopul reducerii poluării 

Principalele probleme de mediu se leagă de utilizarea predominantă a petrolului drept carburant, 

care generează CO2, poluanţi atmosferici şi zgomot. Transportul este sectorul cel mai dificil de 

gestionat din punct de vedere al emisiilor de CO2. În ciuda progreselor din tehnologia auto, creşterea 

traficului şi modul sacadat – „oprit-pornit” – de a conduce maşina în zonele urbane arată că oraşele 

reprezintă o sursă majoră şi în creştere de emisii CO2, care contribuie la schimbările climatice. 

Schimbările climatice provoacă schimbări dramatice în sistemul global şi se impune adoptarea unor 

măsuri urgente pentru a putea menţine consecinţele respective la un nivel gestionabil. Consiliul 

European a stabilit drept obiectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din UE cu 20% până în 

2020.   

 

Emisiile de CO2 generate de noile autovehicule vândute în UE au scăzut cu 12,4% între 1995 şi 2004, 

ca urmare a unui acord voluntar încheiat între Comisia Europeană şi industria auto. Pentru a permite 

UE să-şi atingă obiectivul de 120 g până în 2012, Comisia a trasat o nouă strategie exhaustivă într-o 

Comunicare din februarie 2007. Un cadru legislativ ar trebui să asigure 130 g CO2/km prin progrese 

înregistrate în tehnologia autovehiculelor, precum şi o reducere suplimentară de 10g CO2/km prin 

alte îmbunătăţiri tehnologice şi printr-o utilizare sporită a biocarburanţilor. Emisiile de poluanţi 

generate de vehicule au fost, de asemenea, reduse cu succes printr-o consolidare progresivă a 

standardelor de emisii EURO. În ultimii 15 ani, de la adoptarea primului standard EURO, în ciuda 

creşterii volumului traficului, s-au atins, în mod continuu, ca urmare a cadrului de reglementare al 
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UE, limite mai scăzute pentru vehiculele noi, o reducere globală de 30-40% a emisiilor de oxid de azot 

şi de particule din transportul rutier. 

 
Cu toate acestea, în ciuda acestor ameliorări, condiţiile de mediu sunt încă nesatisfăcătoare: 

autorităţile locale se confruntă cu mari dificultăţi în îndeplinirea cerinţelor privind calitatea aerului, 

precum limitele de particule şi de oxizi de azot din aerul ambiant. Acestea au un impact negativ 

asupra sănătăţii publice. 

 

Măsurile de reducere a zgomotului au fost, de asemenea, încurajate prin directiva europeană privind 

cartografierea zgomotului. Pe baza informaţiilor culese în baza directivei privind zgomotul, 

autorităţile locale sunt acum în poziţia de a alcătui planul de reducere a zgomotului şi de a pune în 

aplicare măsuri concrete. Planul de reducere a zgomotului poate beneficia de un schimb de informaţii 

la nivelul UE. Conform părţilor interesate, reducerea zgomotului la sursă ar putea fi realizată prin 

consolidarea standardelor UE pentru emisiile de zgomot generate de consolidarea standardelor UE 

pentru emisiile de zgomot generate de vehiculele rutiere şi feroviare sau de pneuri. Sistemele de 

transport subteran contribuie, de asemenea, la reducerea zgomotului în oraşe. Extinderea, 

reabilitarea şi modernizarea unor mijloace de transport public urban curat, cum ar fi troleibuzele, 

tramvaiele, metrourile şi căi ferate suburbane, precum şi alte proiecte de transport urban durabil ar 

trebui să fie promovate şi susţinute în continuare de UE. 

 

În România transporturile contribuie cu aproape 5% la crearea PIB şi asigură peste 5% din totalul 

locurilor de muncă din economia naţională, reprezentând un important consumator de energie, 

materiale şi produse finite; în acelaşi timp transporturile sunt un mare producător de deşeuri şi 

reziduuri. Adăugând şi efectul propagat al eficienţei transporturilor asupra celorlalte ramuri 

economice, respectiv luând în calcul şi eficienţa socială a acestuia, ca atribut al civilizaţiei în raport cu 

impactul asupra mediului, obiectivele strategice în domeniul transporturilor nu pot fi decât rezultatul 

unei analize a întregii activităţi sociale şi economice ce se desfăşoară în România. Pe cale de 

consecinţă, închiderea circuitului de valori fizice şi spirituale de la nivel global, atrage printr-un efect 

de feed-back, modificări voite sau impuse, în sferele serviciilor. Ca urmare, hotărârile referitoare la 

protecţia mediului atrag după sine decizii la nivelul sectorului terţiar al economiei, concretizate în 

domeniul construcţiei de mijloace mobile, în domeniul infrastructurilor şi evident în domeniul 

exploatării (tehnice şi comerciale) a sistemului de transport. În figurmătoare o imagine care prezintă 

o parte dintre principalele conexiuni între entităţile şi procesele care sunt influenţate şi pot influenţa 

activităţile de protecţie a mediului, din perspectiva transporturilor. 
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Figura 28 Schema principalelor activităţi de protecţie a mediului în transporturi 

 
Obiectivele, proiectele şi programele prin care se realizează acţiuni concrete de protecţie a mediului 

în activitatea de transport reprezintă o parte semnificativă a cadrului general ce asigură condiţiile 

integrării sistemului naţional de transport, în sistemul european. Mai mult, disfuncţionalităţile care 

vor apărea ca urmare a decalajelor existente între starea tehnică şi managementul asigurat pe plan 

local şi cele asigurate la nivel continental, vor avea un impact sensibil negativ datorită fenomenelor 

de concurenţă, într-un mediu economic dominat de consum.  

 

De aceea este necesar să se insiste pe măsuri convergente de transpunere a coordonatelor 

binecunoscute (nouă) pe poziţiile care asigură compatibilitatea între procesele derulate în ţară, cu 

cele derulate în afara ei, în vederea alinierii la cerinţele lumii civilizate.  

 

Unele din aceste măsuri se referă şi la protecţia mediului prin: 

Condiţionări  

tehnice 

Cerinţe sociale 

şi economice 

Posibilităţi 

tehnologice 

Resurse 

financiare 

Personal de 

exploatare şi  

de întreţinere-

salubrizare 

Instruire, educatre 

Ministerul mediului 

Strategii 

naţionale de 

protecţie a 

mediului 

Mijloace de 
transport 

Infrastructură 

Agenţii de 

monitorizare 

a mediului 

Operator de 
transport 

Agenţii de 

monitorizare 

a mediului 

Operator de 

transport 

Agent 
economic POST- 

fenomen 
transport 

Agent economic 

ANTE - 

fenomen 
transport 

Ministerul 

transporturilor 

- inspectorate 

Ministerul 

transporturilor 

- registre 



 
 

Studiu oportunitate înființare serviciu de transport public local în Comuna Ștefăneștii de Jos                        CERTRANS LEVEL 

 

77 

• Promovarea unui portofoliu de studii de impact, proiecte şi acte cu specific legislativ, care să 

jaloneze drumul de la starea actuală, la cea care include transporturile între ramurile aflate în 

acord cu natura; 

• Implementarea reglementărilor UE şi ale altor organisme internaţionale existente în sfera 

protecţiei mediului, într-un plan de măsuri etapizat pentru realizarea unui sistem de 

transport şi al sistemelor inseriate – în aval sau în amonte – astfel încât fenomenele rezultate 

ca urmare a deservirii să devină neutre în raport cu natura (din degradatoare ale naturii); 

• Introducerea tehnologiilor de depoluare specifice domeniului transporturi în activităţile de 

administrare a infrastructurilor şi de conducere a proceselor respective (dotarea cu mijloace 

de transport în concordanţă cu dezvoltarea durabilă, întreţinerea utilităţilor prin procedee 

ecologice, utilizarea de instalaţii de stocare, tratare şi prelucrare a deşeurilor specifice 

domeniului, atragerea de investiţii numai în sfere compatibile cu retroversiunea 

transporturilor către activităţile în consonanţă cu ambientul, multiplicarea alternativelor de 

satisfacere a cererilor de transport prin transport electric, valorificarea reziduurilor, controlul 

mobilităţii prin metode nerestrictive – internet, tele-shoping, plăţi prin carduri, 

descentralizarea administraţiei locale, etc.); 

• Elaboratea unui program de informare a agenţilor economici din transporturi privind 

cerinţele pentru mijloace de transport, infrastructuri şi activităţi de management al traficului; 

• Desfăşurarea unei acţiuni de educare permanentă a publicului şi a mediului de afaceri. 

 
Ştefăneştii de Jos se înscrie în categoria aglomerărilor caracterizate printr-un mediu generat de 

propriile dezvoltări şi care se constituie în surse de poluare ale aerului, apei şi solului. Efectele 

acestui mediu antropizat îmbracă un întreg complex de aspecte care agresează în mod direct şi/sau 

subtil, prin fenomenul de bumerang pe însăşi creatorii lui – “beneficiarii” condiţiilor urbane de 

viaţă. Existenţa facilităţilor legate de desfăşurarea de zi cu zi a vieţii într-o localitate conduce la 

apariţia unei multitudini de surse de poluare a atmosferei şi dintre care se detaşează în primul rând 

chiar, traficul rutier.  

 
Agresiunea mediului poluat asupra entităţilor umane se manifestă sub multiple aspecte (fizice, 

psihice şi sociale) şi care conduc în principal la îndepărtarea individului de natură. În acest contex, 

cea mai raţională abordare privind starea de calitate a atmosferei într-o aglomerare urbană de 

calibru poate fi materializată printr-o serie de acţiuni, cum ar fi: 

• supravegherea permanentă a nivelului de poluare; 

• corelarea datelor experimentale cu procesele concrete generatoare de poluare (de tip 

industrial, din domeniul casnic şi din sfera transportului); 

• modelarea matematică a fenomenului poluare; 

• dezvoltarea unei strategii privind calitatea mediului; 

• identificarea soluţiilor de protecţie a comunităţii umane din aria respectivă; 

• elaborarea unui plan de acţiune privind reducerea emisiilor de poluanţi; 

• implementarea măsurilor de protecţie şi autoprotecţie; 

• promovarea unei campanii educaţionale pe tema contribuţiei societăţii civile la micşorarea 

poluării mediului. 

 

Autorităţile publice locale trebuie să manifeste o atitudine care să conducă la conservarea mediului 

înconjurător, si anume spre ce zone nu trebuie acceptată extinderea localităţii. 
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• Primăria ar putea să aloce resurse financiare pentru achiziţionarea unor terenuri intravilane 

importante din punctul de vedere al protecţiei mediului înconjurător.  

• O variantă a acestei acţiuni ar fi să nu se achiziţioneze terenurile în cauză, ci să se creeze 

condiţii pentru un tip de parteneriat public-privat: autorităţile locale şi proprietarii semnează 

un contract în care se prevede că proprietarul continuă să deţină terenul, dar cedează, în 

schimbul unei compensaţii, dreptul autorităţii locale de a dezvolta acel teren în beneficiul 

mediului.  

• Este recomandată întocmirea de standarde privind poluarea aerului şi a mediului cu aplicare 

„de aici înainte”: cu alte cuvinte, dacă un potenţial proiect are un impact negativ asupra 

acestor standarde, el nu va fi aprobat decât dacă există componente care demonstrează că 

se vor lua măsuri prin care să corecteze situaţia (exemplu: cel care construieşte peste 100 de 

noi locuinţe trebuie să contribuie la amplasarea unei staţii de autobuz în interiorul 

comunităţii – cu resurse financiare, printr-un design adecvat al străzilor, prin modul de 

amplasare a locuinţelor etc. – asigurându-se astfel conectarea cvartalului la reţeaua de 

transport în comun). 

 

Din perspectiva transportului organizat sau numai a deplasărilor umane independente: 

• standardele de poluare se referă în mod direct şi la parcul de vehicule deţinut şi de operatorii 

de transport şi de persoanele particulare; ca o consecinţă: orientarea operatorilor de 

transport urban către transportul nepoluant, nu numai achiziţionarea de vehicule de tip 

EURO 5 sau 6; 

• tot în acest sens, operatorii de transport trebuie să instituie linii de agrement cu programe 

speciale de circulaţie dedicate ducerii-aducerii populaţiei în zonele protejate, trasee care în 

mod obişnuit nu ar intra în vederile serviciului de transport public local de călători. 

 

Un tablou al situației mijloacelor de transport poluatoare aratǎ astfel: la ora actualǎ, parcul de 

autobuze urbane din România numǎrǎ aproximativ 5.000 de autovehicule. 70% dintre aceste 

autobuze au o vechime de 8-10 ani, iar restul se încadreazǎ într-o duratǎ de funcționare de 4-6 ani. 

Din punct de vedere al normelor de poluare, cele mai multe autobuze au motoare EURO2 și 

EURO1. Numai 30% din parc sunt EURO 3 și doar ultimul lot de autobuze este EURO 4. În ultimii ani, 

prin intermediul programelor europene de finanţare, tot mai multe localităţi au început să schimbe 

parcul de vehicule de transport public cu unul mai nepoluant alcătuit din autobuze Euro 6, cu 

combustibili alternativi şi chiar hibride sau electrice. În acest trend trebuie să se încadreze şi 

strategia autoritatii locale pentru dezvoltarea sistemului de transport public local. 

 

 

3.4 Auditul potenţialului de calatori pe o perioada de 5, respectiv 10 ani 
 
Prognoza parametrilor determinaţi care influenţează cererea de transport de călători (orizontul 
scurt şi mediu) 

 
Faza 1 

Orice organizare este elaborată nu numai pentru prezent, ci şi pentru viitor. În acest context, este 

necesar să se cunoască cât mai în detaliu evoluţia viitoare, previzibilă, a cererilor de transport, pentru 

a se putea lua decizii corecte; cu atât mai mult această necesitate se resimte în exploatare. Prognoza 
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este o evaluare probabilistică, cu un grad de certitudine (cât se poate de) ridicat, stabilită în mod 

ştiinţific, cu privire la evoluţia cantitativă şi calitativă a fenomenelor şi a proceselor din domeniul  

economiei,  tehnologiei,  ştiinţei şi societăţii în ansamblul ei, într-un anumit interval de timp.  

 

Dintre toate metodele de prognoză de tip explorativ, extrapolarea este metoda utilizată cel mai 

frecvent pentru anticiparea unei stări, neaccesibilă verificării experimentale. Ea este cea mai veche şi 

mai răspândită metodă de previziune, având o largă aplicare şi în elaborarea studiilor de prognoză în 

transporturi. Extrapolarea dispune de un aparat matematic relativ bine pus la punct şi se pretează la 

algoritmizare în vederea prelucrării pe calculator. Prin extrapolare se înţelege un procedeu raţional 

care, prin intermediul unor funcţii matematice cu ajutorul cărora se ajustează tendinţele manifestate 

în perioada trecută, da expresie concretă corelaţiilor stabilite între variabile şi oferă posibilitatea de a 

obţine variante asupra stărilor viitoare ale variabilei dependente. Potrivit acesteia, factorii şi 

condiţiile care au imprimat anumite tendinţe în evoluţia anterioară a transporturilor vor acţiona şi în 

perioada viitoare şi că, pornind de la cunoaşterea acestor factori, a direcţiei, amplorii şi intensităţii 

lor, ca şi a tendinţelor pe care le generează, poate fi devansată dezvoltarea viitoare a diferitelor 

sisteme de transport şi a ansamblului lor. 
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Situaţii: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Imagini care permit discernământul între tipurile de legături 

 
În situaţii deosebit de complexe se poate considera timpul ca factorul determinant şi se 

poate ’’construi’’ viitorul în funcţie de evoluţia temporală a variabilei căutate.  

 

Există situaţii şi mai complicate, în care teoretic nu se poate stabili nici o relaţie de legătură 

(evidentă) între anumite mărimi care intervin într-un proces fizic. Relaţiile pot fi necesare de exemplu 

pentru a obţine astfel informaţii asupra unei cantităţi mult mai dificil de măsurat. Sau: una din 

cantităţi poate fi disponibilă, în timp ce alta este inaccesibilă, dar se doreşte să fie cunoscută pentru 

întocmirea unor planuri. În toate aceste situaţii este vorba de o ’’relaţie ambiguă’’ între două sau mai 

multe variabile.  

 

În aceste cazuri metoda celor mai mici pătrate suplineşte respectiva dificultate. Astfel tehnologia este 

chemată să descopere şi să aplice relaţii – într-o anumită măsură relative, dar reprezentative – ce au 

o mare probabilitate de a sugera realitatea existentă între două sau mai multe cantităţi.  

 

Metoda celor mai mici pătrate constă în aproximarea (statistică) a unei curbe din eşantioane de 

perechi de valori. Una din valorile din această pereche se consideră a fi variabila dependentă y. 

Deseori este posibil să se inverseze rolul de variabilă dependentă şi independentă, iar rezultatul în 

general va fi diferit. Denumirile sunt o problemă de convenţie. Cu ajutorul metodei celor mai mici 

pătrate se pot obţine cele mai probabile valori ale indicatorilor de transport (y) în funcţie de unii 

indicatori economici generali sau în funcţie de timp (x). Pentru calcularea indicatorilor activităţii de 

transport se încearcă exprimarea cu ajutorul unei relaţii matematice simple sau mai complexe a 

legăturii dintre variabile corespunzător alese.   

 

Metoda celor mai mici pătrate porneşte de la relaţia de dependenţă: 

 

  y =A*x+B 

Legătura funcţională  

între factorul x şi factorul 

y 

x 

y 

Legătura independentă  

(inexistentă) 

x 

y 

Legătura funcţională  

între factorul x şi factorul 

y 

x 

y 

Legătura independentă  

(inexistentă) 

x 

y 
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obţinând coeficienţii A şi B din condiţia ca dreapta ce este consecinţa funcţiei liniare de mai sus, să se 

găsească în sistemul x0y cel mai aproape de toate punctele (xi, yi) corespunzătoare valorilor 

constatate.   

 

Esenţa metodei constă în punerea condiţiei ca suma pătratelor distanţelor dintre punctele rezultate 

din observări şi curba de dependenţă să fie minimă: 

  
=

=+−

n

i

ii BAxy

1

2 min)]([    

 

Pentru ca expresia să fie minimă este necesar ca derivatele parţiale ale ei în raport cu A şi B să fie 

nule şi după efectuarea calculelor se obţine un sistem de 2 ecuaţii cu 2 necunoscute (n este numărul 

de puncte ale distribuţiei statistice). Rezolvând sistemul de ecuaţii se obţin valorile căutate. Odată 

reprezentată dreapta, pe ea se poate citi direct mărimea valorii normative, pentru orice valoare a 

factorului de influenţă. În funcţie de curba obţinută se poate determina relaţia generală de 

dependenţă a valorilor normative în funcţie de factorii de influenţă respectivi.  

 

Aplicând aceste cunoştinţe la domeniul investigat în prezentul studiu se poate demonstra că valori 

inabordabile estimării directe (referitoare la ramura transporturilor) se pot accesa prin considerarea 

valorilor înregistrate de viaţa economică şi socială în ansamblul ei. La această constatare se poate 

ajunge şi intuitiv, dacă se recunoaşte că transportul este o continuare a vieţii economice şi sociale. 

Această cauză conduce la existenţa unei dependenţe între volumul transportului şi volumul 

producţiei, dar şi o dependenţă între caracterul transportului şi intensitatea şi complexitatea vieţii 

sociale. Stabilirea acestor dependenţe este necesară pentru determinarea stării şi evoluţiei 

proceselor din transporturi şi în special pentru stabilirea necesităţilor de dezvoltare (infrastructura, 

mijloacele de transport, etc.). 

 

Există modele matematice bazate pe corelaţie şi regresie care pot estima legăturile dintre unii 

indicatori ai producţiei şi unii indicatori ai transporturilor. Bazele acestor modele, chiar dacă sunt de 

sorginte economică, trebuie cunoscute pentru a avea o vedere de ansamblu (şi de perspectivă) 

asupra organizării exploatării. 

 

În orice caz, modalitatea de obţinere a unor informaţii utile presupune iniţial o cercetare 

experimentală; de multe ori este utilă o reprezentare grafică a parametrilor cunoscuţi. Graficul 

obţinut sugerează tipul de ajustare care poate fi util cercetării sau proiectării. Ajustările pot fi: 

• Liniare 

• Polinomiale 

• Exponenţiale 

• Multiple. 

 

Trecând la execuție se poate concluziona că modelele matematice de evaluare bazate pe corelație și 

regresie, au în vedere dependența dintre indicatorii dezvoltării economiei și vieții sociale și indicatorii 

activității de transport.  
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În continuare se vor construi cateva programe Excel (Anexa 3) care vor transpune date istorice 

cunoscute in valori de verosimilitate asupra variabilei potenţial de transport al localităţii Ştefăneştii 

de jos în perioada următoare de 5 – 10 ani. În programele ’’regresia simpla’’ şi ’’regresia 

hiperbolica’’ au fost constituite condiţii pentru obţinerea valorilor de referinţă pentru indicatori 

reprezentativi care caracterizează activitatea economico-socială a orasului. Astfel, în ’’regresia 

simpla’’ au fost determinaţi parametrii funcţiei: 

xeAxy =  

adică valorile adecvate ale lui  A, α  şi  β  care, în funcţie de variabila independentă timp (notata cu x), 

pot asigura cel mai verosimil nivel al variabilei dependente  y  (cea care va permite ulterior estimarea 

numărului de călătorii care se vor efectua într-un viitor previzibil). 

 

Logica programului este: 

• Se dau valorile unui indicator (de exemplu, populaţia orasului) pe 5 ani consecutivi, 2013-

2017 

• Prin metodele matematice ale regresiei se determină parametrii  A, α,  β  care permit 

proiecţiile: 

− Din seria 2013-2017 către valoarea curentă pentru 2019 – cunoscuta aproximativ 

− Din valoarea curenta 2019 către valoarea estimată pentru 2024, respectiv 2027. 

 

De pildă, în ’’regresia simpla’’ sheet 1, valorile populaţiei: 

 

5880, 6077, 6357, 6783  şi 7493 pentru anii 2013-2017  

 

au permis extrapolarea la valorile: 

 

8879 pentru 2019, respectiv 

 

14373 pentru 2024. 

 
Dar, în consecvenţă cu principiile de practică statistică, aceste două valori (pentru cei doi ani care 

încadreaza orizontul cercetat) determinate până acum – în eşafodajul matematic explicitat mai sus 

– nu pot fi considerate ca fiind soluţia problemei, deoarece nu există nici un calificativ (atenţie: nu 

există în toată literatura de specialitate, nu numai aici) care să ofere indicatorului luat în discuţie, 

populaţia localitatii, proprietatea de a reprezenta indirect, dar exact numărul de călătorii locale. De 

aceea, s-au considerat în sheet 1…5 un număr de patru indicatori ai realităţii economico-sociale cu 

ajutorul cărora să se identifice o mulţime de valori ale numărului de călătorii – deci o mulţime de 

puncte – care reprezintă de fapt valori posibile, fiecare punct fiind înzestrat cu o anumită 

probabilitate de a se realiza. Indicatorii luaţi în considerare sunt: 

• Populaţia 

• Numărul elevilor 

• Numărul de salariaţi  

• Numărul de locuinte 

 
Şi în paralel, în ’’regresia hiperbolică’’ a fost refăcută toată această procedură pentru funcţia: 
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x

K
By +=

 

cu obţinerea unei alte serii de valori. 

 

Aspectul criticabil al procedurii este următorul: dacă una din funcţii indică o creştere a indicatorului, 

iar cealaltă o scădere, cum ar trebui actionat? Depăşirea impasului s-a făcut prin constituirea unei a 

treia funcţii de extrapolare – în excel  ‘’regresia liniara’’ (de tipul unei drepte :  BAxy += ) 

care să creeze nu numai o ’’majoritate’’ împreună cu una din celelalte două avansate deja, ci mai 

mult o “unanimitate” în ceea ce priveşte tendinţa generală: creştere-creştere sau scădere- scădere şi 

în nici un caz creştere–scădere sau invers).  

 

Ideea pusă în practică a fost următoarea:  

• dacă toate cele trei funcţii: 

BAxy +=  

xeAxy =  

x

K
By +=  

indică acelaşi fenomen, de creştere sau de scădere sau de stagnare a numărului de călătorii 

între 2019 şi 2024, atunci se vor elimina valorile extreme şi se vor putea constitui statistici – 

medii şi deviaţii – pentru valorile rămase. 

• dacă una din funcţii face notă discordantă cu celelalte două, atunci parametrul economico-

social se elimină din orizontul de calcule ca fiind nereprezentativ pentru fenomenul studiat. 

 

De menţionat: parametrii  A, B, α,  β  au semnificaţii diferite şi valori diferite de la caz la caz, calculele 

efectuându-se în programe diferite. 

 

Imaginea de ansamblu asupra vietii economico-sociale – pe baza datelor din anuarele statistice 

naţionale – se prezintă astfel: 

 
Tabel 7 Indicatori socio-economici 

Indicatorul  2013 2014 2015 2016 2017 

Populatia localităţii 5880 6077 6357 6783 7493 

Elevi  634 652 708 705 734 

Salariaţi  2766 2781 2942 3410 3524 

Numărul de locuinţe 2517 2522 2534 2553 2571 

 
 



 
 

Studiu oportunitate înființare serviciu de transport public local în Comuna Ștefăneștii de Jos                        CERTRANS LEVEL 

 

84 

În tabelul următor sunt prezentate împreună informaţiile despre perioada viitoare, aşa cum au reieşit 

din calcule. Se poate constata că numai indicatorul economico-social număr elevi a putut trece 

testele de convergenţă. 
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Tabel 8 Rezultatele estimate pentru Stefăneștii de Jos (săgeţile indică tendinţa indicatorului în 
perioada 2019-2024) 

Indicatorul 
economico-social 
LA MOMENTUL 
2017 

Rezultate estimate dupa 
2019, respectiv dupa 
2024 prin  regresie liniara 

Rezultate estimate dupa 
2019 respectiv dupa 
2024 prin regresie simpla  

Rezultate estimate dupa 
2019, respectiv dupa 
2024 prin regresie 
hiperbolica 

Observaţii  

Populaţie 

oras  

 

7
4

9
3
 

8091  

 

8879  7052  Divergenţă 

10057  

 

14373  7160  

Număr elevi 

 

7
3

4
 

788  

 

774  727  Convergenţă 

914 – se elimină 

 

872 – se păstrează 735 – se elimină 

Număr 

salariaţi 

3
5

2
4
 

 

3943 

 

4453 3371 Divergenţă 

între cele trei 

regresii 

5015 

 

7976 3428 

Număr 

locuinte 

2
5

7
1
 

2595 

 

2614  2558  Divergenţă 

între cele trei 

regresii 

2665 

 

2734 2562 

Explicit, pe intervalul 2019 – 2024 se estimează că: 

• numărul de elevi 
va creşte influenţând în mod pozitiv volumul călătoriilor urbane11. 
  

 
11 Este interesent că numai indicatorii absolut legați de fenomenul de transport de călători au manifestat 

concordanță necesară pentru constituirea funcției care va oferi valoarea potențialului de transport, iar numărul de 

salariați respectiv numărul de locuințe au manifestat fenomenul de divergență (deoarece salariații pot fi implicați 

numai în activități generatoare de tone*km, iar locuințele sunt prin definiție statice – mai mult cine își 

construiește azi o locuința în Ştefăneştii de Jos pare să aibă posibilitățile materiale să aibă și un autoturism 

propriu). 
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3.5 Programe de transport public local de persoane prin curse regulate și capacitățile de 
transport necesare 

3.5.1 Acumularea de informaţii 

 
a. Parametrii de lungime si viteza (pentru derularea deplasărilor) 

În continuarea studiului urmează să fie identificate două componente necesare caracterizării corecte 

a parametrului „cerere”  şi anume: 

• care este lungimea medie a călătoriei efectuate de publicul călător în perimetrul localităţii; 

• care este viteza de comunicaţie realizabilă pe arterele cele mai indicate pentru a alcătui 

reţeaua de transport a localităţii. 

 

Determinarea călătoriei medii este o acțiune relativ simplă atunci când se pot sonda în mod concret 

curenții de călători. Relația de calcul a lungimii medii a călătoriei este: 

 

  
jk

jkjk

c

dc
d




=

)(
        

unde: 

( cjkdjk

 

)  este  volumul total al călătorilor*km realizaţi pe traseul respectiv; 

cjk  - călătorii care au intrat în statistică. 

 
Aplicarea acestei metodologii nu este însă posibilă decât după implementarea sistemului de 
transport.  

 
Cu alte cuvinte, numai din modele matematice se poate estima lungimea reală a călătoriei în 

Stefanestii de Jos. 

 
Modul cum variază distanțele maximale din centrul localității până la punctele cele mai îndepărtate 

ale lui, în raport cu dimensiunile și configurația teritoriului localității și planificarea rețelei de străzi, 

este arătat în figura 30. În diagrama sunt trasate cinci curbe, care caracterizează variația distanțelor 

maximale pentru cazuri de referință ale orașelor, reprezentate în figura 31. Trecerea de la 

configurația de tip dreptunghi, spre alte configurații mai avantajoase, are drept rezultat diminuarea 

distanțelor maximale cu 30-40%. De exemplu, la un teritoriu al localității de 30 km2 – în condițiile în 

care localitatea Ştefăneştii de Jos are cca. 29 km2 – distanța maximală în cazul prezentat în schema I 

este cu puțin peste 4 km în timp ce după schema V  este sub 2 km.  
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Figura 30 Distanţele maximale în raport cu teritoriul localităţii 
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Figura 31 Tipuri de localităţi 
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• mărimea și configurația localității: odată cu creșterea suprafeței acesteia, crește și lungimea 

medie a călătoriei; când localitatea are o formă pronunțat elipsoidală, lungimea medie a 

călătoriei este mai mare decât în cazul formelor rotunde sau pătrate;  

• situarea în localitate a locurilor de muncă, a instituțiilor de cultură, etc.: în cazul unei 

repartizări planificate a elementelor principale ale localității, se reduce și lungimea 

călătoriilor obișnuite către aceste puncte de interes;  

• lungimea rețelei de transport în comun: cu cât rețeaua este mai întinsă, cu atât lungimea 

medie a călătoriei este mai mare, toate celelalte condiții rămânând identice;  

• viteză și confortul călătoriei: sporirea vitezei de deplasare permite călătorii pe distanţe mai 

mari, întrebuințând același timp;   

• sistemul tarifar adoptat: la un tarif unitar, crește valoarea călătoriei medii; la un tarif 

diferențiat, pe secțiuni de taxare, această valoare scade;  

• gradul de motorizare al locuitorilor: cu cât acesta este mai ridicat, cu atât lungimea medie a 

călătoriei scade. 

Schematic localitatea Stefăneştii de Jos are o configuraţie de tip patrat. Se poate concluziona 

că lungimea călătoriei în cadrul teritoriului intravilan va avea valori ce vor gravita în jurul a 4 km.   

 
Vitezele realizabile pe arterele de comunicație de la suprafață sunt de trei categorii: de mers, 

comercială, de exploatare. Aceste viteze variază în raport cu mărimea suprafeței localității, cu 

specificul traseului, dar și în funcție de orele zilei. În tabelul următor se dau – orientativ - vitezele 

diferitelor mijloace de transport în comun (comparativ cu vitezele posibil de realizat cu autoturismul).

   

 
• viteza reală de mişcare (viteza de mers) –  Vm

 

 – este dată de expresia: 

  Vm  = ℓ s / s        
unde:  ℓ s     este lungimea distanţei dintre două staţii adiacente (alăturate); 

s       -  timpul necesar pentru parcurgerea distanţei în mers lansat. 
 

• viteza comercială (sau de comunicaţie) – Vcom – care ţine seama nu numai de timpul de parcurs, dar şi de 

durata opririi în staţii şi a opririlor la intersecţii dirijate sau în alte puncte. Este dată de expresia: 

  Vcom  =  ℓ c / ( + uc

  

+ supl

   

+  o )    

unde:  ℓ c    este lungimea integrala a cursei (dus intors); 

       -  timpul necesar pentru parcurgerea acestei distanţe; 

uc

      

- timpul necesar pentru urcare-coborâre;   

supl    - timpul consumat suplimentar pentru demarare - frânare; 

o     -  timpul care înglobează durata opririlor la intersecţii dirijate sau în 
 alte puncte unde se manifestă fenomene aleatoare în circulaţie. 

 
• viteza de exploatare – Vexp – care ţine seama şi de durata opririlor în punctele terminus ale 

liniei (în relaţie, la numitor, mai apare timpul care înglobează durata staţionărilor la cap de 

cursă): 
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  Vexp  = ℓ c / ( + uc

  

+ supl

  

+ o + stat )    

 
Tabel 9 Valori comparative ale vitezelor inregistrate în transportul public local 

 
Viteza  Tramvai Troleibuz Autobuz Autoturism 

Maxima în palier la sarcina normală 60 70 100 160 

De mers 25 30 40 60 

Comercială 18 18 22 40 

De exploatare 15 15 18 - 

 
Din relația de definire, rezultă că viteza comercială este un indicator care caracterizează timpul 

petrecut (pierdut) de călător în mijlocul de transport respectiv și care, evident, poate transformă o 

cale de comunicație terestră într-o axă de maxim interes, dacă deplasarea este rapidă, sau 

dimpotrivă, poate aduce la stadiul de ’’lipsită de interes’’ o arteră pe care traficul general sau 

transportul colectiv, implică deplasări foarte lente.  

 
Deoarece determinări concrete nu au fost efectuate, valoarea cea mai probabilă a vitezelor 

realizabile în localitatea Stefanestii de Jos s-a stabilit conform realizărilor din alte localități care au 

pus în funcție un sistem de transport local în ultimii ani. Astfel, s-a putut concluzionă că pe arterele 

principale ale localității se poate conta pe o viteză de comunicație cuprinsă între 17 și 21 km/h, în 

funcție de zona străbătută. 

 
 

b. Structura cererii de călătorie 

 
Dezvoltarea tehnico-economică și demografică a zonelor urbane influențează, de cele mai multe ori, 

în mod negativ sistemul de transport public existent. În aceste condiții proiectarea corectă și 

reproiectarea modului de organizare a circulației urbane căpăta o importantă deosebită. Principalul 

factor de care trebuie să se țină seamă este necesarul de transportat, în condiții date și într-un 

anumit interval de timp.  

    
Tehnologia traficului în interiorul unei localități reprezintă o parte integrantă a tehnicii care studiază 

circulația rutieră în complexitatea ei și stabilește: normele de proiectare și amenajare a rețelei 

stradale, volumul și caracteristicile fluxurilor de călători și vehicule, normele de organizare a 

circulației. Pentru o bună cunoaștere a fenomenelor de circulație în vederea optimizării desfășurării 

transporturilor urbane, se face o analiză a cât mai multor factori și a interdependenței acestora, 

punând la îndemâna specialiștilor date numerice în vederea alegerii variantei optime. Folosind 

diverse metode de măsurare, se poate analiza fenomenul de circulație, determinând pentru această 

intrările, ieșirile și relațiile cantitative cu alte fenomene. În final, cu ajutorul unor modele matematice 

corespunzătoare, se poate determină desfășurarea în timp și spațiu a fluxurilor în cazul zonei urbane 

studiate. Legile de desfășurare a unui fenomen de circulație pot fi deduse că legături între mărimile 

de intrare și cele de ieșire. Măsurarea mărimilor ce intervin în evoluția fenomenului în timp, 

reprezintă baza de pornire a studiilor de circulație și în același timp, metoda de control a valabilității 

ipotezelor emise în legătură cu relația de circulație analizată. În afara culegerii datelor, o importanţă 

deosebită o are interpretarea științifică a datelor înregistrate. Compararea acestora, confruntarea lor 
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cu valori înregistrate în anii precedenți, extrapolarea lor, stabilirea unor concluzii bazate pe 

experiențele existențe, constituie elementele prelucrării și generalizării datelor. Principiile de bază 

pentru obținerea unei eficienţe tehnice și economice, a unei precizii maxime a măsurătorilor sunt 

următoarele: 

• mărirea numărului de măsurători, care are drept consecinţă creşterea probabilitătii de a avea 

informare obiectivă asupra fenomenului studiat; 

• determinarea ştiinţifică a eşantioanelor elementelor măsurate, indiferent că este vorba de 

pietoni sau călători în mijloace de transport în comun sau de vehicule. 

 
Structura cererii de transport public local de călători depinde de configurația rețelei stradale, de 

dezvoltarea localității, precum și de caracterul deplasărilor  populației.  În  figura următoare se 

prezintă variația traficului de călători pe an, săptămâna, zi și pe sensuri. Aceste particularități ale 

modului în care variază cererea de transport în lungul zilei creează condiții foarte complexe pentru 

organizarea activității de transport în comun.  

 
Dar, variația cererii de transport în decursul unei zile asigură timpii necesari efectuării întreținerii 

parcului de vehicule pentru transportul de călători. Din studiul cererii de transport reiese că, variația 

acesteia este ciclică în decursul unei zile, deci și activitatea vehiculelor și a personalului poate și 

trebuie să fie organizată după un sistem ciclic. Organizarea sistemului de exploatare a parcului, 

respectiv asigurarea capacității de transport prin grafic ciclic, a permis asigurarea întreținerii și 

folosirea rațională a tuturor categoriilor de vehicule, în scopul acoperirii  diagramei de solicitare (a 

cererii). Diagrama capacităţii de transport oferită într-un asemenea sistem de lucru reprezintă, 

aproximativ, diagrama cererii de transport. Sistemul de lucru rațional, în aceste condiții de 

variabilitate neconditionabila, este  sistemul în ciclu, care are la bază faptul că unele vehicule circulă 

toată ziua, iar restul participă la preluarea vârfurilor de trafic, realizându-se sistemul de lucru prin 

ranforsare (de întărire). Din analiza structurii cererii de transport, rezultă că populația localității 

efectuează următoarele categorii de deplasări:  

- deplasări de la locul de muncă la locul de domiciliu și invers;  

- deplasări după terminarea programului de lucru în zonele de atracție;   

- deplasări pentru desfășurarea de activități social-culturale sau de aprovizionare;  

- deplasări în zonele de odihnă din apropierea localităților;  

- deplasări în interesul serviciului;  

- deplasări în tranzit;  

- deplasări de penetrație și difuziune în oraș. 
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Figura 32 Variaţia traficului de călători pe diverse perioade 

Că o nouă referire la rezultatele altor localități care au implementat în ultimii ani sisteme de 

transport public local se redau mai jos informațiile referitoare la prezența în trafic a solicitanților de 

prestație. Astfel în figura următoare este prezentată curbă cererii de transport conform datelor 
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colectate după punerea în funcție a sistemului propriu de transport public de călători. Conform figurii 

de mai jos se poate concluzionă că față de ore obișnuite, orele de vârf (cele care vor impune prezența 

unui anumit număr de vehicule pe trasee) pot fi cotate la paritate cu orele din afară vârfului. Cum 

procesul de transport se desfășoară de-a lungul a 18-20 ore, iar ore de vârf pot fi aproximativ 6-8 ore, 

rezultă că traficul înregistrabil la un anumit moment plasat în interiorul orelor de vârf este (va fi) cel 

puțin dublu (poate chiar tripul sau cvadruplu) decât traficul înregistrabil la un anumit moment plasat 

în afară orelor de vârf12.  

 

Acest aspect va capata o importanta deosebita in ultima parte a studiului in care se va determina 

necesarul de vehicule pentru acoperirea cererii de transport. 

 

 
Figura 33 Reprezentarea grafică  a cererii de transport de-a lungul zilei de exploatare 

 
 

 
12  Aprecierile țin cont de existența unor ore de început și de sfârșit a zilei de exploatare care sunt relativ 

nesemnificative în ansamblu (la o oră, poate chiar înainte de ora 5.00 se pun în mișcare vehiculele de transport în 

comun, dar cererea la această oră este simbolică). 
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c. Alegerea mijloacelor de transport 

 
Transportul public de călători se efectuează prin intermediul mijloacelor de transport special 

amenajate, cu parametri constructivi, respectiv calități tehnice și de exploatare care asigură 

realizarea unor deplasări în condițiile de deplină siguranță, eficientă și confort pentru populație. 

Mijloacele de transport destinate transportului călătorilor sunt:  

• vehicule sau ansambluri de vehicule cu tracţiune electrică (troleibuzul, tramvaiul); 

• vehicule cu tracţiune mecanică (autobuzul, câteodată autoturismul). 

 

În tabelul următor  sunt  redate – pentru  o  încărcare  a  suprafeţei  utile  a  salonului  de 5 cal/m2  – 

câteva date despre capacitatea realizabilă de mijloacele prezentate (evident că ceea ce interesează 

sunt informaţiile care privesc autobuzele). 

 

Tabel 10 Capacitatea de circulaţie şi transport a liniilor de transport 

Capacitate Unit. 
masura 

Autobuz Troleibuz – numai informativ 

Simplu articulat simplu articulat 

Vehicul Locuri 50-100 90-150 60-80 80-140 

De trecere Veh/h si 
sens 

90 75 70 60 

De transport Căl/h şi 
sens 

4500 – 9000 6700 – 11200 4200 –  5600 4800 – 8400 

 

Transportul de călători trebuie să îndeplinească o serie de condiții legate de bună desfășurare a 

activității și de integrare organică a acestuia în specificul zonelor servite. Tipul de organizare a 

acestuia este determinat de: situația drumurilor (capacitatea, structura, starea), condițiile de 

circulație (caracteristicile traficului), condițiile oferite de mijloace de transport (construcție, dotare, 

performanțe), structură cererii de transport (mărime, variație, direcții de deplasare).  

    

 La baza stabilirii structurii parcului de vehicule, stă analiza nivelului de exploatare și de organizare a 

transportului, corespunzător fiecărui mod de transport. În felul acesta, structura optimă a capacității 

de transport este rezultatul corelațiilor dintre caracteristicile parcului, capacitatea rețelei rutiere și 

caracteristicile traficului de călători. În funcție de aceste puncte de vedere, vehiculele trebuie să aibă 

anumite proprietăți dinamice și anumite caracteristici de exploatare, care să permită desfășurarea în 

condiții bune a transportului. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele pentru 

transportul în comun de călători conduc la necesitatea alegerii acestora după anumite criterii. În 

general, criteriile de alegere ale vehiculelor sunt diversificate și câteodată obiectivele sunt 

contradictorii. Criteriile pentru alegerea tipului de mijloc de transport depind de două grupe de 

caracteristici. Prima grupă de caracteristici cuprinde indicatorii și criteriile care arată în ce măsură 

mijlocul de transport satisface cerințele prioritare ale călătorilor: viteză, siguranță, confortul etc. Din 

grupă a două de caracteristici, fac parte indicatorii și criteriile care apreciază vehiculul din punctul de 

vedere al adecvării la cerințele localității: maniabilitatea, silențiozitatea, capacitatea de adaptare la 

cerințele urbanismului. Maniabilitatea este independența de mișcare a unui vehicul pe carosabil și 

rețea. Prin posibilitățile de manevră se înțelege capacitatea unui mijlloc de transport de a acomoda 

acțiunea lui (ușor), la conjunctură variabila care ia naștere sub influența factorilor prevăzuți sau 
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neprevăzuți. Autobuzul prezintă cea mai mare maniabilitate, fiind folosit în toate localitățile, 

indiferent de configurația stradală.  

   
Pe baza analizei celor două grupe de indicatori, plus luarea în calcul a valorilor cheltuielilor de 

exploatare și întreținere, rezultă domeniul de utilizare rațional. Consecință directă a acestor 

considerații este că pentru Ştefăneştii de Jos este indicată alegerea modului de transport cu 

autobuzele, dar nu de dimensiunile îndeobște prezentate în tabelul anterior. În special problema 

maniabilității trebuie avuta în vedere la alegerea mijlocului de transport pentru Ştefăneştii de Jos. 

Echipa care lucrează la acest studiu ar fi optat pentru o valoare a capacității vehiculului de 40 de 

locuri – dar probleme legate de infrastructura, au condus la decizia de a recomanda alegerea unui 

vehicul de 30 de locuri, alegere care prezintă o mai mare probabilitate de succes13. 

 
d. Frecvenţa de circulaţie 

(obținerea informației referitoare la frecvență de circulație a vehiculelor care vor deservi traseele se 

va face printr-un model matematic constituit pentru determinarea capacității nominale a vehiculelor)   

   
Eficienţa unui transportator public de călători depinde de modalitatea de utilizare conjugată a 

disponibilităților sale: vehicule, durate de exploatare, programe, etc., în contextul analizei atente a 

cererii de transport. Se poate presupune că, la o corelare corectă a disponibilităților sale, activitatea 

se va desfășura fără utilizări ne-economice, nici ale vehiculelor, nici ale timpului. Această corelare 

trebuie să aibă în vedere două lațuri ale activității de transport: cererile publicului călător și 

disponibilitățile operatorului de transport, dar aduse la un numitor comun; numitorul comun poate fi 

realizat prin luarea în considerare a cererii și prestației unitare, adică a călătoriei (în fond, se 

prefigurează o problemă complexă de prognoză). În cazul unui transportator, care realizează anumiți 

parametri de exploatare, pe baza modelării matematice, se poate prognoza activitatea pe o anumită 

perioadă. Prin calcule de prognoză, prin utilizarea unor modele probabilistice pentru determinarea 

rezultatului unei "confruntări" între unități omogene ce vin în relații reciproce, se pot determină 

valori normative pentru unele din activități. Este  de  la  sine  înțeles  că  dimensionarea  mijloacelor,  

cât  și  întinderea în timp a activității transportatorului, sunt în strânsă legătură cu cererea și 

caracteristicile acesteia: sintetic, determinarea capacității indicate a mijloacelor mobile (în esență, 

mărimea vehiculelor pentru o deplasare eficace, dar civilizată) se poate obține printr-o tehnică care 

urmărește corelarea ofertei, la structură cererii. Între elementele care concurează la desfășurarea 

unui proces de transport eficient apar reacțiuni, fiecare exercitându-și influența într-un mod specific.   

   
Pentru determinarea rezultatului acțiunii reciproce a cererii și disponibilităților se pot folosi ecuațiile 

lui Lanchester, aplicabile atunci când s-au identificat modalitățile în care cei doi participanți la 

procesul de transport – beneficiarul și transportatorul – sunt angrenați în procesul de producție din 

transporturi: 

 

  )(
)(

tXPe
dt

tdX
xx −=        

)(
)(

tYPe
dt

tdY
yy −=         

 

 
13 Calculele se vor face doar în alternativa: vehicul de 30 
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unde:  

X(t) , Y(t) reprezintă numărul de elemente disponibile ale fiecărui participant la transport, la 

momentul t, astfel: 

• X(t)  numărul    de    calatorii   care   sunt   solicitate   la  transport de catre grupa 

solicitatoare (publicul călător); 

• Y(t)  numărul de călaăorii care se pot asigura de către grupa asiguratoare (operatorul de 

transport); 

ex   reprezintă cadenţa de acţionare a unui element al grupei X asupra grupei Y; 

ey    - cadenţa de acţionare a unui element al grupei Y asupra grupei X; 

Px  este  probabilitatea blocării unui element al grupei Y de către un element   

 aparţinând grupei X; 

Py  -  probabilitatea blocării unui element al grupei X de către un element   

 aparţinând grupei Y. 

 
Prin blocarea unui element implicat în activitatea de transport se va înțelege acea situație în care sau 

au loc refuzuri sistematice aplicate cererilor sau se manifestă deplasări ale mijloacelor de transport 

utilizate sub capacitate (în sensul de încărcate sub posibilități). 

 
Soluționarea sistemului de ecuații de mai sus conduce la calcule complicate, dar pentru scopurile 

propuse în prezentul paragraf, sunt suficiente numai rezultatele apărute prin luarea în considerare a 

relațiilor: 

 

  )0()( 2XPexFct xx =        

  )0()( 2YPeyFct yy =        

 
unde    X(0) și Y(0)    reprezintă numărul de elemente disponibile ale fiecărui din cei doi 

participanți la proces, la momentul inițial, de demarare a activității de exploatare. 

 
Teoria elaborată de Lanchester  demonstrează că dacă: 

 

  Fct(x) > Fct(y)          

 

se produce blocarea grupei Y , iar dacă: 

 

  Fct(x) < Fct(y)          

 

se produce blocarea grupei X şi în sfârşit, dacă: 

 

  Fct(x) = Fct(y)          

 

acţiunea reciprocă poate continua fără dificultăţi în exploatare.   

 

Concret, pentru situația unui operator de transport public, ce acționează pe o piață deschisă 
concurenței, se consideră că cererea pe un sens de traseu, de-a lungul unei interstaţii, într-o oră, este 
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redată prin relația de mai jos (valorile introduse suplimentar la numărător sunt necesare pentru 
transpunerea elementelor disponibile din grupă solicitatoare la nivelul orei de maximă activitate14): 

 

  
int365

)0(
NND

ML
X

lin

hzl




=


      

 
unde: 
L este populaţia localităţii; 
M - mobilitatea; 
Nlin - numărul de linii deservite pe reţea; 
Nint - numărul mediu de interstaţii pe trasee; 

… - coeficienţii de neuniformitate lunară, zilnică şi orară. 
D   -  durata zilei de exploatare 
 
În acest context, cadența orară de acționare a unui element al grupei X asupra grupei Y  este numeric 
egală cu cererea (corect ar fi ex  = X(0)/1 ), iar probabilitatea  blocării ține de completarea medie a 
vehiculelor, considerată pe întreaga rețea și pe întreagă zi (coeficientul de completare a vehiculelor, 
depinde de neuniformitatea spațială a traficului de călători de pe rețea și de neuniformitatea 
temporală-în cursul zilei; acest  coeficient,   Cus  este pentru transportul pe șine aproximativ egal cu 

0,60-0,80, iar pentru transportul fără șine,  0,75-0,95), deci: 

 

 PX = Cus          
 
În mod similar se pot determina atributele grupei asiguratoare: 
 

  SFY =)0(          
 
unde: 

F este frecvenţa de trecere printr-un punct al reţelei (rezultată din valorile de trafic, dar şi 

din considerente subiective de satisfacere calitativă a clientelei); 

S - capacitatea recomandată a mijloacelor mobile (în acest moment al procedurii 

considerată necunoscută). 
 

 
Similar:  cadența orară de acționare a unui element al grupei Y asupra grupei X  este  numeric egală 

cu oferta (corect ar fi ey  = Y(0)/1  ), iar probabilitatea blocării ține de completarea medie a 

vehiculelor, dar și de cotă parte din timpul în care vehiculele, deși sunt în exploatare, efectuează 

parcursuri neproductive, probabilitate reprezentată de un coeficient, astfel:  

  
 


+

=
zerokmproductivparcurskm

productivparcurskm
Cul

...

..
    

(aceasta cotă parte caracterizează gradul de folosire a vehiculului cu ’’încărcătura’’ din totalul 
parcursului efectuat în exploatare), deci: 

 
14 Relația aplicată în marea majoritate a situațiilor are la numitor și un factor de valoare  2  care ține cont de 

existența a două puncte din structură cursei în care vehiculul rămâne gol și activitatea de deservire se inițiază din 

nou, ca în condițiile anterioare ale plecării în cursă. În situația liniilor preconizate să fie puse în exploatare pe 

teritoriul localității Ştefaneştii de Jos  acest factor a fost exclus din formulă deoarece traseul este de tip circuit, 

cursele având în structură numai un punct în care vehiculul rămâne gol = câte un singur capăt de traseu. 
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  PY = Cus*Cul         
 
Cu aceste relații și pentru condiția de echilibru menționată de relațiile lui Lanchester, astfel încât 

acțiunea reciprocă să poată continuă fără dificultăți în exploatare, se  obține modalitatea de calcul a 

numărului de locuri ale vehiculelor (dimensiunea recomandată): 

 

  
3

int365 ullin

hzl

CFNND

ML
S




=


     

 
care reprezintă o relație de legătură importantă în exploatare: mărimea vehiculelor este direct 

proporțională cu mărimea cererii și invers proporțională cu numărul de linii exploatate, numărul 

interstatiilor și respectiv frecvență de circulație. Acești din urmă parametri sunt cei care trebuie 

modificați de către operatorul de transport, atunci când unii dintre ceilalți parametrii (independent 

de voința sau dorința transportatorului) se schimbă, astfel încât activitatea să, să fie păstrată, totuși, 

în limite acceptabile. Se dovedește astfel că este posibil să se desfășoare un proces rațional, chiar și 

atunci când unii din factorii care au stat la bază constituirii sistemului de transport sunt, temporar, 

neconfirmați de mediu.  

 
În cazul localităţii Ştefănestii de Jos pe primul plan al necesităţilor nu este capacitatea nominală a 

vehiculului, ci frecvenţa de circulaţie care să asigure preluarea în conditii calitative a cererii de 

transport. Ca urmare relaţia cautată este: 

 

3
int365 ullin

hzl

CSNND

ML
F




=


 

 
care are doua soluţii15 din perspectiva valorii  S,  dar un ansamblu de soluţii atunci când se analizează 

contextul ’’ambiguu’’ în care se desfăşoară analiza matematică: 

• Nu se cunosc valorile coeficienţilor de neuniformitate   

• Nu se ştie unde va fi amplasată autobaza şi deci nu se poate şti care este cota parte din 

timpul în care vehiculele, desi sunt în exploatare, efectuează parcursuri neproductive 

• Nu se cunoaşte în mod indubitabil ora la care publicul călător începe să manifeste pretenţii 

de la sistemul de transport (cele 20 de ore teoretice când se analizează ziua de exploatare în 

transportul public local de călători pot fi doar 19 ca în Bucureşti sau 16 ca în Craiova sau … 

etc.) 

•  Etc. 

 
Ieșirea din impas se va produce o dată cu structurarea paragrafului în care se determină parcul de 

vehicule necesar preluării cererii de transport de călători (în care se face apel la o relație de 

verificare a veridicității valorilor aproximative de utilizat în locul parametrilor specificați mai sus ca 

fiind vagi. 

 
 

 
15 De 40, dar mai degrabă de 30 de locuri. 
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e. staţii de îmbarcare-debarcare şi interstaţiile traseelor 

 
O stație reprezintă locul în care începe și se termină deplasarea pe care o face călătorul, folosind un 
mijloc de transport în comun. De asemenea constituie locul unde călătorul poate să facă o 
transbordare, în care caz va trebui să aștepte sosirea vehicului de care are nevoie. Stațiile pentru 
îmbarcarea-debarcarea publicului călător, sunt fixate astfel: la începutul traseului, la sfârșitul acestuia 
și în puncte intermediare de interes (polarizatoare de solicitanți). Locurile de amplasare a stațiilor pot 
fi în puncte care constituie surse de călători și destinații importante ale călătorilor, în preajma 
intersecțiilor arterelor principale, în puncte de confluență a mai multor trasee de transport în comun 
(noduri, care reprezintă puncte de oprire obligatorii), înaintea pasajelor de cale ferată, în apropierea 
străzilor ce constituie artere de scurgere a importantelor fluxuri de călători, în apropierea unităților 
economico-comerciale și a obiectivelor social-culturale.  

   
O stație trebuie să corespundă cerințelor urbanistice, dar este necesar să aibă și un minimum de 
amenajări și accesorii. În stațiile de oprire trebuie să se asigure o mișcare liberă a călătorilor, în 
vederea realizării operațiunilor legate de deplasarea acestora și îmbinarea fluidității sosirii 
potențialilor călători, cu plecările intermitențe ale vehiculelor. De amplasarea corectă a stațiilor de 
oprire pentru mijloacele de transport în comun, depinde viteză comercială, durată parcursului pe jos 
până la stație și -în parte - capacitatea de circulație și transport a liniei. La stabilirea locului de 
amplasare a stațiilor se ține seamă de utilizarea cât mai completă a capacității de trafic a arterei pe 
care se amplasează, de perturbarea minima reciprocă dintre diferitele mijloace de transport care 
circulă în paralel pe același carosabil, de asigurarea unor condiții comode și de securitate pentru 
accesul pietonilor la punctele de oprire.   

   
În majoritatea cazurilor, amplasarea stațiilor de oprire se face în raport cu dispozitivul punctelor de 

polarizare și al nodurilor principale ale rețelei de străzi. Totuși, este important să existe un anumit 

criteriu care să permită să se aprecieze lungimea medie a distanței dintre stații, în raport cu câștigul 

de timp pentru unii dintre călători și cu pierderea de timp pentru alții. Această apreciere a timpului 

conduce-în mod practic-la stabilirea lungimii optime a interstatiei. Interstaţia optimă este un 

parametru care depinde de densitatea locuitorilor, a locurilor de muncă, a dotărilor comerciale și 

social-culturale, fiind dublu limitată de condiția asigurării unui minim de calitate pentru actul 

călătoriei (distanță medie de mers pe jos, nu prea mare, durată călătoriei cu vehiculul, cât mai mică). 

 
În continuare se va expune unul din modelele matematice, model care are în vedere următoarele: 

z   -  valoarea căutată a interstaţiei optime; 

p   - viteza de deplasare a pietonilor;  

d   -  lungimea medie a călătoriei; 

f    - timpul suplimentar de demarare şi frânare pentru o oprire (inclusiv oprirea);  

N   -  parcul circulant; 

ℓ   - lungimea întregii curse (dus - întors); 

v   - viteza  de deplasare a vehiculelor liniei (viteza de mers); 

 
În aceste circumstanțe interstaţia optimă este definită că distanță între două stații succesive de pe 

traseu, care asigură cel mai înalt grad de economicitate (privind componența timp), pe ansamblul 

deplasării. Determinarea în etape se face astfel: 
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1. în figura următoare se reprezintă situaţia "instantanee" pe un traseu de transport în comun; 

 

Figura 34 Elementele de calcul ale interstaţiei optime 

 
Se  poate  lesne constata că, din punctul de vedere al călătorului, există o situație “a optimismului” în 

care au fost create stații chiar în punctele de interes (adică   atingerea stației se face fără deplasări 

de-a lungul liniei de transport), dar și o  situație “a pesimismului” în care deplasarea viitorului călător 

în căutarea stației de îmbarcare, respectiv de la stația de debarcare, atinge o valoare ridicată, la 

limită, chiar valoarea  z -încă necunoscută-a interstaţiei optime. 

 

2. în aceste circumstanţe, pentru o situaţie intermediară, se obţin: 

 

➢ timpul de aşteptare maxim între 2 vehicule consecutive: 

 

Nz

f

Nv *

*

*


+        

 
timpul mediu fiind jumătate din această valoare; 

 

➢ timpul de călătorie total cu vehiculul: 

 

z

fd

v

d *
+     

 
➢ timpul necesar călătorului să-şi parcurgă drumul, dar pe jos: 

 

p

zd −
    

      
3. esenţial pentru modelul determinării interstaţiei optime este ca: 

 

d - z 

z 
z 

Capatul de 

legatura cu 
autobaza sau 

depoul 

Capatul  

semicursei 
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max)
*
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=++++−

−

p
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vNp

zde 
  

 
unde    e este un coeficient ce caracterizează opţiunea călătorului pentru economie de timp sau 

economie de bani (e < 1 indică interes pentru bani - transportul în comun trebuie să fie foarte "rapid" 

ca să rămână atractiv; e =1 indică indiferenţă;  e > 1  indică nevoia de timp în detrimentul preţului 

plătit).  

 
4. dacă se consideră relaţia dependentă numai de necunoscuta z, atunci prin derivare şi egalare 

cu zero se determină valoarea: 

 

  
)1(**2

**)**2(

eN

pfNd
z

+

+
=


     

 

Pe de altă parte, în acest moment al studiului nu este cunoscut parcul de vehicule necesar 

desfășurării activității de transport, ceea ce poate crea neîncredere în rezultatele obținute. În 

vederea amendării soluției ultime, se poate demara un proces de reconsiderare a ipotezelor 

utilizate, pornind de la observația de logică elementară, că limitele celor două relații pentru extremă 

situație în care este alocat doar un singur vehicul liniei respective, sau dimpotrivă numărul de 

vehicule tinde către o valoare neobișnuit de mare – matematic infinit – finalizând procesul conform  

următoarei situații: 
 

)1(*2

**)*2(
1

e

pfd
z

+

+
=


 

)1(*2

***2

e

pfd
z

+
=  

 

Numeric pentru traseul 1: 

  564.0
4

4*02.0*)9.74*2(
1 =

+
=z     

  400.0
4

4*02.0*4*2
==z     

 
Iar pentru traseul 2: 

  634.0
4

4*02.0*)1.124*2(
1 =

+
=z     

  400.0
4

4*02.0*4*2
==z     

 
Inventariind valorile rezultate din relaţiile de mai sus pentru un complex de valori concrete (d = 4 

km, ℓ = 7,9 km,respectiv 12,1 km, f = 0,02 h, adică 72 secunde staţionare şi operaţii conexe de 

demarare şi frânare,  p = 4 km/h) se obţin următoarele limite pentru lungimea medie a interstaţiei: 
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400-634 m, ceea ce revine la a afirma că asigurarea unor distanţe între staţii, care pe total oferă o 

medie de 500 m garantează alegerea optimă16 (in funcţie de toţi parametrii care intervin în procesul 

deducţiei, în condiţiile în care coeficientul  e   a fost fixat la valoarea unitate, a indiferenţei 

preţ/timp). 

  

Cifrele de mai sus permit constituirea recomandării:  

• pe zonele în care traseul parcurge interiorul localităţii distanţa între două staţii succesive 

poate fi cu puţin peste 400 m 

• pe zonele în care traseul parcurge axa zone mai puţin dense din punct de vedere al 

populaţiei, distanţa între două staţii succesive poate fi de peste 600 m. 

 
 

3.5.2 Determinarea parcului de vehicule necesar preluării cererii de transport 

In transportul local de călători, stabilirea necesarului de material rulant se face în doua ipoteze: 

• pentru proiectarea exploatării într-un context general de organizare a procesului de deservire; 

• pentru repartizarea exactă a materialului rulant pe fiecare traseu şi autobază în parte. 

 
Ținând cont de numărul limitat de trasee și cvasi-asemănarea acestora, în continuare se va avea în 

vedere numai prima ipoteză, pentru care calculul se efectuează pe bază unor parametri de medie 

(raportați la rețea în ansamblul ei) și având în vedere numărul total de călătorii anuale, însă fără a 

ține seama de valorile real distribuite ale traficului de călători pe linii. Acești parametri sunt: 

 

M mobilitatea populaţiei, în căl/an/locuitor; 

L numărul locuitorilor; 

d distanţa parcursă în medie într-o călătorie;  

S  capacitatea medie nominală a materialului rulant; 

h  durata medie de funcţionare a vehiculelor în cursul unei zile (13-15 ore); 

c  coeficientul de completare a vehiculelor, considerat în raport de capacitatea nominală pe 

întreaga reţea şi pe intreaga zi (completarea medie a vehiculelor depinde de neuniformitatea 

spaţiala a traficului de călători pe întreaga reţea şi de neuniformitatea temporală – de-a 

lungul zilei; acest coeficient este egal cu  0,75 - 0,95 pentru transportul fără şine); 

v  viteza medie de exploatare, în km/h; 

  coeficientul de neuniformitate a cererii de transport în raport cu sezonul. 

 

Folosind acesti coeficienţi, se pot obţine următoarele elemente: 

• parcursul anual al unui vehicul din parcul activ, în km: 365*v*h 

• numărul  anual al călătorilor transportaţi de fiecare vehicul din parcul activ este: 365*v*h*S*c / d 

• astfel că parcul activ se calculează cu relaţia: 

 

  PKactiv = M*L*  *d / 365*v*h*S*c       

 

 
16 În Bucureşti lungimea medie a interstaţiei este de cca. 600 m. 
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Analiza informaţiilor – numerice sau simbolice – acumulate până acum ar permite trecerea la 

determinarea parcului de vehicule daca nu s-ar constata existenţa unei alte serii de ambiguităţi17: 

• Nu se poate cunoaşte structura parcului de vehicule pe care îl are (îl va avea) viitorul 

operator de transport  

• Nu se ştie tipul de comportament al publicului călător (în Germania cetăţeanul nu acceptă sa 

urce în vehicul decât dacă observă că are loc pe scaun, în Japonia cetăţeanul nu este deranjat 

de existenţa unor “impingători umani” care facilitează accesul în vehicule aglomerate). 

• Etc. 

 
Problema este totusi rezolvabilă prin considerarea unei relaţii de verificare: produsul 

(frecvenţa*interval de circulaţie) este întotdeauna unu. 

 

Intervalul de circulație este perioada care se manifestă între două vehicule care circulă în succesiune 

normal pe o aceeași linie. Împărțind lungimea traseului la numărul de vehicule alocat și la viteză de 

exploatare a vehiculelor se obține tocmai intervalul de circulație, adică: 

 

FPKV

traseulung
i

activ

1

*

.

exp

==  

 
Ca urmare: 

 

  cursadurata
V

traseulung

F

PKactiv .
.

exp

==  

 
Iar durata cursei pentru lungimea de 7,9 km este de 23 minute luând în calcul o viteză de exploatare 

de 21 km/h. Cu aceste date durata cursei devine 30 minute – deoarece au fost adăugate minuțele de 

refacere normală a capacității șoferului după fiecare cursă în parte la singurul capăt al traseului. 

 
Ţinând cont de relaţia care oferă valoarea frecvenţei de circulaţie – deja utilizată: 
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se obţine: 
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iar numeric: 

  43.4
3.27.175.01421

9.0262419 3

=



=

F

PKactiv
  

 

 
17 Se reaminteşte că la paragraful frecvenţa de circulaţie mai există o serie de date vag conturate. 
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confirmându-se valorile mai sus calculate pentru durata cursei (curselor). 

 

Valorile numerice utilizate au rezultat dupa câteva iteraţii: 

• Ziua de exploatare D = 19 ore 

• Lungimea medie a călătoriei d = 4 km 

• Numărul de interstaţii18 Nint = 14 pentru traseul 1, respectiv 12 pentru traseul 2 

• Coeficientul de utilizare a lungimii Cul = 0,9 

• Viteza de exploatare Vexp = 21 km/h 

• Durata zilnică de utilizare a vehiculelor h = 14 ore 

• Coeficientul de ocupare a capacităţii vehiculului c = 0.75 

• Neuniformitatea zilnică ψz = 1,7 

• Neuniformitatea orară ψh = 2,3 

 
Concluzia pentru localitatea Ştefăneştii de Jos este ca numărul de vehicule de utilizat în deservirea 

traseului preconizat este: 

 
  PKactiv = 5775*196*2,2*4 / 365*21*14*30*0,75 = 4,13  
 
adica 4 vehicule de maxim 30 locuri capacitate la care se adaugă 2 vehicule pentru că va 
trebuie asigurat și transportul pe ruta Ștefăneștii de Jos – București din cadrul Asociației   
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfoc (ADTPBI), din care 
face parte și UAT Comuna Ștefăneștii de Jos.  
 

Descriptiv rezultatele conduc la constatarea că – pentru persoanele prezentate in stația de 

îmbarcare-debarcare pentru accesarea unui vehicul – durata medie de așteptare în stație a sosirii 

următorului vehicul este de cca. 7-8 minute.19 

 
Cea mai sugestivă imagine a utilizării vehiculelor – în ipoteză unor vehicule de 30 locuri – poate fi 
realizată cu ajutorul diagramelor de circulație, în special cea grafică.   
   
Diagramele de circulație stabilesc orele între care funcționează zilnic fiecare vehicul și lucrează 
fiecare salariat aparținând personalului de bord. Diagrama grafica, este reprezentarea în coordonate 

spațiu – timp, a programului de circulație a fiecărei linii – Anexa 4.  

 
Diagrama grafică se desfășoară în cadrul a două axe rectangulare: axa care cuprinde stațiile și axa 

care cuprinde intervalele de timp. În diagrama grafica se trasează, pentru toate vehiculele liniei, 

mișcarea acestora cu ajutorul segmentelor de dreaptă înclinate și pe care s-a înscris numărul turului 

(de reținut că înclinarea traselor-adică a segmentelor de dreaptă ce imaginează mișcarea într-un 

sistem de coordonate spațiu – timp - nu se stabilește pentru fiecare interstație în parte, ci pentru un 

întreg tronson).  

 

 
18 Calculul numărului de interstatii se face împărțind lungimea traseului la lungimea optimă – în fond lungimea medie 

rezultată din calcule. S-a determinat astfel că pe fiecare din cele două părți ale cursei (dus-întors) vor fi marcate câte 14 stații 

pentru traseul 1, respective 12 pentru traseul 2.  

 
19 Pentru o lungime de 12,1 km a cursei,  pentru 2 vehicule utilizate la oră de vârf  și la o viteză de 21 km/h rezultă că 

intervalul de urmărire între două vehicule în succesiune este de cca. 15 minute. 
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3.5.3 Programul de transport 

 
În  figura de mai jos este prezentată schema logică – generală – a legăturii între principalele aspecte 

ale programului de transport urban de călători.  

  
Figura 35 Legăturile dintre aspectele programului de transport 

 

Schema de mai sus are o sferă cuprinzătoare: poate fi utilizată pentru analiză, din punctul de vedere 

al programării activității de transport, dar poate fi utilizată și ca algoritm de adaptare permanentă a 

procesului, la modificările din sistemul de transport. Se subliniază că, în cazul ambelor destinații, 

problemele conținute în această schema logică sunt întrepătrunse și că o prima rezolvare nu este nici 

pe departe finală, rezolvările unor probleme creând probleme pentru alte tipuri de obiective, 

reluarea permanentă fiind singură care poate conduce către optim.  

 
În mod special, programul de circulație al vehiculelor trebuie să poată fi întocmit într-un context 

caracterizat de elasticitate și suplețe, astfel încât să existe posibilități de reglare multiplă. Întocmirea 

programului de circulație reprezintă o latură importantă a activității de organizare a exploatării 

vehiculelor. Pe bază acestuia se execută activitatea de transport în vederea realizării sarcinilor ce 

revin sistemului (programul de circulație face parte integrantă din planul de producție al unității de 

transport). Prin programul de circulație se asigură repartizarea parcului circulant al unităților fixe pe 

linii, pentru o perioadă de timp și a parcului fiecărei linii, pe durată unei zile. Programele de circulație 

se modifică odată cu modificarea parcului circulant pe linii, duratelor curselor, lungimii traseelor și 

 start 

Determinarea structurii 

cererii de transport 

Programarea circulației  
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vitezelor de exploatare, precum și în cazul devierilor de linii, staționării variabile la capetele de linii în 

diferite perioade ale zilei sau în cazul recorelarii programului de circulație cu programele de circulație 

ale altor mijloace de transport. 

 
Pentru Ștefăneștii de Jos – care nu a avut o organizare locală care să satisfacă cerințele de deplasare 

ale propriilor locuitori, programul care va fi detaliat în continuare nu are în vedere decât perioada de 

maximă solicitare: septembrie după începerea școlilor20.  

 
Date de referință: 

Traseul 1 

• Prima oră = 5.00 

• Ultima oră =23.15 

• Perioade: 

− 5.00 – 23.15 = interval de 15 minute 

 

• Turul 1  37 curse 292.3 km

 18 ore în exploatare 

• Turul 2  37 curse 292.3 km

 18 ore în exploatare 

 

• total  74 curse 584.6 km 

 36 ore în exploatare – fără procesele tehnologice de intrare-ieșire  

 
În acest context, programul de circulație propus este: 

  

 
20 Pentru alte perioade – ianuarie dupa începerea vacanţei elevilor reprezintă reversul situației expuse, dar și pentru 

perioadele intemediare între cele două extreme – este aproape imposibil de stabilit structura adecvată a programului de 

circulație. Pe măsură ce activitatea se va cristaliza operativ se pot lua măsuri de trecere la un alt program prin reducerea 

numărului de curse pentru vehiculele care funcționează pe post de ranforsare. De remarcat că și situatia inversă când ar fi 

necesară o creștere a prezenței vehiculelor este rezolvabilă posibilă plecand de la programul principal care va fi materializat 

în continuare.   
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Tabel 11 Programul de circulație – Traseul 1 

Ordinea în 
care se succed 
expedierile 

Ora plecare Ora de atingere 
a punctului de 
“întoarcere” 

Ora de sosire Ordinea în 
care se succed 
expedierile 

Ora plecare Ora de atingere 
a punctului de 
“întoarcere” 

Ora de sosire 

1 5.00 5.12 5.24 38 14.15 14.27 14.39 

2 5.15 5.27 5.39 39 14.30 14.42 14.54 

3 5.30 5.42 5.54 40 14.45 14.57 15.09 

4 5.45 5.57 6.09 41 15.00 15.12 15.24 

5 6.00 6.12 6.24 42 15.15 15.27 15.39 

6 6.15 6.27 6.39 43 15.30 15.42 15.54 

7 6.30 6.42 6.54 44 15.45 15.57 16.09 

8 6.45 6.57 7.09 45 16.00 16.12 16.24 

9 7.00 7.12 7.24 46 16.15 16.27 16.39 

10 7.15 7.27 7.39 47 16.30 16.42 16.54 

11 7.30 7.42 7.54 48 16.45 16.57 17.09 

12 7.45 7.57 8.09 49 17.00 17.12 17.24 

13 8.00 8.12 8.24 50 17.15 17.27 17.39 

14 8.15 8.27 8.39 51 17.30 17.42 17.54 

15 8.30 8.42 8.54 52 17.45 17.57 18.09 

16 8.45 8.57 9.09 53 18.00 18.12 18.24 

17 9.00 9.12 9.24 54 18.15 18.27 18.39 

18 9.15 9.27 9.39 55 18.30 18.42 18.54 

19 9.30 9.42 9.54 56 18.45 18.57 19.09 

20 9.45 9.57 10.09 57 19.00 19.12 19.24 

21 10.00 10.12 10.24 58 19.15 19.27 19.39 

22 10.15 10.27 10.39 59 19.30 19.42 19.54 

23 10.30 10.42 10.54 60 19.45 19.57 20.09 

24 10.45 10.57 11.09 61 20.00 20.12 20.24 

25 11.00 11.12 11.24 62 20.15 20.27 20.39 

26 11.15 11.27 11.39 63 20.30 20.42 20.54 

27 11.30 11.42 11.54 64 20.45 20.57 21.09 

28 11.45 11.57 12.09 65 21.00 21.12 21.24 

29 12.00 12.12 12.24 66 21.15 21.27 21.39 

30 12.15 12.27 12.39 67 21.30 21.42 21.54 

31 12.30 12.42 12.54 68 21.45 21.57 22.09 

32 12.45 12.57 13.09 69 22.00 22.12 22.24 

33 13.00 13.12 13.24 70 22.15 22.27 22.39 

34 13.15 13.27 13.39 71 22.30 22.42 22.54 

35 13.30 13.42 13.54 72 22.45 22.57 23.09 

36 13.45 13.57 14.09 73 23.00 23.12 23.24 

37 14.00 14.12 14.24 74 23.15 23.27 23.39 
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Traseul 2 

• Prima ora = 5.10 

• Ultima ora =23.45 

• Perioade: 

− 5.00 – 6.00 = interval de 30 minute 

− 6.00 – 9.00 = interval de 15 minute 

− 9.00 – 13.00 = interval de 30 minute 

− 13.00 – 18.00 = interval de 15 minute 

− 18.00 – 23.45 = interval de 30 minute 

 

• Turul 1  16 curse 193.6 km

 13 ore în exploatare 

• Turul 2  22 curse 266.2 km

 18 ore în exploatare 

• Turul 3  16 curse 193.6 km

 13 ore în exploatare 

 

• total  54 curse 653.4 km

              44 ore în exploatare – fără procesele tehnologice de intrare-ieșire  

 

Tabel 12 Programul de circulație – Traseul 2 

Ordinea în 
care se succed 
expedierile 

Ora plecare Ora de atingere 
a punctului de 
“intoarcere” 

Ora de sosire Ordinea în 
care se succed 
expedierile 

Ora plecare Ora de atingere 
a punctului de 
“întoarcere” 

Ora de sosire 

1  5.02 5.20 29 14.25 14.42 15.00 

2 5.10 5.17 5.35 30 14.40 14.57 15.15 

3 5.40 5.57 6.15 31 14.55 15.12 15.30 

4 5.55 6.12 6.30 32 15.10 15.27 15.45 

5 6.10 6.27 6.45 33 15.25 15.42 16.00 

6 6.25 6.42 7.00 34 15.40 15.57 16.15 

7 6.40 6.57 7.15 35 15.55 16.12 16.30 

8 6.55 7.12 7.30 36 16.10 16.27 16.45 

9 7.10 7.27 7.45 37 16.25 16.42 17.00 

10 7.25 7.42 8.00 38 16.40 16.57 17.15 

11 7.40 7.57 8.15 39 16.55 17.12 17.30 

12 7.55 8.12 8.30 40 17.10 17.27 17.45 

13 8.10 8.27 8.45 41 17.25 17.42 18.00 

14 8.25 8.42 9.00 42 17.40 17.57 18.15 

15 8.40 8.57 9.15 43 17.55 18.12 18.30 

16 9.10 9.27 9.45 44 18.10 18.27 18.45 

17 9.40 9.57 10.15 45 18.40 18.57 19.15 

18 10.10 10.27 10.45 46 19.10 19.27 19.45 

19 10.40 10.57 11.15 47 19.40 19.57 20.15 
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20 11.10 11.27 11.45 48 20.10 20.27 20.45 

21 11.40 11.57 12.15 49 20.40 20.57 21.15 

22 12.10 12.27 12.45 50 21.10 21.27 21.45 

23 12.40 12.57 13.15 51 21.40 21.57 22.15 

24 13.10 13.27 13.45 52 22.10 22.27 22.45 

25 13.25 13.42 14.00 53 22.40 22.57 23.15 

26 13.40 13.57 14.15 54 23.10 23.27 23.45 

27 13.55 14.12 14.30 55 23.40 23.57  

28 14.10 14.27 14.45     
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4. ANALIZA OPȚIUNILOR  

  

Înfiinţarea serviciului de transport public la nivelul comunei Ştefăneşti va conduce la o mobilitate 

durabilă a locuitorilor în sensul că va produce schimbări la nivelului comportamentului de transport 

pentru un număr mare de cetăţeni din arealul comunei cu efecte imediate asupra limitării gradului de 

poluare cu CO2 cauzat de transportul rutier. 

Elementele principale care trebuie luate în considerare în introducerea transportului public vizează 

gradul de confort, accesibilitatea vehiculelor și impactul asupra mediului. 

În ce privește confortul pasagerilor sunt importante: distanța adecvată între scaune, existența locului 

pentur bagaje, scaune confortabile și temperaturi adecvate în toate anotimpurile. 

De asemenea, vehiculele trebuie să asigure un acces ușor pentru toate categoriile de pasageri. 

Vehiculele vor dispune de praguri joase, fără trepte, permițând accesul persoanelor cu dizabilități. 

Beneficiile aduse mediului de transportul public constau, în general, în faptul că poluarea pe care o 

produce este mai redusă per călător decât cea produsă de alte mijloace de transport motorizate. Deși 

ultimele generații de motoare diesel clasificate potrivit standardelor Euro sunt echipate cu măsuri de 

protecție a mediului precum filtre catalizatoare, sunt aproape comparabile cu motoarele pe benzină 

cu funcționare bună, dar cu prețul consumului mai mare de combustibil, deoarece măsurile de 

curățare a țevilor de eșapament necesită un volum mai mare de energie. Un autobuz diesel modern, 

bine dotat, este în mod semnificativ mai puțin poluant decât autovehiculele necesare pentru a 

transporta un număr echivalent de pasageri. 

Astfel, trebuie acordată o atenție deosebită accesibilității autobuzelor impactului asupra mediului. 

Un alt aspect de luat în considerare este reprezentat de facilitățile oferite călătorilor în stațiile de 

transport public pe durata așteptării în acestea, astfel încât acestea să asigure un spațiu pentru 

adăpost și marcat corespunzător. 

Distanțele maxime până la stație sau oprire în zonele rezidențiale trebuie să fie cuprinse în raza de 

400 de metri. Este necesar ca stațiile de transport public să fie prevăzute cu stâlp de informare atât 

pentru pietoni cât și pentru ceilalți participanți la trafic și cu platforrme/zone de așteptare nivelate, 

cu suprafață compactă. Desigur, prezența adăposturilor în stații depinde atât de spațiul disponibil, cât 

și de volumul și tipul curselor care utilizează stațiile.  
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În cazul înfiinţării serviciului de transport public de călători este important să se urmărească şi tipul 

tehnologiei/combustibilului pentru vehiculele care vor fi utilizate. 

 

În prezent, în marea majoritate a cazurilor, autorităţile hotărăsc cu privire la tehnologia / 

combustibilul vehiculului încă din etapa de planificare, în baza unei comparaţii detaliate a opţiunilor 

disponibile şi a ceea ce corespunde contextului lor specific. Introducerea tehnologiei vehiculului duce 

deseori la o serie de consecinţe importante care trebuie avute în vedere în planificare – nu în ultimul 

rând, opţiunile de realimentare şi infrastructura, precum şi profilele de utilizare ale vehiculului.  

 

4.1 Combustibili/tehnologii alternative – prezentare generală 
Ultimii ani au cunoscut progrese imense în ceea ce priveşte tehnologiile alternative pentru vehicule şi 

pătrunderea masivă pe pieţe a vehiculelor comerciale. Imaginea este complexă, deşi cu o gamă 

foarte mare de diferiţi combustibili şi tehnologii, toate cu diferite avantaje şi provocări, adecvate 

pentru diferite modele de utilizare, la diferite etape de dezvoltare. 

 

Preocupările legate de mediu şi rezervele limitate de combustibili fosili au crescut și interesul pentru 

sisteme alternative de propulsie a vehiculelor. Pe de altă parte, producătorii de vehicule se confruntă 

tot mai mult cu cererile de reducere a emisiilor de gaze, în conformitate cu legislaţia din ce în ce mai 

strictă la nivelul ărilor UE în special. 

 

Autobuzele, ca mijloc de transport public, ar putea reduce problemele cauzate de traficul în zonele 

urbane prin folosirea, printre altele, a unor tehnici inovatoare şi tehnologii ale sistemelor de 

propulsie a vehiculelor. 

 

Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare este din ce în ce mai orientată spre electrificarea sistemelor de 

propulsie a vehiculelor care ar trebui să conducă la: reducerea emisiilor nocive, creşterea eficienţei 

vehiculelor, performanţe îmbunătăţite, reducerea consumului de combustibil, reducerea zgomotului 

şi costuri potenţial mai mici de întreţinere.  

 

Există mai multe opţiuni în ceea ce privește combustibilul și tehnologia motoarelor în ce priveşte 

operarea autobuzelor ecologice. Cele mai relevante alternative cunoscute sunt enumerate mai jos: 

- Combustibili fosili: CNG şi LNG 

- Biocombustibili: FAME şi HVO 

- Electric; 

- Hibrid: diesel – electric şi hidrogen - electric. 

 

Gaz Natural Comprimat - CNG 

Parametru Descriere 

Descriere 

tehnică 

Gazul natural constă în principal din gaz metan și este, de regulă, extras din 

puțurile de gaz sau în combinație cu producția de țiței. 

Încărcare  
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Autonomie 350 km 

Pro Autobuzele pa bază de gaze naturale produc, în general, emisii reduse de CO2 și 

NOx decât cele diesel, în timp ce Emisiile de CO tind să fie mai mari. Metanul 

poate fi, de asemenea, produs din silvicultură, din agricultură și/sau deșeuri 

urbane (biometan), care pot contribui la reducerea în continuare a emisiilor cu 

efect cu gaz de seră. 

Contra S-a constatat că, în funcție de sursa de gaz și metoda de extracție, emisiile de gaze 

pot fi, în unele cazuri, ușor mai ridicate pentru gazele naturale decât pentru 

autobuzele diesel. Atât CNG cât şi LNG necesită prezența infrastructurii de 

gazoducte și a gazului. Mai mult, este esențial de a realiza un studiu al condițiilor 

locale, inclusiv consultarea, angajamentul cu furnizorului de combustibil pentru a 

determina soluții care să fie satisfăcătoare din punct de vedere tehnic și durabil 

din punct de vedere financiar pentru întregul ciclu de viață al noii flote.  

Motoarele / autobuzele cu gaz natural sunt în general mai puțin eficiente decât 

cele diesel. Datorită stocării în forma de gaz, cantitatea de energie stocată pe litru 

este mai mică în CNG decât în motorină, iar pentru a asigura niveluri acceptabile 

de energie este necesar ca autobuzele să fie prevăzute cu rezervoare suplimentare 

de combustibil (cca 600 kg), fapt care poate afecta costurile de capital și de 

exploatare. 

 

Gaz Natural Lichefiat - LNG 

Parametru Descriere 

Descriere 

tehnică 

Gazul natural constă în principal din metan și este, de regulă, extras din puțurile 

de gaz sau în combinație cu producția de țiței. Gazul natural lichefiat sau LNG este 

un gaz natural stocate ca super-răcit (criogenic) la o temperatură cuprinsă între -

120 și -170°C. LNG, prin urmare, impune lichefiere, care este, în general, 

întreprinsă la instalații mari în afara amplasamentului și distribuită oriunde este 

solicitată de rețelele de transport. 

Încărcare  

Autonomie 350 km 

Pro Autobuzele cu gaze naturale produc, în general, emisii reduse de CO2 și NOx decât 

cele diesel, în timp ce Emisiile de CO tind să fie mai mari. Principalul avantaj al LNG 

vs. CNG este că acesta oferă o energie  de o densitate comparabilă cu combustibilii 

diesel conducând la scăderea cerințelor de stocare a combustibililor. De 

asemenea, metanul poate fi produs din deșeuri forestiere, agricole și/sau urbane 

(biometan). Acest fapt va ajuta în continuare la reducerea emisiilor cu efect de gaz 
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de seră. 

Contra S-a constatat că, în funcție de sursa de gaz și metoda de extracție, emisiile de gaze 

pot fi, în unele cazuri, ușor mai ridicate pentru gazele naturale decât pentru 

autobuzele diesel. LNG are costuri suplimentare legate de procesele de lichefiere 

și de transport. Atât LNG, cât și CNG necesită prezența infrastructurii de gazoducte 

și gaze. Atât CNG cât şi LNG necesită prezența infrastructurii de gazoducte și a 

gazului. Mai mult, este esențial de a realiza un studiu al condițiilor locale, inclusiv 

consultarea, angajamentul cu furnizorului de combustibil pentru a determina 

soluții care să fie satisfăcătoare din punct de vedere tehnic și durabil din punct de 

vedere financiar pentru întregul ciclu de viață al noii flote. 

 

Biocombustibili: FAME şi HVO 

Parametru Descriere 

Descriere 

tehnică 

Biodieselul (Ester metilic al acidului gras - FAME) este produs din uleiuri vegetale 

naturale și poate fi utilizat în autobuze diesel cu unele adaptări minore. Utilizarea 

amestecurilor de biodiesel pentru autobuzele din transportul urban a fost testat în 

numeroase orașe europene, cu grade diferite de succes. În timp ce abordarea 

comună a fost de amestecare a biodieselului pur sau FAME B100 cu motorină 

pentru a produce diferite amestecuri (B20, B40, etc.), au existat, de asemenea, o 

serie de cazuri în care s-a utilizat B100. 

Încărcare  

Autonomie Până la 350 km 

Pro Principalul beneficiu al amestecurilor de biocombustibili, dat fiind originea lor 

organică, este potențialul semnificativ pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră. 

Contra Biodieselul este mai puțin eficient din punct de vedere energetic decât motorina, 

mai ales ca urmare a unei cantități mai mari de apă conținute și acest lucru poate 

avea impact asupra tipului de autobuz, în special în cazul în care sunt folosiate 

amestecuri pure de biodiesel. Acest lucru poate fi exacerbat de costurile relativ 

ridicate ale biodieselului, care ar putea conduce la cerințe de finanțare municipală 

sau de stat a aprovizionării cu combustibil. De asemenea, s-au raportat efecte 

moderate asupra costurilor de întreţinere a vehiculului (de exemplu, înlocuirea 

filtrului de motor) atunci când s-a utilizat biodiesel din a doua generație sau B100. 
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Autobuze electrice 

Parametru Descriere 

Descriere 

tehnică 

Autobuzele electrice sunt alimentate de o baterie reîncărcabilă și nu necesită 

motor cu combustie internă.  

Autobuz electric cu baterie de 400 kWh 

Încărcare 3 până la 6 ore 

Autonomie 120-150 km (fără încărcare) 

Pro Reducerea cu până la 75% a consumului de energie și a emisiilor asociate, în 

funcție de cantitatea de energie electrică produs (factorul de emisie al rețelei). 

Relativ bine stabilit pentru unele servicii de nișă (de ex. autobuze în zone centrale 

sensibile la zgomot și emisii). 

Contra Vehiculele electrice se află într-un stadiu relativ incipient al dezvoltării pieței, iar 

disponibilitatea acestora este probabil, să fie limitată pe termen scurt, aspect care 

ar trebui luat în considerare atunci când se întreprind măsuri substanţiale de 

modernizare a flotei auto înlocuirea unităților mari. De asemenea, pot exista 

costuri semnificative de infrastructură asociate în tranziţia la o flotă electrică, 

incluzând infrastructura de încărcare. Un element important în întreținerea și 

costul asociat ciclului de viață al flotei este înlocuirea bateriilor, ale căror implicații 

trebuie luate în considerare la evaluarea aceastei tehnologii. Având în vedere 

intervalele limitate oferite în prezent de autobuzele electrice, impactul 

operational al procedurii de încărcare a bateriei (încărcarea necesită mai multe 

ore per unitate de transport) şi implicaţiile asupra infrastructurii de încărcare și 

dimensiunea necesară a flotei ar trebui, de asemenea, să fie atent luate în 

considerare. 

 

Autobuze electrice cu încărare rapidă 

Parametru Descriere 

Descriere 

tehnică 

Autobuzele electrice sunt alimentate de o baterie reîncărcabilă și nu necesită 

motor cu combustie internă. 

Autobuze electrice cu baterie de 150 kWh 

Încărcare 15-20 de minute 

Autonomie Până la 250 km 
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Pro Până la 75% reduceri în consumul de energie şi emisii associate. 

Contra Vehiculele electrice se află într-un stadiu relativ incipient al dezvoltării pieței, iar 

disponibilitatea acestora este probabil, să fie limitată pe termen scurt, aspect care 

ar trebui luat în considerare atunci când se întreprind măsuri substanţiale de 

modernizare a flotei auto înlocuirea unităților mari. De asemenea, pot exista 

costuri semnificative de infrastructură associate în tranziţia la o flotă electrică, 

incluzând infrastructura de încărcare. Un element important în întreținerea și 

costul asociat ciclului de viață al flotei este înlocuirea bateriilor, ale căror implicații 

trebuie luate în considerare la evaluarea aceastei tehnologii. Având în vedere 

intervalele limitate oferite în prezent de autobuzele electrice, impactul 

operational al procedurii de încărcare a bateriei (încărcarea necesită mai multe 

ore per unitate de transport) şi implicaţiile asupra infrastructurii de încărcare și 

dimensiunea necesară a flotei ar trebui, de asemenea, să fie atent luate în 

considerare. 

 

Autobuze cu hidrogen 

Parametru Descriere 

Descriere 

tehnică 

Hidrogenul este un gaz foarte inflamabil care poate fi produs din gaz natural și alte 

hidrocarburi sau prin electroliza apei. 

Încărcare  

Autonomie 250-300 

Pro Pe termen mediu și lung, producția majoră de hidrogen prin electroliza apei 

alimentată de energiile regenerabile sau alte surse cu emisii scăzute de carbon ar 

putea avea ca rezultat economii mari de emisii de GES. 

Contra Pe termen mediu și lung, producția majoră de hidrogen prin electroliza apei 

alimentată de energiile regenerabile sau alte surse cu emisii scăzute de carbon ar 

putea avea ca rezultat economii mari de emisii GES. O implementarea mai largă a 

acestora în sectorul transportului urban va depinde în mare măsură de 

dezvoltarea ulterioară a producției de hidrogen pe scară largă, cu emisii scăzute de 

carbon la producerea hidrogenului. În prezent, numai hidrogenul produs din 

gazele naturale prin reformarea metanului cu vapori apare să fie viabilă din punct 

de vedere comercial. Autobuzele cu hidrogen au în prezent o infrastructură 

semnificativă asociată și costurile de întreținere și de asemenea, se confruntă cu 

restricții semnificative din cauza riscurilor de siguranță. Vehiculele alimentate cu 

hidrogen se află într-un stadiu relativ incipient al dezvoltării pieței şi 

disponibilitatea este probabil să fie limitată pe termen scurt.  

Dată fiind gama limitată curentă de autobuze cu hidrogen, trebuie luat în 
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considerare impactul operaţional cerut de procedura de realimentare şi 

implicaţiile asupra infrastructurii şi parcului auto. 

 

Autobuze hibrid (diesel – electric)  

Parametru Descriere 

Descriere 

tehnică 

Introducerea vehiculelor electrice hibride permite combinarea beneficiilor 

diferitelor tipuri de surde de energie și tehnologii de motoare pentru a optimiza și 

adapta funcționarea la diferite condiții locale sau cerințe. De exemplu, un vehicul 

hibrid diesel poate fi acționat în modul electric în zonele central sau populate care 

sunt foarte sensibile la zgomot sau emisii. Vehicule hibride electric-diesel combină 

un motor cu combustie internă şi un motor electric. Este acceptat în mod general 

că o serie hibridă este mult mai potrivită pentru operaţiuni urbane pentru viteze 

reduse, caz ăn care tehnologia de recuperare a energiei produsă de frână poate fi 

utilizată pentru a încărca suplimentar generatorul.  

Încărcare  

Autonomie 350 km 

Pro Vehiculele hibride pot genera reduceri semnificative de emisii care pot justifica 

capitalul de investiţie crescut. Un important beneficiu al autobuzelor hibride este 

potenţialul semnificativ pentru reducerea emisiilor totale (a fost raportat între 10 

şi 30%), în mod particular când surse de energie este una cu nivel scăzut de 

carbon. Nivelul actual de reducere a consumului de energie depinde în mare 

măsură de nivelul actual de utilizare.  

De asemenea, oferă o abordare cu risc mai scăzut în ceea ce privește 

implementarea tehnologiei pentru motoarele electrice în flota de autobuze, 

permițând o tranziție relativ fără sudură de la motorină. 

Contra Autobuzele hibride sunt în mod semnificativ mai scumpe la achiziţionare decât 

cele diesel sau cele pe bază de gaz natural. Există costuri legate de înlocuirea 

bateriei. Până la ora actuală nici o producţie / operaţiune de masa nu a avut loc, 

aşa încât rămân incertitudinile privind fiabilitatea şi scăderea efectivă a 

consumului. 

 

O tehnologie de antrenare electrică implică o tehnologie care utilizează cel puţin un dispozitiv de 

acţionare numit motor electric. Există trei tehnologii principale de acţionare electrică:  tehnologiile 

electrice hibride, bateria electrică şi pilele de combustie. 
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Dezvoltarea tehnologiilor hibride pentru propulsia autobuzelor a crescut considerabil în ultimii ani. 

Aceste tehnologii au ajuns la aplicaţii masive în America de Nord şi extinderea lor spre Europa a fost 

iniţiată în ultimii ani. 

 

4.2 Tipuri de tehnologii de transport public ecologic 
În vederea creionării unor scenarii posibile în ce privește dotarea viitorului transport public din 
comuna Ștefănești cu autobuze ecologice vom lua în analiză autobuyele electrice și cele pe bază de 
CNG. 

• Autobuze cu baterii electrice (BEV), care Înmagazinează energia în diferite sisteme de baterii 

electrice, ce sunt încărcate peste noapte sau intermitent, pe traseu, sau la capetele de linie, în 

funcție de opțiunea funcționala adoptată; 

i. Autobuze electrice cu super-condensatori – permit încărcarea rapidă (de ex. în capetele de linie) 

și deplasarea pe distanțe scurte (lungimea unui traseu - 10-15 km); 

ii. Autobuze electrice integral cu acumulatori – se încarcă atât lent cât ți rapid la capete de linie și 

au o autonomie cuprinsă între 100 și 400 km, funcâie de producător, respectiv capacitatea 

bateriilor montate pe autobuz; 

 

• Autobuze alimentate cu CNG – au un motor cu combustie internă, ce se alimentează cu gaz 

metan, iar aprinderea se face prin scânteie bujie. 

 

• Autobuze cu baterii electrice (BEV) 

Autobuzele electrice pe baterii (BEV) sunt vehicule electrice sau pur electrice, cu propulsie electrică, 

sistemul utilizând energia chimică stocată în baterii reîncărcabile. BEV utilizează pentru propulsie 

motoarele electrice în loc de motoare cu ardere internă. Acestea obțin toată energia din baterii și nu 

au motor cu ardere internă, celulă de combustibil sau rezervor pentru combustibili. Bateriile 

autobuzelor electrice sunt incărcate în mod static, utilizând stații de incărcare rapide sau lente. 

 

Puterea acestor baterii provine de la setul de baterii ambalate, ele fiind încarcate în mod static, 

folosind echipamente mecanice și electrice. 

 

Particularităţi constructive și de operare 

Din punct de vedere fizic, autobuzele electrice sunt similare autobuzelor convenționale acționate cu 

motoare Diesel, dar ele sunt extrem de diferite din punct de vedere constructiv și al modului de 

operare.  

   

Cea mai mare diferență constă în mecanismele de generare a puterii specific celor două tipuri de 

autobuze, respectiv autobuzele clasice consumă motorină ce este supusă combustiei interne 

(transformă energia chimică în energie mecanică), în timp ce autobuzele electrice produc energia 

electrică cu care operează autobuzul electric, prin transformarea energiei chimice din baterii.  

   

Este important să fie minimizate greutatea “la gol” și cea rulantă a autobuzului. Condiția poate fi 

îndeplinită prin utilizarea aluminiului că material principal de de construcție pentru autobuz, a 

panourilor compozite și a altor materiale ușoare. 
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Bateriile electrice 

Bateriile electrice ale autobuzului sunt de mare capacitate, sunt alimentate cu electricitate și 

necesită încărcare regulată. În prezent, există două sisteme de încărcare a bateriilor electrice, 

respectiv:  

-"Încărcare lentă": se caracterizează prin alimentarea cu energie electrică de la o stație de încărcare, 

mai lent, într-o perioadă mai lungă de timp; acest tip de încărcare se utilizează cel mai frecvent peste 

noapte, pentru câteva ore (2-8 ore), în funcție de tipul bateriei;  

- "Încărcare rapidă": implică alimentarea cu cantități mari de energie electrică din rețea în perioade 

scurte, de obicei 15 minute sau mai puțin. Încărcarea rapidă se realizează în timp ce autobuzul se 

află pe traseul sau obișnuit și este de regulă denumită "încărcare pe traseu". Acest tip de încărcare 

poate scurtă însă semnificativ durată de viață a bateriei. 

 

1. Autobuzele electrice pe baterii alimentate rapid 

Prin alimentarea rapidă, se pot reduce considerabil greutatea și dimensiunile blocului de baterii, în 

paralel cu creșterea simultană a duratei de operare. În locul utilizării unui bloc de baterii de 300 sau 

400 kwh, poate fi utilizat un bloc de 50 sau 100 kwh. Acest lucru are beneficii importante în 

reducerea greutății autobuzului și oferirea unor spații mai mari în interior pentru călători. 

Exemplu: Autobuz electric cu baterii de 50 kwh și o durată medie de circa 10% pentru 

sincronizare grafic și frâne operator. Atunci când această durată este utilizată pentru 

alimentarea rapidă a 250 kw, poate fi adăugată circa 350 kw putere pe durată unei zile de 15 

ore, fără nici un impact asupra orarului de funcționare. Această înseamnă o eficiență a bateriei 

de 350 kw, mai mult decât suficient pentru a operă o zi întreagă, chiar și cu aer condiționat sau 

încălzire. Autobuzul nu mai trebuie să se întoarcă la depou pentru alimentare sau schimbarea 

bateriei, iar mai multe alimentari rapide scurte sunt mai ușor de asigurat decât o singură 

alimentare rapidă, dar de durată, în mijlocul zilei. 

 

Încărcarea bateriilor electrice nu este la fel de simplă ca și alimentarea cu combustibil la autobuzele 

cu motoare Diesel, în acest caz, în vederea optimizării procesului de încărcare, fiind necesare:  

- programarea și monitorizarea permanentă, astfel încât autobuzele să își poată efectuă alimentarea 

în condiții de siguranță, fără opriri accidentale neplăcute, ce pot genera inconveniente pasagerilor;  

- întreținerea adecvată și păstrarea în siguranță a bateriilor electrice;  

- optimizarea proceselor de încărcare poate fi realizată prin diverse software-uri pentru gestionarea 

programului de încărcare specific autobuzelor electrice aflate în utilizare;  

- analiza traseelor de rulare a autobuzelor electrice și a planificării rutelor (inclusiv programării 

sistemelor de tarifare);  

  O soluție pentru a gestiona mai ușor această provocare, în funcție și de programul zilnic 

de transport al operatorului, este aceea de a achiziționa un număr de autobuze peste 

necesarul identificat, ceea ce ar putea să permită extinderea încărcării pe timpul nopții. 

-  în mod practic, programul de operare al autobuzelor electrice cu baterii trebuie să ia în 

considerare și timpii de reîncărcare și să stabilească locațiile în care trebuie să se facă acest lucru, 

fără a afecta negativ programele de circulație, dar menținându-le în parametrii optimi;  

- dimensiunea  bateriei  are  un  impact  semnificativ  asupra  succesului  funcționării traseelor 

operate cu autobuze electrice; este necesară reducerea dimensiunii bateriei pentru a reduce 

costurile de capital suplimentare (prin scăderea costului de funcționare); 
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Xylia și colab. (2017) a dezvoltat un model mixt de programare liniară pentru a optimiza 

distribuția infrastructurii de încărcare pentru autobuzele electrice, cu costuri anuale minime și 

consum de energie. Rezultatele, pentru sistemul de autobuze de la Stockholm (Suedia), a arătat 

că distanțele mai scurte dintre stațiile de autobuz care operează rutele interioare favorizează 

utilizarea autobuzelor  electrice. În mod  optim,  locația pentru  a instala instalația de încărcare 

se concentrează pe principalele hub-uri publice de transport. 

 

Performanţe operationale autobuze cu încărcare rapidă: 

- Autonomie relativ redusă <100 km 

- Flexibilitate limitată a traseului 

- Reîncărcarea este necesară de mai multe ori pe zi 

- Timp scurt de reîncărcare: 5-10 min 

 

Sistem de încărcare a bateriilor autobuzului electric 

 
  

Sistem de încărcare a bateriilor autobuzului electric – pantograf (încărcare în stație) 
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Sistem de încărcare comandat prin wireless 

 
 

1 - calea de alimentare              4 – redresor 

2 – bobina primară                    5 – baterie 

3 – bobina secundară                6 – sistem de comunicare 

 

2. Sistemele cu capacitori/ ultracapacitori (condensatori) 

Aceste sisteme utilizează, în locul bateriilor, pentru a alimenta și stoca energia, dispozitive electrice 

pasive, care acumulează energia sub formă unui câmp electric între două armături încărcate cu o 

sarcină egală, dar de semn opus.  

   

Există și soluții tehnice de alimentare și de stocare a energiei electrice care utilizează ultracapacitoare 

în locul bateriilor. Această pot stoca însă doar aproximativ 5% din energia pe care bateriile litiu-ion o 

au pentru aceeași greutate, limitându-le la distante scurte de încărcare.  

   

Cu toate acestea, ultracapacitoarele pot fi încărcate și se descărcă mult mai rapid decât bateriile 

convenționale. Soluția de stocare a energiei bazată exclusiv pe ultracapacitori poate fi utilizată în cazul 

atobuzelor electrice care trebuie să se oprească frecvent și previzibil că parte a funcționării normale. 

 

Caracteristici: 

a.   din punct de vedere al operării 

-  gamă mai variată de dimensiuni pentru mediul urban, disponibile în lungimi de 6, 8, 10,7 m, 12 m si 

18 m; 

- limita de kilometri până la descărcare după prima încărcare: 150 - 400 km, in functie de tipul si 

lungimea autobuzului; 

-   flexibilitate ridicata a rutei; 

-   nevoi de reîncarcare: zilnic, intre 3-8 ore; 

-   consumul de energie: 0,9 - 1,9 kwh/km; 

 

b.  infrastructura 

-   necesități adiționale de infrastructura; 

 

c.   emisii poluante 

-    CO2 eq: 0-500 g/km, în functie de tipul autobuzului; 

-    NOx (g/km): 0; 
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-    PM10: 0; 

 

d.  preț indicativ de achiziție: 300.000 - 500.000 Euro + TVA (in functie de caracteristici și dotările 

suplimentare); 

 

e.  aspecte economico - financiare: 

- Costul Total al Proprietății (TCO) a fost identificat ca fiind una dintre principalele bariere pentru 

dezvoltarea sistemului. TCO include: prețul de fabricație, costurile pentru întreținere, exploatare, 

energie, distribuție, infrastructură, emisii, asigurări; 

- raportându-ne la preâul de fabricație, putem să constatăm că autobuzele electrice sunt mai scumpe 

decât cele cu motoare diesel; 

-   dacă luăm în calcul infrastructura necesară, respectiv stațiile de încărcare din garaje/de-a lungul 

căilor de circulație, soluția poate fi mai scumpă la achiziție. 

 

Principalele avantaje ale tehnologiei electrice  

Este una dintre cele mai curate tehnologii disponibile. 

Faţă de sistemele de propulsie clasică, ele devin tot mai evidente: asigură o eficienţă energetică 

importantă, elimină poluarea întâlnită la mijloacele de transport convenţionale, oferă performanţe 

dinamice cel puţin egale cu cele ale mijloacelor convenţionale, permit recuperarea energiei la frânare 

sau pe parcurs, exploatare simplă, o mobilitate deosebită şi viteze comerciale mai mari, regimuri 

dinamice optime, conforme celor impuse de proiectant. 

 

Principalele dezavantaje: preţ ridicat de achiziţie, costurile totale pe durata ciclului de viaţă şi 

investiţii în infrastructură. 

Astfel, principalele avantaje care rezultă din folosirea autobuzelor electrice ar putea fi următoarele:  

• emisii produse local zero; se elimină poluarea (tehnologie curată) întâlnită la autobuzele care 

funcţionează cu motor diesel, chiar dacă performanţele tehnologice ale acestora, ajunse în 

prezent la Euro 6, îmbunătăţit substanţial); 

• randamentul superior al motoarelor electrice (> 90 %) comparativ cu cel al motoarelor 

termice (aprox. 30 %); 

• capacitatea motoarelor electrice de a funcţiona în regim de generator la frânare, energia 

produsă fiind stocată în baterii, crescând randamentul total al sistemului;  

• posibilitatea de încărcare rapidă a bateriilor la o capacitate care să asigure o autonomie 

minimă de parcurgere a unui traseu;  

• investiţie iniţială redusă necesară pentru realizarea staţiilor de încărcare rapide, datorită 

posibilităţii de utilizare a infrastructurii existente şi datorită faptului că autonomia poate fi 

extinsă nelimitat prin încărcări parţiale între cursele efectuate;  

• flexibilitatea sistemului în raport cu adaptarea la reţeaua de transport în comun existentă; 

• costurile anuale de funcţionare, datorită economiilor cu costurile de combustibil, vor fi mai 

scăzute pentru autobuzele electrice decât pentru unităţile diesel. 

 

Principalele dezavantaje care rezultă din folosirea autobuzelor electrice ar putea fi următoarele:  

- sunt  necesare  elemente  suplimentare  de  infrastructură:  sisteme  de  prize  de alimentare în garaj 

și/ sau pe traseu, condiții de garare în spații închise (în regiunile cu climă rece), sisteme suplimentare 

de ventilație, de încălzire etc.; 
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- autonomie redusă în cazul apariţiei unor defecţiuni ale staţiilor de încărcare intermediare;  

complexitatea sistemului electric al autobuzului datorită sistemului dual de încărcare format din 

sistemul de încărcare rapidă şi din sistemul de încărcare lentă;  

- necesitatea asigurării unui ecart de temperatură pentru baterii în limitele a -5°C - + 25 °C pentru 

asigurarea unei funcţionări optime; 

- timp mai lung pentru operaţiunile de service; 

- training specializat pentru personal (soferi, echipele de intretinere);  

- datorită  sistemului  de  incărcare  a  bateriilor  la  bordul  autobuzului,  greutatea acestuia crește 

considerabil, în funcție și de soluția constructivă adoptată de producător pentru montarea acestora, 

astfel că numărul de călători din salonul autobuzului poate să se reducă semnificativ (fie datorită 

restricțiilor privind cotele de greutate, fie datorită faptului că spațiul este preluat de baterii)  

- disponibilitatea redusă a autobuzelor și reducerea capacității pasagerilor conduc la costuri de 

investiții echivalente, care nu sunt doar duble, ci chiar triple față de un autobuz diesel convențional, 

în cazul în care ne raportăm la același nivel de serviciu;  

- din cauza limitărilor de rază, autobuzele electrice pot fi utilizate mai mult pe rutele mai scurte ale 

centrelor orașelor și astfel vor avea în general un kilometraj anual sub medie;  

- investiție inițială mai mare.  

   

 

• Autobuzele alimentate cu CNG 

 Particularitati constructive si de operare 

Autobuzele care funcționează cu CNG sunt fabricate astfel încât să aibă aceleași performanțe și 

manevrabilitate cu cele specifice unui autobuz cu motor diesel, chiar dacă uneori este posibilă 

nevoia de a le crește viteză nominală și de a compensa capacitatea de cuplu inferioară a motorului 

alimentat cu CNG.  

   

 Acestea sunt dotate cu un motor cu combustie internă ce se alimentează cu gaz metan, iar 

aprindera se face prin scânteie bujie.  

   

 Mărimea și greutatea rezervoarelor CNG reprezintă o problemă pentru toate vehiculele alimentate 

cu acest tip de combustibil, având în vedere că rezervoarele sunt cilindrice, ele neputând fi 

personalizate în alte forme de dimensiuni mai mici, care să ocupe volume mai reduse.  

   

Rezervoarele sunt mai mari decât cele cu motorină echivalentă și sunt fabricate din oțel, oțel armat 

cu fibre de sticlă, aluminiu armat cu fibră de sticlă ori integral din materiale compozite. Materialul 

preferat pentru tubulatură CNG este oțelul inoxidabil, dat fiind natura corozivă a apei și a sulfului, 

compuși care pot fi găsiți ca și agenți contaminanți în CNG. Rezervoarele sunt proiectate să reziste la 

presiuni de lucru de 3000 sau 3600 psi. Fontă, materialele plastice, aluminiul galvanizat și aliajele de 

cupru, cu peste 70% cupru, sunt interzise la construcția rezervoarelor destinate CNG, pentru că ele 

nu au rezistentă necesară, inclusiv la agenții corozivi, pentru a putea asigura securitatea 

combustibilului, dar și a mediului înconjurător. Rezistența rezervoarelor trebuie să fie garantată și 

printr-o grosime mai mare a pereților.  

   

Chimia simplă a moleculei de metan și caracteristicile de combustie ale gazelor naturale se combină 

pentru a obține emisii mai scăzute decât cele care provin de la motoarele diesel.  
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Sumar al principalelor proprietati ale CNG versus combustibil diesel 

 
 

Proprietati 
Combustibil 

diesel 

 

CNG 
Implicații pentru vehiculele alimentate 

cu CNG versus diesel 

Volumul relativ de 

stocare 

 

100% 
 

445% 
Solicită un volum de înmagazinare mai 
mare pentru o cantitate echivalentă. 

 
Cifra cetanică 

 
40 – 51 

 
-10 

Difilcultate de a comprima arderea, CNG 
este mai potrivit pentru aprinderea prin 

Cifra octanică ( < 0 ) 116 scânteie, ce presupune o scădere a 
eficientei combustibilului cu 20-40%. 

 

Starea ți condițiile de 

depozitare 

 

 

Lichid 

 

 

Gaz 
CNG trebuie comprimat la presiuni 
ridicate pentru crețterea densității 
energetice. 

 
Densitatea relativă a 

vaporilor (aer = 1) 

 

 

4 - 6 

 

 

0,6 

Gazul natural este mai ușor decât aerul. 
Scurgerile de combustibil vor alimenta 

plafoanele structurilor inchise, apărând 

un potențial de aprindere. 
 

 
 

Presiunea vaporilor 

 
 
 

 
0,2 - 2 

 
 
 

 
(gaz) 

Eventualele scurgeri de CNG trebuie 

dispersate foarte rapid, prin intermediul 
ventilației, pentru a preveni aprinderea. 
Combustibilul diesel are o presiune a 

vaporilor scăzută la temperatura 

camerei; scurgerile de combustibil diesel 
nu generează vapori inflamabili. 

Limitele de 
inflamabilitate în aer 

 

Sursa: Report 38 - Guidebook for Evaluating, Selecting and Implementing Fuel Choices for Transit Bus 

Operations 

 

Abordari ale alimentarii cu CNG 

Exista patru abordari generale ale statiei de alimentare cu combustibil pentru vehiculele CNG, 

respectiv: 

-    umplerea rapidă directă; 

-    umplerea rapidă din depozit; 

-    umplerea lentă (sau în timp); 

-    umplerea rapidă/ lentă. 

 

Operațiunile de încărcare pot varia foarte mult în funcție de disponibilitățile de timp pentru 

alimentarea unui vehicul și numărul de vehicule încărcate pe zi. Din punctul de vedere al companiilor 

de transport, opțiunea pentru una dintre cele patru abordări pentru alimentarea cu combustibil se 

face astfel încât să fie îndeplinite cerințele operaționale ale flotei, respectiv reducerea la minimum a 

capacității și a dimensiunii stației de comprimare. Costul unui compresor de gaz crește proporțional 

cu complexitatea design-ului și a capacității sale.  

   

 CNG este în mod tipic depozitat în cilindri proiectați pentru presiuni de lucru cuprinse între 3.000 și 

4.800 psi. Toate dispozitivele destinate să stocheze sau să transmită CNG trebuie să reziste la 
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presiuni de la 1,5 până la de 4 ori mai mari decât presiunea de lucru a gazului. De asemenea, trebuie 

să fie proiectate pentru stocarea gazelor naturale. 

 

Caracteristici: 

a.   din punct de vedere al operării: 

- gamă largă de vehicule pe bază de gaze naturale - disponibile in lungimi de 8 m, 10,5 m, 12 m si 18 

m; 

-   autonomie/ încarcare: 350 - 500 km (în funcție de lungimea autobuzului); 

-   autonomia cu a doua încărcare: până la 900 km; 

-    flexibilitate ridicată pe rutele pe care circulă; 

-    consum de energie: 5,3 Kwh/km; 

-    încărcarea la 2 zile, cate 5-15 min; 

 

b.  infrastructura: 

- necesită o infrastructură adiacentă: rezervoare, instalaâie de încărcare, în incinta garajului; 

 

c.   emisii poluante: 

-  CO2eq: 700 - 1000 g/km; 

-  PM1: 0,08 g/km; 

-  emisiile de oxizi de azot (NOx ): 2,8 g/km; 

- comparativ cu motoarele pe benzină, se reduc emisiile de monoxid de carbon cu 95%, emisiile de 

hidrocarburi cu 80% și oxizii de azot cu 30%;  

- zgomotul produs de autobuzele care sunt alimentate cu CNG este mai redus cu până la 50% față de 

cel al mașinilor similare prevăzute cu motoare diesel;  

-   motoarele pe CNG produc cu 25% mai puțin dioxid de carbon decât benzină și cu 35%  

 mai puțin decât motorină;  

- CNG/ LNG nu conține sulf (există motoare diesel care eliberează 18,4 g/h), urme de pulberi, plumb 

sau metale grele. 

 

d. preț orientativ: 225.000 – 250.000 Euro/ autobuz (in functie caracteristici si de dotarile optionale). 

Exemplu autobuz pe bază de CNG 
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Avantajele tehnologiei CNG 
- CNG este mai ieftin cu aproximativ 40% fată de  motorină sau benzină;  

- este non-toxic și se dispersează rapid;  

- este cu 30% mai sigur decât combustibilii tradiționali, datorită faptului că temperatura de aprindere 

este mai ridicată, astfel că riscul de aprindere accidentală este micșorat considerabil;  

- arderea gazului este completă, fapt ce prelungește viața motorului cu până la 30%, reducându-se 

costurile de exploatare ale autovehiculului;  

- sustragerea frauduloasă a gazului este practic imposibilă;  

 - buteliile CNG sunt recipiente închise ermetic, în timp ce în cazul benzinei, o parte din cantitatea 

stocată în rezervor se evaporă – acest lucru provoacă aproape jumătate din cazurile de contaminare 

cu hidrocarburi asociate cu folosirea vehiculelor;  

- spre deosebire de benzină/motorină, gazul natural pentru vehicule nu are aditivi toxici ai plumbului 

organic sau benzenului;  

- gazele naturale nu sunt toxice sau corozive și nu contaminează deloc apa subterană, astfel că nu 

există riscuri de mediu în caz de scurgeri, în contrast cu efectele dăunătoare asupra mediului 

cauzate de scurgerile de motorină sau benzină;  

- gazul natural respecă cele mai stricte standarde de mediu, fiind combustibilul folosit pe scară largă 

cu cele mai scăzute niveluri de contaminare;  

- tehnologia motoarelor pe bază de CNG este silențioasă, zgomotul reducându-se cu până la 50% 

comparativ cu motoarele diesel.  

   

Dezavantajele tehnologiei CNG 

- funcție de situația existentă a infrastructurii, sunt necesare investiții suplimentare pentru atingerea 

cerințelor de securitate (aer condiționat, ventilație); 

- sunt necesare sisteme de alarmare vizuală și auditivă; 

- instalațiile de alimentare cu combustibil CNG și modificările aduse în infrastructură și mentenanță 

implică costuri suplimentare de capital; 

- costurile variază substanțial, în funcție de specific, circumstanțe și echipamente utilizate; 

- în zonele cu clima rece, este necesară parcarea autobuzelor în interior, ceea ce presupune 

modernizarea ventilației și achiziția unor sisteme de detectare a gazului metan, care pot crește 

semnificativ costurile; 

- costul stației de gaz natural este ridicat, variind între 300.000 și 1.000.000 euro funcție de 

capacitatea stației. 

 

4.3 Analiza comparativă între soluții 
 

Pentru traseul 1 propus, cu o lungime de 7,9 km şi un număr total de 37 curse (în perioada anului ce 

cuprinde cursurile şcolare) se propune echiparea cu 2 autobuze electrice cu o capacitate de 30 de 

locuri în total şi cu o lungime maximă de 8 metri. Numărul de kilometrii efectuaţi pe traseul 1 (în 

perioada anului ce cuprinde cursurile şcolare) este de 584,6 km. Anual, un autobuz din cele 2 care 

echipează linia ar parcurge circa 82.290 km.   

 

Pentru traseul 2 propus, cu o lungime de 12,1 km şi un număr total de 54 de curse în perioada anului 

ce cuprinde cursurile şcolare) se propune echiparea cu 3 autobuze electrice cu o capacitate de 30 de 

locuri în total şi cu o lungime maximă de 8 metri. Numărul de kilometrii efectuaţi pe traseul 2 (în 
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perioada anului ce cuprinde cursurile şcolare) este de 653,4 km. Anual un autobuz din cele 3 care 

echipează linia ar parcurge 65.340 km.  

Mai jos sunt prezentate comparativ, autobuz electric – autobuz pe bază de CNG, costul de achiziţie, 

consumul pe perioada de viaţă, costurile de întreţinere, costul de înlocuire a bateriilor şi nivelul 

emisiilor. 

 
 

 Autobuz electric Autobuz pe bază de CNG 

Preţ de achiziţie - euro 390.000 290.000 

Consum combustibil per vehicul 130 kWh/100 km 42 kg/100 km 

Preţ combustibil  0,09 euro/kWh 0,74 euro/kg 

Preţ înlocuire baterie la 5 ani - euro 80.000 - 

Costuri anuale estimate de 

întreţinere - euro 

16.330 per autobuz traseu 1 

13.064 per autobuz traseu 2 

22.535 per autobuz traseu 1 

18.028 per autobuz traseu 2 

Taxă vehicul – euro/unitate/an 100 100 

Costuri asigurare – euro/unitate/an 1.500 1.500 

Emisii CO2 500 g/km 850 g/km 

NOX - 0,88 g/km 

PM – Macroparticule   0,024 g/km 

NMHC (Hidrocarburi non-metan)   

 

Costurile anuale de întreţinere au fost estimate pornind de la numărul de kilometrii parcurşi de 

fiecare autobuz şi raportate la durata de viaţă de 10 ani. 

În fiecare dintre cele două scenarii – autobuz electric – autobuz pe bază de CNG se adaugă pe lângă 

costurile iniţiale de achiziţie a autobuzelor, costurile staţiilor de încărcare electrice respectiv a staţiei 

de alimentare cu CNG. 

 

Staţii încărcare pentru autobuzele electrice 

La costul achiziţiei autobuzelor se adaugă şi costul staţiilor de încărcare electrice în număr de 3: o 

staţie de încărcare autobuze electrice amplasată la capătul traseului 1 - intersecţia dintre str. Rozelor 

şi str. Bujorului, o staţie de încărcare autobuze electrice amplsată la capătul traseului 2 - intersecţia 

dintre str. Zborului şi str. fără nume şi în perspectiva construirii un spaţiu amenajat garării şi 

întreţinerii autobuzelor – depoul o staţie încărcare electrică la depou. Costul unei astfel de staţii de 

încărcare electrice (care permite şi încărcarea în regim lent şi rapid) este de circa 50.000 euro. 

 

Staţie de alimentare cu CNG 

În cazul autobuzelor pe bază de CNG este neceară construirea unei staţii de alimentare cu CNG, ale 

cărei costuri, raportate la flota de alimentat exced 500.000 de euro. Staţia de încărcare cu CNG 

presupune anumite condiţii de amplasament. 

În ce priveşte amplasarea staţiilor de alimentare cu CNG vor trebui luate în considerare distanţele 
obligatorii faţă de alte obiective a unităţii de depozitare şi de comprimare, a tabloului de priorităţi şi a 
distribuitorului de GNCV. Aceste distanţe sunt exprimate mai jos: 

 

 



 
 

Studiu oportunitate înființare serviciu de transport public local în Comuna Ștefăneștii de Jos                        CERTRANS LEVEL 

 

127 

 Unitatea de 

depozitare şi de 

comprimare 

Tabloul de 

priorităţi 

Distribuitorul 

de GNCV 

Depozite supraterane de lichide inflamabile sa 

combustibile sau de gaze inflamabile sau oxidante 

5m 5m 7,5m 

Conducte supraterane de lichide inflamabile sau 

combustibile sau de gaze inflamabile sau oxidante 

5m 5m 7,5m 

Depozite subterane de gaze inflamabile sau oxidante 

sau de lichide inflamabile sau combustibile, inclusiv 

conducte îngropate *2) 

7,5m 7,5m 12,5m 

Aspiraţia ventilaţiei sau a echipamentului de 

condiţionare a aerului sau a compresoarelor de aer 

7,5m 7,5m 5m 

Limita proprietăţii adiacente pe care urmează să se 

construiască 

3m 3m 3m 

Clădiri civile publice, de producţie şi/sau depozitare 

sau alte locuri publice sau de distracţie indiferent de 

numărul de persoane *3) 

15m 15m 15m 

Autostăzi, drumuri naţionale de toate tipurile, străzi 

publice sau alei 

5m 5m 6m 

Căi ferate cu trafic rapid sau cu trafic mediu, exclusiv 

linii subterane de cale ferată (metrou) 

15m 15m 15m 

Lini electrice de joasă tensiune *4) 7,5m 7,5m 7,5m 

Linii electrice de înaltă tensiune idem mai sus 15m 15m 15m 

Pompe de distribuţie a altor combustibili (benzină, 

motorină, metanol etc.) 

6m 6m 3m 

Pompe de distribuţie GPL 7,5m 7,5m 5m 

Depozite de butelii GPL 7,5m 7,5m 7,5m 

Fumatul sau sursele de aprindere nu sunt permise la 

o distanţă faţă de orice componentă a staţiei de 

depozitare şi distribuţie a GNCV*1) 

≤10m ≤10m ≤10m 

*1) sursele de aprindere sunt considerate: flacără deschisă, scânteie de orice natură (statice, electrice, 
mecanice etc.), suprafeţele fierbinţi, incandescente, sursele spontane, posibilele reacţii chimice şi fizico-chimice 
şi căldură radiantă; 
*2) nu se vor instala deasupra locaţiilor depozitelor subterane de niciun fel 
*3) pentru construcţiile încadrate în risc mare şi foarte mare de incendiu distanţele se majorează cu 50% 
*4) distanţele se măsoară conform reglementărilor tehnice în vigoare. 
 
În ceea ce priveşte emisiile, datele sintetizate pe tipurile de transport ecologic sunt centralizate mai jos: 
 

Analiza de mediu 

 Valoare indicator 
Emisii UM EURO VI Autobuz electric CNG 
CO2 g/km 900-1.000 500 850 
NOX g/km 1,1 0 0,88 
PM10 g/km 0,03 0 0,024 
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În ceea ce priveşte componenta operaţională, analiza comparativă a solutiilor tehnologice ecologice 

se regăseşte mai jos: 

  

 
EURO VI 

 

Autobuz electric - 
alimentare 

supracapacitori 

 

Autobuz electric - 
alimentare pe bază 

de acumulatori 

 

 
CNG 

 
Autonomie 

min 

600 km 

max 

900 km 

min 

10 km 

max 

20 km 

min 

100 km 

max 

350 km 

min 

400 km 

Flexibilitatea rutei Foarte ridicata Foarte ridicata Foarte ridicata Foarte ridicata 

Consum energie 
2012 

 

4,13 kwh/km 
 

1,8 kwh/km 
 

1,91 k 
 

wh/km 
 

5,21 kwh/km 

Consum energie 
2030 

 

3,89 kwh/km 
 

1,58 kwh/km 
 

1,68 k 
 

wh/km 
 

5 kwh/km 

Cost proprietate 2,5 euro/km 2,9 euro/km 3,8 euro/km 2,6 euro/km 

Sursa: Civitas, Cleaner and better transport in the cities 

 

Din cele expuse reiese că, deşi costurile de achiziţie iniţiale ale autobuzelor electrice sunt mai mari 

decât a celor pe bază de CNG, costurile de întreţinere anuale sunt cu peste 30% mai mici în cazul 

autobuzelor electrice. În plus, în ce priveşte costul combustibilului (energie electrică vs. CNG), avem: 

- autobuz electric – 0,117 euro/km, ceea ce reprezintă 0,5 lei/km 

- autobuz pe bază de CNG – 0,3108 euro/km, ceea ce reprezintă 1,48 lei/km. 

Avantajul operării cu autobuze electrice este evident şi în ceea ce priveşte consumul de combustibil. 

 

Comuna Ștefăneștii de Jos face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport 

public București – Ilfov (ADTPBI) și în acest sens trebuie asigurat transportul și în cadrul asociației, pe 

rutele din cadrul acesteia. Societatea care a fost declarată câștigătoare a contractului având ca obiect 

delegarea serviciilor de transport public de călători în Municipiul București și Județul Ilfov pe 20 de 

trasee grupate în 4 loturi, inclusiv pentru traseul Stefăneștii de Jos – București, organizată de 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfoc (ADTPBI), se află în 

faza premergătoare semnării contractului pentru a asigura cele mai bune condiții de executare a 

contractului și anume pentru pregătirea flotei. La momentul de față contractul nu este încheiat, în 

ciuda faptului că societatea câștigătoare asigură de încheierea sa. În aceste condiâii situația se poate 

constitui în situație de potenâial risc pentru nevoile de mobilitate a locuitorilor din cadrul ADI iar 

UAT-uri componente sunt nevoite să găsească soluții rapide pentru a asigura transportul.  

 

Dată fiind situația, trebuie să se asigure în regim de urgență achiziționarea unor autobuze care să 

deservească și ruta Ștefăneștii de Jos – București, care în urma expirării licenței de transport la 

31.12.2019, rămâne descoperită. Astfel, într-o primă etapă de implementare a serviciului de 

transport public la nivelul comunei Ștefăneștii de Jos, se vor achiziționa un număr de 6 autobuze cu 

motor diesel, EURO 6, din care 4 vor fi adaptate transportului interurban (pentru că vor fi utilizate și 

pentru traseul Ștefăneștii de Jos – București), vor avea dimensiuni mai mari, fiind prevăzute doar cu 

locuri pe scaune și nu vor avea platformă cum au autobuzele destinate exclusiv transportului în 

cadrul localităților. Celelalte 2 autobuze cu motor diesel EURO 6, vor fi adaptate exclusiv 

transportului în cadrul localității, fiind prevăzute atât cu lorui în picioare cât și cu locuri pe scaune.  
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Deși varianta recomandată este transport electric, dat fiind faptul că este vorba despre o tehnologie 

nouă iar implementarea acesteia va presupune mai mult timp iar în condițiile date este necesară 

achiziționarea în timp foarte scurt, chiar în regim de urgență, de autovehicule pentru asigurarea 

transportului în cadrul comunei și pe ruta Ștefăneștii de Jos – București, într-o primă etapă se va opta 

pentru autobueze cu motor diesel EURO 6, adaptate și transportului interurban și urban  

 

În același timp, acest demers implică până la 60 de zile de la finele lunii noiembrie. Așadar, dacă 

considerăm că licența pentru traseul Ștefăneștii de Jos expiră la 31.12.2019 și că încheierea viitorului 

contract pentru asigurarea operării pe acest traseu nu se va face mai devreme de începutul anului 

viitor, rezultă că nu va putea fi asigurat o perioadă transport public pe traseul Ștefăneștii de Jos – 

București. Cum am precizat, faptul că acest contract încă nu este semnat, se constituie chiar într-un 

potențial risc de a nu se mai putea asigura transportul pe traseele din Cadrul ADI. 

 

Mai subliniem faptul că autobuzele cu motor diesel EURO 6 vor avea un cost de achiziție redus față 

de cele electrice, aspect care se constituie într-un avantaj considerabil în prima etapă a implementării 

transportului public la nivelul comunei. 
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5. ASPECTE DE MEDIU, SOCIALE ȘI INSTITUȚIONALE IMPLICATE ÎN OPERAREA 
TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN CONDIȚII OPTIME 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mediu  

Cel mai relevant aspect din perspectiva mediului care pledează în favoarea introducerii transportului 

public local la nivelul comunei Ştefăneştii de Jos îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului şi 

implicit a sănătăţii populaţiei prin reducerea gradului de poluare determinat de faptul că o parte a 

locuitorilor care utilizează în prezent transportul privat se va orienta spre utilizarea transportului 

public odată cu implementarea acestuia. 

Uniunea Europeană are ca biective: 

-  reducerea cu 30% a emisiilor poluante până în 2020 comparativ cu anul 1990, anul de 

referință; 

-    reducerea cu 20% a emisiilor poluante până în 2020 comparativ cu 1990; 

-  Planul de Actiune privind Eficiență Energetica, adoptat în 2006, propune reducerea 

consumului de energie cu 20% până în 2020; 

-    creşterea cu 20% a energiilor neconvenționale. 

 

 

 
Figura 36 Țările cu emisii de diosxid de carbon în mii de tone pe an, prin arderea combustibililor 

fosili 

Ca o reacție la acesta situație, s-a dezvoltat, în ultimii ani, de la nivel de concept la acțiune practică, 

“mobilitatea verde/ durabila”, cu autobuze electrice, CNG sau alte surse de energie alternative. 
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Nivelul ridicat de CO2 din atmosfera se datoreaza in principal arderii petrolului, carbunelui si 

gazelor naturale. Plecand de la situatia de fapt ca aproximativ 90% din combustibili sunt fosili, 

reprezentand aproximativ 90% din consumul mondial de energie, este normal sa sa nu fie usor de a 

rezolvat aceasat situatie. 25% din consumul total de combustibili provine din sectorul 

transportului, acesta  fiind responsabil de  cca. 20% din  emisiile  totale de  CO2 eliminate in 

atmosfera. 

 

Noile reglementări cu privire la normele de poluare Euro 6 aduc modificări semnificative cu privire la 

reducerea cu 50 % a nivelului de emisii poluante măsurat la următorii indicatori: dioxid de carbon 

(CO2), hidrocarburi (HC), mTCEn (CH4), oxizi de azot (NOx) și pulberi în suspensie (PM). 

Introducerea transportului public cu vehicule ecologice va conduce la reducerea poluării aerului prin 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la reducerea poluării fonice precum și a consumului de 

energie. În acest fel va crește atractivitatea și calitate mediului și peisajului comunei în folosul 

cetățenilor, al economiei și al societății în ansamblu. 

 

Operarea transportului public în comuna Ștefăneștii de Jos se va realiza cu respectarea principiilor de 

mediu, astfel încât să se reducă la minim impactul negativ asupra mediului. Mijloacele de transport 

care vor asigura deservirea traseelor propuse vor fi în stare tehnică corespunzătoare reglementărilor 

naționale de siguranță rutieră și de protecție a mediului înconjurător, cu inspecția tehnică 

periodică/revizia tehnică periodică valabilă şi certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform 

prevederilor legale în vigoare.  

 

În aceste condiții, proiectarea unei rețele de transport locale și, ulterior, planificarea, calibrarea și 

operarea flotei sunt criterii de performanță de maximă importantă pentru operatorul de transport, 

din perspectivă dimensionării corecte a flotei de autobuze acționate cu energie verde, care să 

satisfacă și cerințele de planurilor de dezvoltare locală, cât și creșterea gradului de satisfacție a 

comunității în legătură cu serviciul public de transport. În concordanță cu cele de mai sus, o atenție 

specială trebuie acordată și infrastructurii aferente fiecărui tip de energie verde, fie că vorbim de 

energie electrică (capacitățile bateriilor, timpii de funcționare în traseu, facilitățile, timpii și facilitățile 

de încărcare și mentenanța), CNG (sisteme transport și de stocare, infrastructura de încărcare și 

mentenanță). 

 

În intervalul dintre două inspecții tehnice periodice/revizii tehnice periodice, se va asigura menținerea 

mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele 

tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului şi în categoria de folosință conform 

destinației, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice, piese 

de schimb, materiale de exploatare şi dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform 

legislației în vigoare. 

Toate echipamente incluse în sistemul de transport public vor fi certificate conform standardelor 

internaționale de calitate şi mediu specifice, contribuind la realizarea unui consum de energie eficient 

şi la promovarea tehnologiilor curate şi reducerea resurselor de consum.  

 

Impactul asupra mediului a înfiinţării serviciului de transport public va putea fi estimat direct prin 

calcularea emisiilor bazate pe rezultatele modelului de trafic şi prin utilizarea factorilor de emisie, ca 
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şi indicatori măsuraţi fiind: reducerea emisiilor cu gaze cu efect de seră (calculul emisiilor de CO2), 

reducerea emisiilor toxice (calcului emisiilor de NOX), reducerea nivelului de zgomot asupra 

populaţiei, reducerea consumului de energie, creşterea utilizării transportului public. 

 

Utilizarea pentru transportul public de călători a unei flote de autobuze ecologice prezintă o serie 

întreagă de avantaje: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a poluării aerului, precum și a 

poluării sonore, toate acestea cu implicații asupra sănătății publice. Implementarea unui sistem de 

transport public cu autobuze electrice promite beneficii importante pentru mediu și economie, 

precum și trecerea către o mobilitate durabilă. 

 

Social 

În analiza aspectelor sociale ale introducerii transportului public local prin curse regulate trebuie 

ținut cont de faptul că beneficiarii direcți ai înfiinţării acestuia sunt cetățenii comunei Ștefăneștii de 

Jos. În acest mod s-ar crea premisele satisfacerii cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi 

ale operatorilor economic pe teritoriul administrativ al comunei. 

În prezent, la nivelul comunei, transportul public reprezintă o alternativă lipsită de viabilitate pentru 

locuitori. O dată cu înfiinţarea serviciului public de transport public s-ar asigura deplasarea populaţiei 

în diferite zone ale localității.  

 

Transportul public de călători are un caracter profund social, ceea ce determină ca programul de 

transport să ţină cont de necesităţile locuitorilor comunei. Programul de transport trebuie să acopere 

întreaga perioadă a zilei, cu toate că vor fi intervale orare în care fluxul de călători va fi foarte scăzut. 

Segmentul de populaţie mai defavorizat sau cu venituri mai mici este luat în considerare în ipoteza 

înfiinţării transportului public local la nivelul comunei Ștefăneștii de Jos prin practicarea unor tarife 

de transport suportabile pentru populaţie, tarife care vor fi aprobate de Consiliul Local al localității. 

 

Transportul public local de călători reprezintă un factor important al incluziunii sociale. Activităţile 

desfăşurate în cadrul unei localități şi gestionarea mobilităţii rezidenţiale condiţionează deplasările 

care au loc. Factori ca locul de muncă, locuinţa, egalitatea de şanse şi transportul au un rol esenţial în 

incluziunea socială. 

Transportul public local prin curse regulate poate deveni atractiv nu doar prin calitatea şi cantitatea 

ofertei în ce priveşte frecvenţa curselor, viteza, curăţenia, siguranţa, informaţia furnizată. Tarifele de 

călătorie fac parte dintre factorii care joacă un rol important în alegerea mijlocului de transport. 

Transportul public urban este necesar a fi accesibil din punct de vedere financiar chiar şi pentru 

persoanele cu venituri scăzute. Utilizatorii vor recurge mai mult la transportul public de călători, care 

face concurenţă autoturismului, numai în condiţiile unei oferte cu tarife accesibile. Un astfel de 

obiectiv va putea fi atins numai în condiţiile creşterii continue a eficienţei transportului public de 

călători. În condiţiile în care se va ajunge la o optimizare în acest domeniu, va putea creşte ulterior şi 

gradul de recuperare a cheltuielilor. 

 

Transportul public trebuie văzut ca o competiție pe piața transportului, în care convenabilitatea și 

comoditatea autoturismului sunt aproape imposibil de egalat, dar transportul public are numeroase 

avantaje cum ar fi oportunitatea de a face alte lucruri (lectura, conversaţie telefonică, audiție 

muzicală) între timp și eliminând dificultatea și costul specific spațiilor de parcare. 
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Instituţional 

Administrația locală de la nivelul comunei Ștefăneștii de Jos dovedeşte o capacitate ridicată de 

management. Există un interes ridicat pentru sporirea condițiilor de trai ale locuitorilor comunei  

Relevant pentru succesul sau insuccesul realizării proiectului este și modul de organizare a autorității 

locale, astfel că înființarea unui compartiment specializat în transport public cu personal pregătit 

reprezintă o premisă favorabilă. Este nevoie de o deschidere spre cooperare cu actori relevanți publici 

(Consiliul Local, consiliile locale ale unităţilor administrativ teritoriale vecine, Consiliul Judeţean Ilfov, 

etc), cât și cu societatea civilă și agenții economici, astfel încât proiectele majore de mobilitate să fie 

posibil de implementat și să contribuie. 

Pentru a putea pune în aplicare proiectul de înfiinţare a serviciului de transport public și pentru a 

putea atrage fonduri nerambursabile/rambursabile este nevoie de îmbunătățire instituțională, de 

cooperare, de parteneriate.  

Autoritatea publică locală are atribuții în înfiinţarea, organizarea, coordonarea, autorizarea, 

reglementarea şi controlul prestării serviciului de transport public, pe raza sa de competență.  

 

În vederea implementării măsurilor și proiectelor care vizează transportul public local, se impune 

existența unei structuri administrative puternice, profesionaliste și care are un permanent dialog și o 

comunicare cu alți actori publici și privați. Delegarea gestiunii apare ca fiind alegerea corectă pentru 

administraţia locală şi ca măsură de “externalizare” a unei activităţi cu mare grad de specializare. 

Din perspectivă instituţională, autoritățile locale colaborează cu finanțatorii pentru a da undă verde 

proiectelor care își propun să realoce spațiul stradal în favoarea transportului public, a bicicliștilor și a 

celor care merg pe jos. Astfel printr-un simplu set de investiții într-un sistem de transport public mai 

performant și în creșterea siguranței pe străzi pentru cicliști și pietoni se ajunge la un oraș in care 

calitatea vieții este ridicată. 
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6. IDENTIFICAREA RISCURILOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

Riscurile reprezintă o parte inerentă a oricărui proiect de dezvoltare, constituind evenimente cu 

apariţii posibile în procesele social-umane dar incerte ale căror efecte sunt dăunătoare, păguboase şi 

au un carcater ireversibil Evaluarea riscului presupune parcurgerea următoarelor etape:  

- identificarea tuturor riscurilor;  

- stabilirea consecinţelor riscurilor;  

- estimarea probabilităţii riscurilor;  

- cuantificarea financiară a riscurilor;  

- identificarea structurii de alocare a riscurilor;  

- calcularea riscului transferabil;  

- calcularea riscului reţinut.  

Riscul reflectă potenţiale costuri suplimentare peste costul de bază presupus în costul primar de 

referinţă.  

 

Principalele categorii de riscuri identificate sunt:  

- riscul îndeplinirii cerinţelor specifice impuse proiectului;  

- riscul ca cererea de utilizare să fie mai mică decât estimările;  

- riscul de finanţare;  

- riscul de apariţie a unei situaţii de forţă majoră;  

- riscul operaţional şi al asigurării nivelului de performanţă;  

- riscul exploatării concesiunii;  

- riscul schimbării legislative;  

- riscul uzurii morale şi al necesităţii modernizării serviciului;  

- riscul asociat protecţiei mediului. 

 

Actele normative care au stat la baza stabilirii riscurilor sunt: 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de 

servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii 

- LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (**republicată**) serviciilor comunitare de utilități publice 

- Codul Civil cu referinţă la termenul de forţă majoră. 

Managementul riscurilor unui proiect cuprinde acele procese care permit identificarea, analiza şi 

atenuarea / evitarea riscurilor unui proiect. Înfiinţarea serviciului de transport public local prin curse 

regulate la nivelul comunei Ştefăneştii de Jos este un proiect de dezvoltare. Riscurile pot apărea la 

mai multe nivele şi din perspectiva mai multor aspecte, după cum urmează: 

1. Aspecte tehnice – ideea nu este corect dezvoltată; 

2. Aspecte financiare – estimarea nerealistă a bugetului necesar realizării proiectului; 
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2.1 Prognoza costurilor – resurse insuficiente; 

2.2 Prognoza beneficiului – estimări greu de făcut; 

3. Aspecte manageriale – estimarea incorectă a activităţilor, incompetenţe ale personalului 

implicat; 

4. Formarea echipei de lucru – lucru în echipă defectuos, calificarea redusă a membrilor echipei 

sau neacoperirea de competenţă specifice proiectului; 

5. Transfer tehnologic defectuos – nerespectarea condiţiilor impuse la aplicarea tehnologiei 

dezvoltate, subestimarea costurilor implementării tehnologiei. 

Concret, alte aspecte care se pot constitui drept riscuri şi ameninţări în ce priveşte înfiinţarea şi 

operarea serviciului de transport public local de călători în comuna Ştefăneştii de Jos amintim:  

- scăderea populaţiei; 

- creşterea ratei de motorizare în rândul populaţiei; 

- diminuarea volumului necesar de transportat (călători şi călătorii) urmare a creşterii ratei 

şomajului în contextul unei economii incomplet stabilizate; 

- lipsa unor operatori externi privaţi care să dispună de o flotă de transport modernă care să 

asigure prestarea serviciului de transport; 

- apariţia pe piaţă şi dezvoltarea activităţii de transport de persoane, prestată de unii 

transportatori particulari, care nu deţin licenţe şi autorizaţii pentru transport pe raza 

administrativ teritorială a municipiului; 

- teama generală faţă de riscurile aduse de schimbări. 

Cea mai frecvent utilizată metodologie de identificare a riscurilor este Matricea Riscurilor. În general, 

o matrice a riscurilor este împărţită pe categorii, în funcţie de tipul de riscuri.  

 

Tabel 13 Matricea riscurilor operării serviciului de transport public 

Categoria de risc Descriere Efecte Strategia de minimizare 

Infrastructura 

rutieră 

Deteriorarea calităţii 

arterelor pe care se va 

efectua transportul local 

Uzura mijloacelor 

de transport public 

şi în consecinţă 

creşterea costurilor 

cu întreţinerea lor 

Adoptare unui plan 

pentru întreţinerea în 

stare bună a arterelor 

rutiere de către 

autoritatea locală 

Deteriorarea 

condiţiilor 

economice generale 

Intervenţia unor 

schimbări fundamentale 

şi 

neaşteptate în condiţiile 

economice generale, 

care 

conduc la reducerea 

cererii pentru aceste 

servicii 

Venituri sub 

proiecţiile 

financiare 

anterioare 

Prevederea de garanţii 

Reduceri 

demografice 

semnificative 

O schimbare 

demografică 

sau socio-economică 

afectează cererea 

pentru 

Venituri sub 

proiecţiile 

financiare 

anterioare 

Modificarea prestării 

serviciului astfel încât 

acesta să asigure cererea 

utilizatorilor finali. 
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serviciile de transport 

public, riscul ca cererea 

de utilizare să fie mai 

mică decât 

estimările 

Schimbări 

legislative 

si/sau de politică 

referitoare la 

prestarea 

serviciilor de 

transport public 

Schimbare legislativă 

şi/sau a politicii 

autorităţii locale, care 

nu 

poate fi anticipată la 

semnarea contractului 

de delagare 

şi care este adresată 

direct, specific şi 

exclusiv prestării 

serviciului de 

transport, ceea ce 

conduce la costuri de 

capital sau operaţionale 

suplimentare din 

partea operatorului de 

transport 

O creştere 

semnificativă în 

costurile 

operaţionale 

ale operatorului de 

transport care va 

presta serviciul de 

transport public 

şi/sau 

necesitatea de a 

efectua cheltuieli de 

capital pentru a 

putea 

răspunde acestor 

schimbari 

Monitorizarea si 

limitarea schimbărilor 

ce ar putea avea astfel 

de consecinţe asupra 

serviciului de către 

prestatorul serviciului de 

transport public 

Schimbări 

legislative 

şi/sau de politică la 

nivel naţional 

Schimbările legislative 

şi/sau de politică la nivel 

naţional care nu pot fi 

anticipate conduc la 

costuri de capital sau 

operaţionale 

suplimentare din 

partea operatorului de 

transport care va presta 

serviciul de transport 

public 

O creştere 

semnificativă în 

costurile 

operaţionale 

ale operatorului de 

transport care va 

presta serviciul de 

transport public 

şi/sau 

necesitatea de a 

efectua cheltuieli de 

capital pentru a 

putea 

răspunde acestor 

schimbari 

Prevederea în cadrul 

contractului de operare  

de clauze 

care să reglementeze 

cât mai multe 

asemenea modificări 

posibile: taxe şi 

impozite, 

inflaţie, etc. 

Riscul exploatării 

serviciului 

Disfuncţionalităţi în 

prestarea serviciilor de 

transport public 

Neasigurarea 

prestării serviciului 

de transport public 

conform 

prevederilor 

contractuale, 

regulamentului de 

transort şi caietului 

Implicarea de personal 

specializat, asigurarea 

prestării serviciului de 

către un operator de 

transport care deţine o 

flotă de autobuze 

corespunzătoare din 

punct de vedere al 
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de sarcini cerinţelor; 

  

Riscul asociat 

protecţiei mediului 

Nivel ridicat de poluare 

al autovehiculelor cu 

care se realizează 

activitatea de transport 

public local de călători 

Poluare cu noxe şi 

poluare fonică 

Asigurarea prestării 

serviciului de către un 

operator de transport 

care deţine mijloace de 

transport în conformitate 

cu normele EURO de 

poluare în vigoare, cu un 

nivel scăzut de zgomot 

Riscul operaţional şi 

al asigurării 

nivelului de 

performanţă; 

Incapacitatea 

operaţională şi 

organizatorică a 

operatorului de 

transport de a asigura 

prestarea serviciului de 

transport public în 

parametrii optimi 

Deficienţe apărute 

în asigurarea 

transportului 

conform 

contractului de 

delegare, 

regulamentului de 

transport şi 

caietului de sarcini 

Implicarea de personal 

specializat, asigurarea 

unei structuri de 

management performant 

în cazul operatorului de 

transport 

Monitorizarea 

permanentă de către 

Consiliul Local a activităţii 

operatorului de transport 

Riscul uzurii morale 

şi al necesităţii 

modernizării 

serviciului; 

Acest risc poate apărea 

doar în timp, pe termen 

lung, după depăşirea 

duratei de viaţă a 

autovehiculelor care vor 

asigura transportul 

public 

Deficienţe apărute 

în asigurarea 

transportului 

conform 

contractului de 

delegare, 

regulamentului de 

transport şi 

caietului de sarcini 

Monitorizarea 

permanentă de către 

Consiliul Local a activităţii 

operatorului de transport 

Modernizarea 

infrastrucutrii rutiere 

Forţa majoră Eveniment extern, 

imprevizibil, absolut 

invincibil şi inevitabil 

Apariţia 

împosibilităţii fizice 

de a presta 

serviciului, a 

realizării 

contractului de 

delegare a gestiunii 

serviciului de 

transport public 

local de călători prin 

curse regulate 

Stipularea de prevederi 

contractuale relativ la 

cazurile de forţă majoră 

în contractul care va 

asigura gestiunea 

serviciului de transport 

public local de călători 

prin curse regulate 
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7. DESCRIEREA AVANTAJELOR SOLUȚIEI RECOMANDATE, PRECUM ȘI DESCRIEREA 
FUNCȚIONALĂ ȘI TEHNOLOGICĂ, DUPĂ CAZ, A SOLUȚIEI RECOMANDATE 

 
 

 

 

 

 

Așa cum am precizat deja în cadrul capitolului anterior, din considerente organizatorice și pentru a 

asigura în timp scurt operarea transportului public la nivelul comunei și pentru a asigura în regim de 

urgență transportul pe ruta Ștefăneștii de Jos – București, UAT Comuna Ștefăneștii de Jos făcând 

parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfoc (ADTPBI), 

în vederea urgentării demersurilor, într-o primă etapă de implementare a serviciului de transport 

public la nivelul comunei se vor achiziționa un număr de 6 autobuze cu motor diesel EURO6 din care 

4 vor fi cu o capacitate mai mare, de 29 locuri pe scaune + 1 loc pentru conducătorul auto și o 

lungime de peste 7,00 m și vor fi adaptate transportului interurban pentru că vor opera și pe ruta 

Ștefăneștii de Jos – București iar 2 dintre ele vor ave dimensiuni mai reduse, așa cum s-a 

fundamentat în cadrul prezentului studiu, fiind adaptate pentru transportul pasagerilor în cadrul 

comunei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificațiile tehnice ale autobuzelor cu motor diesel EURO 6 de dimensiuni mai mari adaptate și 

transportului interurban: 

• Lungime x Lăţime x Înălţime(mm) - 7168x2262x3352 

• Consolă faţă/spate (mm)  - 1613/2205 

• Ampatament (mm)  - 3350 

• Compartimentul pentru bagaje (m3)  - 3.2 m3 

• Masa maxima admisa (kg)  - 8160 
Motor 

• Model - diesel, EURO 6 

• Număr de cilindri/cilindree (cmc) - 4 cilindri , 2998 cm3 

• Putere maximă - 150 CP 

• Cuplu maxim - 370 Nm/ 1320 rpm 

• Transmisie - Manuala, 5 + 1 

• Ambreiaj - monodisc uscat cu servocompensare hidraulică şi asistare hidraulică 

• Raport final - 3.23 
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• Suspensii Faţă - Mecanica 

• Suspensii Spate - Mecanica 

• Frâne - Discuri de frână faţă şi spate, cu aer, cu dublu circuit asistata hidraulic 

• ABS, EBS, ESC/ESP, ASR 

• Anvelope - 225/75/17.5 

• Sistemul electric ACUMULATORI - 12 V , 225 Ah 

• Rezervorul de combustibil - 160 l 

• Capacitate de transport 29 + 1 

Dotările standard pentru autobuzele diesel EURO6  propuse a se achiziționa în regim de urgență sunt: 

• Radio CD/Mp3 player 

• Faruri ceață  

• Senzor avertizare incendiu în compartiment motor 

• Ceas digital 

• Tahograf 

• Senzor de parcare 

• Asistența pentru păstrarea benzii 

• Volan reglabil 

• Iluminare cabină 

• Degivrare oglinzi și geam șofer 

• Oglinzi reglabile electric și cu dezaburire 

• Sunet avertizare marșarier 

• Geamuri laterale cu tentă fumurie 

• Pregătire montaj display 7” în tetierele scaunelor pentru posageri. 

Costul estimativ al unui astfel de autobuz este de aproximativ 60.000 euro la care se adaugă TVA.  

 

Specificaţii tehnice autobuze diesel EURO 6 de dimensiuni mai mici pentru transportul 

pasagerilor exclusiv pe teritoriul Comunei Ștefăneștii de Jos. 

Caracteristici şi dotări 

• Capacitate: 10 locuri pe scaune+ 12 locuri în picioare + 1 şofer 

• Dimensiuni L:5845 mm / l: 2055 mm / H:2800 mm; 

• Masa totală maximă autorizată : 4600 kg; 

• Motor Euro 6 / 170 CP/ 2998 cmc ; 

• Sistem de frânare faţă/spate: discuri /discuri; 

• Capacitate rezervor 80 l; 

• Capacitate rezervor AdBlue 25 l; 

• Caroserie autoportantă; 

• Aer condiţionat climatronic 12 kw; 

• Instalaţie încălzire 12.450 kcal; 

• Lumini de zi; Proiectoare; 

• Ilumitat interior; 
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• Imobilizator motor; 

• ABS; ESP; 

• Limitator viteză; 

• Uşa independentă acces şofer; 

• Geam şofer cu acţionare electrică; 

• Oglinzi reglabile electric şi cu degivrare; 

• Uşa dublă acces călători; 

• Rampa pentru persoane cu dizabilităţi; 

• Geamuri culisante; 

• Închidere centralizată cu telecomandă; 

• Scaun reglabil pentru şofer; 

• Lampa “STOP” pentru interior. 

 

Dotări opţionale: 

• Centuri de siguranţă 

• Afişaj digital traseu 

• Monitor LCD informare călători 

• Sistem audio (amplificator + microfon) 

• Sistem monitorizare video (cameră +monitor LCD pentru şofer) 

• Sistem iluminare interioară tip LED 

• Trapă plafon cu acţionare electrică 

• Jante aliaj 

• Culoare caroserie Albastru/ Crem/Verde 

• Geamuri fumurii 

 

Specificaţie Tehnică  

Ampatament 3750 mm 

Consola faţă/spate 1200/895 mm 

Înălţimea interioară 1945 – 2185 mm 

Masa totală maxima autorizată 4600 kg 

Masa proprie 2800 kg 

Motor (marca /model,tip) Cutie de viteze(marca /tip) 

Nr Cilindri 4 

Capacitatea cilindrică 2998 cmc 

Puterea maximă 170cp/3600 rpm 
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Cuplu maxim 400 Nm 

Norma de poluare Euro 6 

Cutie de viteze(marca /tip) manuala 6+1 

Sistem de direcţie Hidraulic 

Dimensiune anvelope 215/75 R16C 

Sistem frânare faţă/spate Discuri/discuri 

Capacitate rezervor combustibil 80 l 

Capacitate rezervor AdBlue 25 l 

Sistem electric 12 V 

Alternator 12V – 140A 

Acumulatori 12V – 110A 

Costul estimativ al unui astfel de autobuz este de aproximativ 50.000 euro la care se adaugă TVA. 

 

În viitor, urmare a implementării serviciului de transport la nivelul comunei, este de preferat 

orientarea către transportul electric, specificațiile tehnice pentru autobuzele de acest tip fiind 

prezentate în cele ce urmează. 

Transportul public urban electric are scopul de a oferi o alternativă nepoluantă la traficul motorizat și 

mai ales la mobilitatea cu autoturismul personal. 

 

Pentru determinarea tipului de tehnologie de autobuze ecologice în care să se facă investiţia, trebuie 

luaţi în calcul o serie de factori. În diagrama de mai jos sunt prezentaţi cei mai importanţi dintre 

aceştia. 
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Mai jos sunt prezentate comparativ tehnologiile de autobuze ecologice analizate anterior, din punct 

de vedere al cerinţelor pentru condiţiile de operare, tehnologiile de încărcare şi mentenanţă. 

Factor de comparaţie Autobuze electrice Autobuze alimentate cu CNG 

Condiţii de operare Lungimea traseului, topografia şi 

disponibilitatea aminentării cu energie 

electrică 

Capacitatea de transport pasageri 

Durata de utilizare zilnică a autobuzului 

Spţiul aferent depoului pentru a facilita 

încărcarea pe durata nopţii 

Calificarea şoferului autobuzului pentru 

a optimiza eficienţa energetică 

Economiile cu combustibilul 

Flexibilitatea traseului 

Timpul delivrare al staţiei de gaz 

natural este mai mare decât cel 

de livrare al autobuzelor 

Cursuri de formare a 

personalului în domeniul 

sănătăţii şi siguranţei 

Infrastructura de 

încărcare 

Numărul, tipul şi locaţiile staţiilor de 

încărcare 

Numărul de autovehicule necesar 

pentru a opera la cea mai ridicată 

frecvenţă pe untraseu 

Disponibilitatea alimentării trifazate 

Puterea disponibilă la site-ul de 

încărcare; posibilitate de mărire a 

puterii de încărcare 

Gestiunea la orele de vârf 

Optimizarea orarelor traseelor corelat 

cu necesarul de încărcare al autobuzelor 

Contract de mentenanţă pentru 

Achiziţionarea şi operarea 

staţiei de gaz natural 

Capacitatea de stocare a staţiei 

de gaz, corelată cu numărul de 

autobuze deservite 

Distanţa până la reţeaua de 

alimentare şi presiunea din 

reţeaua locală de alimentare cu 

gaze 

Amprenta staţeiei de CNG şi 

disponibilitatea spaţiului în 

cadrul depoului 
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infrastructură şi telemetrie 

Mentenanţa Frecvenţa redusă la înlocuirea 

plăcuţelor de frână; nu este necesară 

schimbarea filtrului de ulei 

Componente care pot necesita 

înlocuirea: bateriile, motorul de 

tracţiune, sistemele electrice 

Producătorii oferă de obicei o garanţie 

de 5 ani. Ulterior, va apărea un cost cu 

extinderea acesteia 

Costuri mai crescute cu 

întreţinerea. 

Componente care pot necesita 

înlocuirea: bujiile 

Contract de mentenanţă pentru 

reîncărcarea staţiei de gaz 

 

Raportat la topografia şi dimensiunile comunei Ştefăneştii de Jos şi a localităţilor componente, se 

recomandă autobuzele electrice pe baterii date fiind: 

- investiţia iniţială în infrastructura de alimentare cu energie electrică, redusă în comparaţie cu 

tehnologia CNG, costul staţiei de încărcare cu gaz natural comprimat fiind de peste 500.000 

euro în comparaţie cu 150.000 euro pentru staţiile de încărcare a autobuzelor electrice; 

- costurile de mentenanţă sunt mai reduse decât cele aplicabile tehnologiei CNG, respectiv 0,15 

euro/km pentru autobuzul electric faţă de 0,32 euro/km pentru autobuzul cu CNG; 

- indicatorii de mediu sunt semnificativi mai buni raportat la tehnologia Euro VI şi/sau CNG; 

- poluare fonică redusă pentru autobuzul electric; 

- liniaritatea traseelor permite optimizarea consumurilor unitare (kwh/km) care pot ajunge 

până la 1,4 kwh/km adică până la 140 kwh/100 km pentru autobuzul electric faţă de 500 

kwh/ 100 km pentru autobuzul cu CNG; 

- asigurarea autonomiei necesare zilnice prin crearea de puncte de încărcare la capete de 

traseu; 

- durata unei încărcări între 15 min şi 20 min, autonomia asigurată de o încărcare rapidă 50 km, 

autonomia zilnică a autobuzului: aproximativ 250 km cu circa 4 încărcări rapide; 

- fiabilitatea ridicată a motoarelor electrice faţă de motoarele termice iar ciclul de viaţă al 

autobuzului electric poate ajunge până la 20 de ani faţă de cei 12 ani ai celui pe CNG; 

- gamă mai diversificată din punct de vedere a lungimilor pentru autobuzele electrice; 

- pe temen mediu, tendinţa în Europa şi la nivel global este ca flota companiilor de transport 

public de călători să fie compusă din autobize electrice. 

Avantajele soluției electrice: 

- cea mai ”curată” tehnologie 

- asigurarea de performanțe dinamice cel puțin egale cu cele oferite de mijloacele de transport 

convenționale; 

- permite recuperarea energiei la frânare sau pe parcurs; 

- exploatare facilă; 

- existența pe piața locală de energie a suficient de multe oferte pentru a o alege pe cea care 

asigură eficiența maximă 

- costuri anuale de funcționare mai scăzute pentru autobuzele electrice  
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- ccosturi mai scăzute cu combustibilul  - energia electrică 

 
Desfăşurarea în bune condiţii a transportului public la nivelul comunei Ştefăneştii de Jos necesită 

totdată amenajarea în viitorul apropat a unei infrastructuri de garare, întreţinere şi mentenanţă a 

parcului auto care va deservi serviciul de transport public.  

 

În continuare prezentăm descrierea tehnică constructivă a autobuzelor electrice şi a staţiilor de 

încărcare electrice. 

 
Fișă tehnică Autobuz electric 
Parametrii tehnici şi funcţionali: 

Lungimea autobuzului: intre 8000 mm-9000 mm 
-    Autonomie dupa o incarcare completa: minim 150 km 
-    Consum mediu (kwh/km): maxim 1,5 kWh/km 
-  Consum putere ( kwh/km) pentru: incalzire, ventilatie, inchiderea usilor, deschiderea 

usilor, alte operatiuni specifice utilizarii autobuzului (%) 
-    Timp incarcare rapida a bateriilor (h): maxim 20 minute 
-    Timp de incarcare baterii overnight (h): maxim 6 h 
-    Numar usi: minim 2 
-    Podea joasa 
-    Capacitate: 

    Locuri pe scaune: minim 16 + 1 locuri pe scaune 
    Locuri in picioare: minim 18 

-    Energie recuperata la o franare (%) 
-    Temperaturi de operare: 

    Minim: -25 grade Celsius 
    Maxim: +45 grade Celsius 

 

Specificații tehnice pentru stație de încărcare lentă și rapidă pentru autobuzele electrice  
Stațiile de încărcare pentru autobuzele electrice vor avea următoarele specificații tehnice: 

- Încărcare lentă și rapidă la capăt de linie; 

- Alimentare în CC și AC; 

- Curentul maxim 200A; 

- Mufă de alimentare de tip CCS; 

- Interfață de comunicații cu vehiculul; 

- Interfață de management OCPP 1.6 (preferabil 2.0); 

- Acces, service și control de la distanță – posibilitatea integrării cu sistemul de management al 

transportului public, PTM. 

- Întreruperea alimentării la finalizarea ciclului de încărcare sau la comanda utilizatorului. 

- Afișarea stării bateriei, consumului de putere și autonomiei. 

- Putere minimă 150 KW (se va corela această putere cu autobuzele electrice). 

 

Staţiile de încărcare rapidă vor trebui să încarce bateriile de acumulatori ale autobuzelor în intervalul 

5-10 minute, intensitatea curentului 250-500A, curent alternativ, care să asigure o încărcare de 

minim 70% a bateriilor. 
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Modulul de încărcare este de eficienţă înaltă cu trei niveluri de putere setate software și control 

digital. Echipamentul este asistat de un modul de monitorizare de înaltă clasă cu mai multe interfețe 

disponibile. Unitatea de procesare realizează un management inteligent atât manual cât și automat 

dispunând de două funcții de control. Adoptând modul de control inteligent, defectarea unui singur 

modul de încărcare nu afectează întregul sistem. 

Modulul de încărcare dispune de un comutator cu trei nivele de încărcare controlate software 

asigurând astfel un randament mai mare de 95%. Acesta dispune de un sistem stand-by iar în 

momentul conectării autovehicului la stație, această pornește automat asigurând curentul optim de 

încărcare. Permite comanda de la distanță prin intermediul unei interfețe LAN sau GSM, putând fi 

monitorizate toate funcțiile stației în acest mod. Stația va dispune de terminale de încărcare care pot 

fi echipate cu două tipuri de mufe, respectiv CCS și/sau CHAdeMO. 

Exemplu specificaţii staţie de încărcare electrică   
Număr de conexiuni exterioare 2 

Intrare AC 
 

Tip de alimentare AC 3-PHASE + PE + N 

Tensiune de alimentre AC 400V 

Curent nominal de intrare 215A 

Putere minimă 150kW 

Factor de putere 0,99 

Randament 95% la puterea nominală de ieşire 

Frecvenţa reţelei 50Hz 

Iesire DC 
 

Curentul maxim de iesire 200A 

Tensiunea de iesire 350-750V 

Sistemul de încărcare 
 

Priza încarcare 1DC CHAdeMO sau CCS 

Priza încarcare 2DC CCS sau CHAdeMO 

Protecţii electrice 
 

Protecţie la scurtcircuit <30A 

Protecţie la supracurent DA 

Protecţii de siguranţă DA 

Conexiuni reţea date 
 

Ethernet ✓  

General 
 

Protecţie carcasă IP54 

Material carcasă otel 

Temperatura de lucru -25°C ~ +55°C 

Temperatura ambiantă -35°C ~ +70°C 

Umiditatea aerului 20% to 95% 

Sistem RFID DA 

 

Furnizorul de autobuze va fi direct responsabil de conectarea staţiilor la încărcare la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică (inclusive serviciile de realizare a documentaţiilor enecesare şi 

obţinerea avizului de racordare şi/sau pentru spor de putere – dacă este cazul). În acelaşi timp, 

furnizorul va fi responsabil de montaj şi punere în funcţiune, testare, instruire pentru personalul 
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operatorului de transport. Tot în sarcina furnizorului este şi realizarea unui sistem protecţii şi 

siguranţe în amonte pentru fiecare staţie.  

Taxele de obţinere a avizului de la furnizorul de energie vor fi suportate de către beneficiar. 

Staţiile de încărcare vor fi compatibile cu autobuzele furnizate, fără a afecta garanţia acestora sau a 

bateriilor de acumulatori. În acest sens, furnzorul va prezenta o declaraţie din partea producătorului 

de autobuze care să ateste că staţiile de încărcare propuse sunt recunoscute ca fiind compatibile şi 

aceptate de către acesta. 

Adiţional echipamentelor de încărcare va fi furnizată beneficiarului şi licenţa pentru operarea staţiei 

de încărcare a bateriilor de acumulatori. 

 

În continuare prezentăm cerințele tehnice orientative pentru autobuzele electrice: 

Specificaţii tehnice autobuze electrice 

Specificaţiile vehiculului 

Lungimea: 5,845 mm 

Înălțimea: 2,800 mm (cu AC) 

Lățimea: 2,055 mm 

Diametru total: 13,6 m 

GVW (Masă totală a 5,000 kg vehiculului): 

Bateriile: 88kWh 

Încărcarea: 50 kW c,c, (Încărcare rapidă) 

Motorul electric: 75 kW de curent continuu (maxim 125 kW) 

Încălzirea: Încălzitor ÎT de 7 kW 

Răcirea: 13,5 kW (Șofer și AC pe acoperiș) 
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Configuraţie vehicul 

Cu două baterii: 

Capacitatea: 9 locuri fixe + 1 scaun cu rotile + 10 locuri în picioare = total 20 

Capacitatea: 9 locuri fixe + 12 locuri în picioare = total 21 

 

Moto-propulsare electrică 

Autobuzul electric este echipat cu componente C/O de la BMW "i3" (Bateria, Motorul electric, 

încărcătorul de pe bord etc.). Pachete de acumulatori disponibile: 88 kWh. 

Specificații acumulatori 

Tip celule: 

Celule de litiu-ion (combinație 

NMC/LMO) 

Tensiune celule: 3,75 V / 94 Ah 

Număr celule: 96 celule 

Producător celule: Samsung SDI Tensiune 360 V acumulator: 

Capacitate 88 kWh acumulator: 

Masă acumulator: 250 kg 

Răcire acumulator: Cu agent frigorific R134a 

Încălzire Electrică, maxim 1000 W acumulator: 

ECU acumulator: PREH GMBH 

Producător BMW AG acumulator: 

 

Autonomie și pachete de acumulatori 

Valorile ciclurilor NEDC: 

Doi acumulatori 88 kWh: 165 km 

Autonomia vehiculelor electrice depinde de mai multe variabile, printre care temperatura, prezența 

pantelor, stilul de conducere, cantitatea de frânare regenerativă, greutatea vehiculului, vârsta 

bateriilor și presiunea în anvelope etc. Valorile maxime de autonomie pot fi atinse atunci când 

temperatura ambiantă este de aproximativ 20-25° C. 

➢ Încărcător de curent alternativ de 3,7 kW, 16 ore 

➢ Încărcător de curent alternativ de 7,4 kW, 8 ore 

➢ Încărcător de curent alternativ de 7,4 kW, 8 ore 

➢ Încărcător de curent continuu de 50 kW, 1,5 ore * 
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* Valorile aferente încărcării de la curent continuu sunt indicate pentru o încărcare de la 0% la 80% 

din capacitatea totală a bateriei 

Securitatea 

Componentele autobuzului electric și de înaltă tensiune sunt „sigure în mod intrinsec". Prin 

intermediul buclei de interblocare de înaltă tensiune se identifică dacă una sau mai multe conexiuni 

de înaltă tensiune au fost deconectate sau deteriorate. Dacă o conexiune de înaltă tensiune a fost 

deconectată, întregul sistem de înaltă tensiune este deconectat, întrerupt. 

Componentele de înaltă tensiune din vehicul sunt poziționate astfel încât să se deterioreze numai în 

cazul unui accident extrem de grav. Întregul sistem de înaltă tensiune este autonom. 

 

 

 



Anexa 1 – Listă străzi 

Anexa 2 – Lista firme cu număr angajaţi  - electronic 

Anexa 3 – Prognoze - electronic 

Anexa 4 – Diagrame - electronic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



L (m) l (m)
Suprafața 

(mp)
L (m) l (m)

Suprafața 
(mp)

L (m) l (m)
Suprafața 

(mp)
L (m) l (m)

Suprafața 
(mp)

1 Targul Jiu 384 12 4606 384 12 4606
2 Bicaz 407 14 5638 407 14 5638

3 Resita (intr.Resita, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 201 6 1145 201 6 1145

4 DS 155 (str.Resita, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 483 6 2972 483 6 2972

5 Cernei 125 10,50 1316 125 11 1316
6 Livezeni 138 9 1257 138 9 1257
7 Fagarasi 594 13 7592 594 13 7592

8
DS 630 (str.Sighisoara, cf.HCL 

nr.9/03.02.2014)
532 6,50 3543 532 6,50 3543

9
DS 624 (Intr.Sighisoara, cf.HCL 

nr.9/03.02.2014)
171 6 983 171 6 983

10 DS 623 70 4 280 70 4 280
11 Olanesti 519 11 5788 519 11 5788
12 Snagov 455 9 4307 455 9 4307
13 Brasov 311 7,50 2377 311 7,50 2377
14 DS 541 66 6 380 66 6 380
15 DS 494 65 7 440 65 7 440
16 DS 591 142 8,50 1218 142 8,50 1218

17
DS 590 (Intr.Olanesti, cf.HCL 

nr.9/03.02.2014)
142 6 911 142 6 911

18 DS 637 (str.Campina cf.HCL nr.9/03.02.2014) 383 8 3072 383 8 3072

19 DS 757 181 6 1123 181 6 1123

20
DS 756/1 (str.Comarnic, cf.HCL 

nr.9/03.02.2014)
255 9,50 2436 255 9,50 2436

21 DS 718 (str.Govora, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 296 10,50 3115 296 10,50 3115

22 DS 698 48 4 192 48 4 192
23 DS 124 54 4 238 54 4 238

24 DS 104 (str.Bisericii, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 531 10 5241 531 10 5241

25 DS 117 250 4 1000 250 4 1000

26 DS 58 (intr.Fagaras, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 220 12 2704 220 12 2704

Poz. în 
inventar

Îmbrăcăminte de pământ Îmbrăcăminte de asfalt Îmbrăcăminte macadam Total
Total drumuri cf. Inventar inițial modificat prin HCL nr. 9/03.02.2014 și HCL nr. 53/27.11.2015

Denumire



27 DS 25 (intr.Campina, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 201 7 1350 201 7 1350

28 DS 55/1 (str.Orsova, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 189 8 1553 189 8 1553

29
DS 55/2 (radiata, inclusa in poz.28, devine 
prel.str.Orsova, cf.HCL nr.9/03.02.2014)

30 DS 116 160 4 640 160 4 640

31
DS 111 (Intr.Bisericii, cf.HCL 

nr.9/03.02.2014)
202 4 872 202 4 872

32 DS 630/1 170 4 680 170 4 680

33 DS 55 (str.Teiului, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 95 9 871 95 9 871

34 Castanului 587 9 5223 587 9 5223
35 Macesului 321 11 3565 321 11 3565

36
Paltinului (corectat tip imbracaminte prin 

HCL nr.53/27.11.2015)
212 9 1952 212 9 1952

37
Dudului (corectat tip imbracaminte prin HCL 

nr.53/27.11.2015)
652 13 8562 652 13 8562

38 DS 12 280 4 1120 280 4 1120

39
DS 33/1 (str.Fagaras, cf.HCL nr.9/03.02.2014; 

include poz.40-47, cf.HCL nr.9/03.02.2014)
1252 14 17313 1252 14 17313

40
DS 33/2 (inclusa in poz.39, cf.HCL 

nr.9/03.02.2014)

41
DS 33/3 (inclusa in poz.39, cf.HCL 

nr.9/03.02.2014)

42
DS 33/4 (inclusa in poz.39, cf.HCL 

nr.9/03.02.2014)

43
DS 5/1 (inclusa in poz.39, cf.HCL 

nr.9/03.02.2014)

44
DS 5/2 (inclusa in poz.39, cf.HCL 

nr.9/03.02.2014)

45
DS 5/3 (inclusa in poz.39, cf.HCL 

nr.9/03.02.2014)

46
DS 5/4 (inclusa in poz.39, cf.HCL 

nr.9/03.02.2014)

47
DS 5/5 (inclusa in poz.39, cf.HCL 

nr.9/03.02.2014)
48 Toporasi 151 8 1193 1252 14 17313
49 DS 1551 78 5 390 78 5 390



79
DS 5/6 (str.Salcamului, cf.HCL 

nr.9/03.02.2014)
97 8 781 97 8 781

80 DS 5/7 (str.Plopului, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 439 8,50 3763 439 8,50 3763

83 DS 119/1 380 6 2280 380 6 2280
84 Stupilor 767 11 8485 767 11 8485
85 DS 48 702 9 6543 702 9 6543

86
DS 8 (str.Tuberozelor, cf.HCL 

nr.9/03.02.2014)
660 8 5370 660 8 5370

87 Borangicului 246 12 2526 246 12 2526
88 Fagetului 243 10,50 2568 243 11 2568
89 Dornei 75 10 738 75 10 738
90 Doinei 200 11 2162 200 11 2162
91 Dumbravei 131 10 1285 131 10 1285
92 Zmeurei 307 7 2168 307 7 2168
93 Fragilor 364 9 3397 364 9 3397
94 Spicului 273 13 3587 273 13 3587
95 Caprioarei 430 9,50 4105 430 10 4105
96 Intr.Zorilor 306 5,50 1752 306 6 1752
97 DS 17 256 14 3595 256 14 3595

98
DS 937 (str.Stadionului, cf.HCL 

nr.9/03.02.2014; corectat tip imbracaminte 
HCL nr.53/27.11.2015)

401 7 2859 401 7 2859

99
DS 1107 (Intr.Balta Broastei, cf.HCL 

nr.9/03.02.2014)
146 7 1067 146 7 1067

100 Narciselor 238 10 2355 238 10 2355
101 DS 1252 50 4 200 50 4 200
102 Stanjeneilor 277 8 2038 277 8 2038
103 Ghioceilor 400 10 4155 400 10 4155
104 Branduselor 656 10 6754 656 10 6754

105 DS 1375/1 (DS 1375, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 280 4 1120 280 4 1120

106 Mimozelor 157 8 1230 157 8 1230
107 Crizantemelor 157 9 1386 157 9 1386
108 Violetelor 203 7 1511 203 7 1511
109 Bujorului 73 10 730 73 10 730

134 Busteni (introdusa prin HCL nr.9/03.02.2014) 350 6 2103 350 6 2103

135
Gradinii (introdusa prin HCL 

nr.9/03.02.2014)
145 8,50 1241 145 9 1241



136
DS Dispensar (introdusa prin HCL 

nr.9/03.02.2014)
73 6 439 73 6 439

139
DS 155/1 (introdusa prin HCL 

nr.9/03.02.2014)
193 5 967 193 5 967

140
Iintr.Azuga (introdusa prin HCL 

nr.9/03.02.2014)
329 6 1973 329 6 1973

141
Frasinului (introdusa prin HCL 

nr.9/03.02.2014)
99 9,50 957 99 9,50 957

142 Fagului (introdusa prin HCL nr.9/03.02.2014) 98 9,50 949 98 9,50 949

143
Stejarului (introdusa prin HCL 

nr.9/03.02.2014)
97 9,50 901 97 9,50 901

144
Timisoara (introdusa prin HCL 

nr.9/03.02.2014)
858 9,50 8225 858 9,50 8225

145
Freziilor ("fost DS 938"; introdusa prin HCL 

nr.9/03.02.2014)*
215 8 1720 215 8 1720

146 Viilor (introdusa prin HCL nr.9/03.02.2014) 282 6 1690 282 6 1690

147
Intr.Timisoara (introdusa prin HCL 

nr.9/03.02.2014)
142 4,50 635 142 4,50 635

148 Predeal (introdusa prin HCL nr.9/03.02.2014) 182 6 1092 182 6 1092

158 Sinaia (introdusa prin HCL nr.53/27.11.2015) 1367 9 12303 1367 9 12303

580 - 2684 10613 - 108754 13724 - 113425 24917 - 224863

50 DE 106 670 4 2680 670 4 2680
51 DE 119 380 4 1520 380 4 1520
52 DE 122 310 4 1240 310 4 1240
53 DE 101 1950 4 7800 1950 4 7800
54 DE 81 400 4 1600 400 4 1600
55 DE 81/1 990 4 3960 990 4 3960
56 DE 82 116 4 464 116 4 464
57 DE 63/1 650 4 2600 650 4 2600
58 DE 63 600 4 2400 600 4 2400
59 DE 67 250 4 1000 250 4 1000
60 DE 59 400 4 1600 400 4 1600
61 DE 87/1 (DE 87, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 783 4 3132 783 4 3132
62 DE 41 2620 6 15720 2620 6 15720
63 DE 98 430 6 2580 430 6 2580
64 DE 7 2980 4 11920 2980 4 11920

TOTAL DRUMURI COMUNALE (DC)



65 DE 12 430 6 2580 430 6 2580
66 DE 13 1270 4 5080 1270 4 5080
67 DE 36/1 1820 4 7280 1820 4 7280
68 DE 38/1 1850 4 7400 1850 4 7400
69 DE 39/1 1270 4 5080 1270 4 5080
70 DE 42 1930 4 7720 1930 4 7720
71 DE 45 1400 4 5600 1400 4 5600
72 DE 34 2300 6 13800 2300 6 13800
73 DE 15 1825 4 7300 1825 4 7300
74 DE 20 1250 4 5000 1250 4 5000
75 DE 30/1 (DE 30, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 840 4 3360 840 4 3360
76 DE 26 1500 4 6000 1500 4 6000
77 DE 22 340 4 1360 340 4 1360
78 DE 25/3 350 4 1400 350 4 1400

110 DE 48/1 960 4 3840 960 4 3840
111 DE 24/1 200 4 800 200 4 800
112 DE 327 550 4 2200 550 4 2200
113 DE 41 676 4 2704 676 4 2704
114 DE 350/1 190 4 760 190 4 760
115 DE 350/2 403 4 1612 403 4 1612
116 DE 349 1078 4 4312 1078 4 4312
117 DE 349/1 220 4 880 220 4 880
118 DE 349/2 1091 4 4364 1091 4 4364
119 DE 348/1 320 4 1280 320 4 1280
120 DE 247 1580 4 6320 1580 4 6320
121 DE 339 1850 4 7400 1850 4 7400
122 DE 342 795 4 3180 795 4 3180
123 DE 222 2050 4 8200 2050 4 8200

43867 187028 43867 187028
44447 189712 10613 108754 13724 113425 68784 411891

*Poz.145 – str.Freziilor este redenumita din "fost DS 938", conform HCL nr.9/03.02.2014. In Inventarul initial aprobal prin HCL nr.15/1999 nu exista vreun drum
avand denumirea “DS 938 – drum de servitute 938”

Sursa: Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, insusit prin HCL nr.15/1999, modificata si completata prin
HCL nr.9/03.02.2014 si HCL nr.53/27.11.2015 – Prelucrare proprie consultant

TOTAL DRUMURI DE EXPLOATARE (DE)
TOTAL DC+DE comună



NR. CRT. DENUMIRE ADRESA NR. ANGAJAȚI ZONA
1 ACON DESIGN PM SRL Strada AUROREI - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 2, bl. A6, et. 7, apt. 705, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 11 Complex Cosmopolis

2 COMPANIA ARTISTICA MIX MUSIC SHOW SRL Strada EUROPA - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 8, bl. M2, et. 6, apt. 605, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 2 Complex Cosmopolis

3 DIADRI CONFORT SRL Strada HORTENSIEI, nr. 7, apt. CAM 1, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 6 Complex Cosmopolis

4 ERBE MARKETING SRL Strada SOARELUI - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 5, bl. C3, apt. 004, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 7 Complex Cosmopolis

5 EUROVALUE PROPERTY INVEST SRL Strada FLORILOR - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 11, bl. J1, sc. B, et. 2, apt. 204 CAM, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 1 Complex Cosmopolis

6 GLOBAL HONG DA SRL Strada LINIA DE CENTURA - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 50, bl. B11, sc. 2, et. M, apt. 201, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 7 Complex Cosmopolis

7 KATRE FOOD SRL Strada SOARELUI - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 15, bl. VILA N9C, et. 1, apt. 005, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 9 Complex Cosmopolis

8 LAZOLI 61 IMPEX SRL Strada SOARELUI - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 19, bl. N5A2, apt. 003, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 6 Complex Cosmopolis

9 SANAT CARPET SRL Strada LINIA DE CENTURA - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 50, bl. B1, sc. 1, et. 2, apt. 201, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 10 Complex Cosmopolis

10 SARAKEV IMPEX SRL Strada SOARELUI - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 15, bl. N9D, apt. 002, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 2 Complex Cosmopolis

11 SC ALEXIA PROACTIV SRL Strada AUROREI - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 1, bl. A5, apt. 005, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 3 Complex Cosmopolis

12 SC ANA GLOBAL SRL Strada LINIA DE CENTURA - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 50, bl. B11, sc. 2, et. MANSARDA, apt. 201, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 11 Complex Cosmopolis

13 SC ANDAVA TOTAL HIDRO SRL Strada PADURII - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 5, bl. A5, sc. 1, et. 10, apt. 1001B, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 18 Complex Cosmopolis

14 SC BE LIVE SRL Strada EUROPA - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 4, bl. M4, apt. 303, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 9 Complex Cosmopolis

15 SC BH INVESTMENTS LAND DEVELOPMENT SRL Strada LINIA DE CENTURA - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 50, bl. -, sc. -, et. -, apt. -, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 1 Complex Cosmopolis

16 SC CINAR FOOD DISTRIBUTION SRL Strada LINIA DE CENTURA - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 50, bl. C18, apt. 006, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 10 Complex Cosmopolis

17 SC CRIODA PROIECT SRL Strada EUROPA - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 3, bl. K1, apt. 803, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 3 Complex Cosmopolis

18 SC DE LI ECONOMIC SRL Strada PADURII - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 3, bl. A3, et. 5, apt. 503 CAM, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 5 Complex Cosmopolis

19 SC EMTA DEVELOPMENT SRL Strada EUROPA - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 2, bl. A10, sc. 4, apt. 104, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 12 Complex Cosmopolis

20 SC EVIDENT CONSULTING SRL Strada FLORILOR - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 8, bl. B8, apt. 001, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 3 Complex Cosmopolis

21 SC GEOPAT DEVELOPMENT SRL Strada LIBERTATII, nr. 3, bl. I7, sc. B, et. P, apt. 005, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 5 Complex Cosmopolis

22 SC HIGH CONSTRUCTION SRL Strada LINIA DE CENTURA - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 50, et. 1, apt. CAM 3, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 44 Complex Cosmopolis

23 SC IMMO GURU SRL Strada LINIA DE CENTURA - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 50, bl. CAM 8, et. 1, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 1 Complex Cosmopolis

24 SC KNC IMPEX SRL Strada PARCULUI - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 9, bl. C16, apt. 3, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 86 Complex Cosmopolis

25 SC LA SIBELLA TUNCA SRL Strada VERDE - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 2, bl. G 8, et. P, apt. 2, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 5 Complex Cosmopolis

26 SC M.L.F. ART INVEST SRL Strada SOARELUI - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 5, bl. B2, et. 3, apt. 301, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 8 Complex Cosmopolis

27 SC MAYA SMILE SRL Strada PARCULUI - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 5, bl. C12, apt. CAMERA 4, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 5 Complex Cosmopolis

28 SC MINI BOUTIQUE SRL Strada PARCULUI - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 2, bl. VILA C9, apt. CAM 2, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 23 Complex Cosmopolis

29 SC NET PROJECT CONSULTING SRL Strada SOARELUI - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 9, bl. C7, apt. 005, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 9 Complex Cosmopolis

30 SC PAN PAN GLOBAL SRL Strada PADURII - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 8, bl. A8, sc. 1, et. 4, apt. 402 CAM, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 7 Complex Cosmopolis

31 SC PIRAMIDA CONCEPT TRADE SRL Strada PARCULUI - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 9, bl. C16, sc. CAM 1, apt. 003, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 6 Complex Cosmopolis

32 SC PRUVA CONSULTANCY SERVICES SRL Strada PARCULUI - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 1, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 4 Complex Cosmopolis

33 SC SOLAR SRL Strada LINIA DE CENTURA - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 50, apt. CAM 5, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 10 Complex Cosmopolis

34 SC T&T FOOD SRL Strada LINIA DE CENTURA - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 50, bl. -, sc. -, et. -, apt. -, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 22 Complex Cosmopolis

35 SC TIVIERRE CONSULTING SRL Strada VERDE - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 03, bl. G9, et. 1, apt. 004, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 13 Complex Cosmopolis

36 SC ULBA CONSTRUCT SRL Strada PARCULUI - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 1, bl. C8, apt. 001, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 13 Complex Cosmopolis

37 SC ZEKO LIFEMED SRL Strada AUROREI - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 1, bl. A5, et. 1, apt. 105, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 5 Complex Cosmopolis

38 SDA  FACILITY  SRL Strada HORTENSIEI, nr. 7, bl. N12D2, apt. 004, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 5 Complex Cosmopolis

39 SHOP TO SHOP OIL & GAS SRL Strada FLORILOR - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 7, bl. B7, sc. 7, et. 702, apt. CAM 1, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 19 Complex Cosmopolis

40 STUDIO SEB SRL Strada FLORILOR - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 11, bl. J1, sc. A, et. 1, apt. 103, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 6 Complex Cosmopolis

41 SUN CAFFE SRL Strada SOARELUI - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 7, bl. C5, apt. 3, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 27 Complex Cosmopolis

42 THE SOCIAL NEST SRL Strada IRISULUI - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 1, bl. I5, sc. 4, et. 1, apt. 109, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 5 Complex Cosmopolis

43 WCA TEAM SRL Strada FERICIRII, nr. 2, bl. N18C2, apt. 002, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 10 Complex Cosmopolis

44 YUSEMA DISTRIBUTION SRL Strada EUROPA - COMPLEX COSMOPOLIS, nr. 5, bl. L2, et. 6, apt. 602, Comuna Stefanesti de Jos, Satul COMPLEX COSMOPOLIS, Județul Ilfov. 15 Complex Cosmopolis 489

45 CONCREDITEEA TEAM SRL Strada FAGARAS - STEFANESTII DE JOS, nr. 100, apt. BIROU 1, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 1 Crețuleasca

46 SC ALL NUTS SRL Strada SINAIA, nr. 31-35, apt. BIROU 2, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 53 Crețuleasca

47 SC REWE ROMANIA SRL Strada BUSTENI, nr. 7, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 4190 Crețuleasca

48 SC ROBERTO COMPANY SRL Strada FAGARAS - STEFANESTII DE JOS, nr. 98, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 1 Crețuleasca

49 TRANZIT PREST SRL Strada FAGARAS - STEFANESTII DE JOS, nr. 75, bl. -, sc. -, et. -, apt. -, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 5 Crețuleasca 4250

50 CREATY SIGMA BUSINESS SRL Strada FAGARAS - STEFANESTII DE JOS, nr. 60, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 2 Ștefăneștii de Jos Centru

51 GOSPODARIE STEFANESTI SRL Soseaua STEFANESTI - STEFANESTII DE JOS, nr. 116, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 16 Ștefăneștii de Jos Centru

52 SC KENTAUROS MEDIA SRL Soseaua STEFANESTI - STEFANESTII DE JOS, nr. 57, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 10 Ștefăneștii de Jos Centru

53 SC LOGISTIC CONCEPT CORPORATION SRL Intrarea OLANESTI - STEFANESTII DE JOS, nr. 18, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 17 Ștefăneștii de Jos Centru

54 SC SMART LUX DIAMOND SRL Strada GLADIOLELOR, nr. 2, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE SUS, Județul Ilfov. 7 Ștefăneștii de Jos Centru

55 SC TOTAL PRELATE SRL Strada SIGHISOARA - STEFANESTII DE JOS, nr. 3A, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 1 Ștefăneștii de Jos Centru

56 SC TRUSTEAM SRL Soseaua STEFANESTI - STEFANESTII DE JOS, nr. 57, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 75 Ștefăneștii de Jos Centru

57 SC VISUAL DESING SRL Soseaua STEFANESTI - STEFANESTII DE JOS, nr. 57, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 2 Ștefăneștii de Jos Centru 130

58 ALASKA ENERGIES SRL Strada LINIA DE CENTURA - STEFANESTII DE JOS, nr. 22, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 2 Ștefăneștii de Jos Sud

59 ATELIER DEBITARE SI PRELUCRARE MATERIAL LEMNOS ED SRL Strada LINIA DE CENTURA - STEFANESTII DE JOS, nr. 2G, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 10 Ștefăneștii de Jos Sud

60 BEST LINER SRL Strada SOSEAUA DE CENTURA, nr. 6, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 18 Ștefăneștii de Jos Sud

61 BIL EXPERT SECURITY SRL Soseaua STEFANESTI - STEFANESTII DE JOS, nr. 15, bl. P+4, apt. CAM 3, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 28 Ștefăneștii de Jos Sud

62 EUROPLUS CONSTRUCT SRL Strada LINIA DE CENTURA - STEFANESTII DE JOS, nr. 21, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 7 Ștefăneștii de Jos Sud

63 GENERAL WASTE MANAGEMENT SRL Soseaua STEFANESTI - STEFANESTII DE JOS, nr. 15, bl. PAV ADM, et. 1, apt. CAM 6 BI, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 6 Ștefăneștii de Jos Sud

64 GOLDEN FISH SRL Strada LINIA DE CENTURA - STEFANESTII DE JOS, nr. 2G, bl. CORP A, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 44 Ștefăneștii de Jos Sud



65 REMAT ILFOV SRL Soseaua STEFANESTI - STEFANESTII DE JOS, nr. 15, bl. PAV ADM, et. 1, apt. CAM 6, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 12 Ștefăneștii de Jos Sud

66 SC AGRI EXPERT SRL Soseaua STEFANESTI - STEFANESTII DE JOS, nr. 11, bl. C27, et. 1, apt. CAM 4, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 5 Ștefăneștii de Jos Sud

67 SC AGRI-EXPERT TRAINING CENTER SA Soseaua STEFANESTI - STEFANESTII DE JOS, nr. 3, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 6 Ștefăneștii de Jos Sud

68 SC AGROMEC STEFANESTI SA Soseaua STEFANESTI - STEFANESTII DE JOS, nr. 11, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 51 Ștefăneștii de Jos Sud

69 SC BACCARA CONST SRL Soseaua STEFANESTI - STEFANESTII DE JOS, nr. 15, bl. P+4, apt. CAM 4, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 3 Ștefăneștii de Jos Sud

70 SC BODI IMPORT EXPORT SRL Soseaua STEFANESTI - STEFANESTII DE JOS, nr. 15, bl. -, sc. -, et. PARTER, apt. PAV. AD-, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 3 Ștefăneștii de Jos Sud

71 SC CRISMONI GENERAL COM SRL Soseaua STEFANESTI - STEFANESTII DE JOS, nr. 11, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 2 Ștefăneștii de Jos Sud

72 SC DECO FRUCHT SRL Strada SINAIA, nr. 8, et. 1, apt. CAM 2, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 72 Ștefăneștii de Jos Sud

73 SC DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ROMANIA SRL Soseaua LINIA DE CENTURA ZONA A, nr. 2L, bl. CORP, et. P, apt. BIROU P3, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 31 Ștefăneștii de Jos Sud

74 SC ECOLAND SRL Soseaua STEFANESTI - STEFANESTII DE JOS, nr. 3, apt. CAM 13, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 5 Ștefăneștii de Jos Sud

75 SC FARMER GROUP HELLAS SRL Soseaua LINIA DE CENTURA ZONA A, nr. 2, bl. C1, apt. CAM 5, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 22 Ștefăneștii de Jos Sud

76 SC FRESH PLAZA SRL Strada SINAIA, nr. 8, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 1 Ștefăneștii de Jos Sud

77 SC GLOBE IMPEX SRL Strada LINIA DE CENTURA - STEFANESTII DE JOS, nr. 2, bl. CONSTRUCTIA 2, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 4 Ștefăneștii de Jos Sud

78 SC ILFOVEANA SA Soseaua STEFANESTI - STEFANESTII DE JOS, nr. 15, bl. -, sc. -, et. -, apt. -, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 13 Ștefăneștii de Jos Sud

79 SC LEIPA PACK SRL Strada SINAIA, nr. 6, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 38 Ștefăneștii de Jos Sud

80 SC LINDAB SRL Soseaua LINIA DE CENTURA ZONA A, nr. 8, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 84 Ștefăneștii de Jos Sud

81 SC LOW & BONAR ROMANIA SRL Strada LINIA DE CENTURA - STEFANESTII DE JOS, nr. 2, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 6 Ștefăneștii de Jos Sud

82 SC LTD BEARINGS GRUP SRL Soseaua STEFANESTI - STEFANESTII DE JOS, nr. 15, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 1 Ștefăneștii de Jos Sud

83 SC LUCO FRUCHT MARKETING SRL Strada SINAIA, nr. 8, et. 1, apt. 3, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 6 Ștefăneștii de Jos Sud

84 SC MANON PREST SRL Soseaua STEFANESTI - STEFANESTII DE JOS, nr. 15, bl. -, sc. -, et. -, apt. -, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 36 Ștefăneștii de Jos Sud

85 SC MEDITERRANEA BLU SRL Strada SINAIA, nr. 3, et. 1, apt. CORP A,, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 7 Ștefăneștii de Jos Sud

86 SC MIKE INTERNATIONAL SRL Soseaua LINIA DE CENTURA ZONA A, nr. 10, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 3 Ștefăneștii de Jos Sud

87 SC MIKE TECH SRL Strada SOSEAUA DE CENTURA, nr. 10, bl. CORP ADM, et. 1, apt. BIR 4, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 20 Ștefăneștii de Jos Sud

88 SC NIEDAX SRL Strada LINIA DE CENTURA - STEFANESTII DE JOS, nr. 2, apt. DEPOZIT, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 9 Ștefăneștii de Jos Sud

89 SC ROMDIST PACKAGING SRL Strada SINAIA, nr. 3, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 68 Ștefăneștii de Jos Sud 623

90 SC ANVABO SPEDITION SRL Strada FREZIILOR - STEFANESTII DE SUS, nr. 2, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE SUS, Județul Ilfov. 8 Ștefăneștii de Sus Est

91 SC AUTOROM COM 2001 SRL Soseaua STEFANESTI - STEFANESTII DE JOS, nr. 213, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 7 Ștefăneștii de Sus Est

92 SC ECONET AUTO SRL Strada VIILOR, nr. 2, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE SUS, Județul Ilfov. 33 Ștefăneștii de Sus Est

93 SC EGE TRANS SRL Strada GHIOCEILOR, nr. 12, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE SUS, Județul Ilfov. 2 Ștefăneștii de Sus Est

94 SC KYM TRANS EXPERT SRL Soseaua STEFANESTI - STEFANESTII DE JOS, nr. 162, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 9 Ștefăneștii de Sus Est

95 SC ONY FOOD TRADE SRL Soseaua STEFANESTI - STEFANESTII DE JOS, nr. 177, apt. CAM 1, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE JOS, Județul Ilfov. 7 Ștefăneștii de Sus Est

96 SC TRANS ELECTRIC SRL Strada ROZELOR - STEFANESTII DE SUS, nr. 27, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE SUS, Județul Ilfov. 9 Ștefăneștii de Sus Est 75

97 FIRST LANDSCAPE SRL Strada CAPRIOAREI, nr. 16, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE SUS, Județul Ilfov. 3 Ștefăneștii de Sus Vest

98 SC ANDRAD TRANS SRL Strada SPICULUI, nr. 3-5, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE SUS, Județul Ilfov. 8 Ștefăneștii de Sus Vest

99 SC AUTOTRANS R &V SRL Strada ZORILOR - STEFANESTII DE SUS, nr. 376, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE SUS, Județul Ilfov. 3 Ștefăneștii de Sus Vest

100 SC DAN PROFESSIONAL SERVICES SRL Strada ZORILOR - STEFANESTII DE SUS, nr. 58, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE SUS, Județul Ilfov. 5 Ștefăneștii de Sus Vest

101 SC LIBERTY MEDICAL CENTER SRL Strada ZORILOR - STEFANESTII DE SUS, nr. 23A, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE SUS, Județul Ilfov. 16 Ștefăneștii de Sus Vest

102 SC MINERII AGRO SRL Strada SPICULUI, nr. 19, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE SUS, Județul Ilfov. 5 Ștefăneștii de Sus Vest

103 SC V&M ARMINA CONSTRUCT SRL Strada CAPRIOAREI, nr. 2BIS, et. PARTER, Comuna Stefanesti de Jos, Satul STEFANESTII DE SUS, Județul Ilfov. 2 Ștefăneștii de Sus Vest 42



an 2013 2014 2015 2016 2017 sume
x 1 2 3 4 5 15

populatie y 5880 6077 6357 6783 7493 32590

1/x 1 0.5 0.333333 0.25 0.2 2.283333

1/x2 1 0.25 0.111111 0.0625 0.04 1.463611

y/x 5880 3038.5 2119 1695.75 1498.6 14231.85

viitor 2018 2019 2020 2021 2022
6 9 12 15 18

6966.493 7052.412 7095.371 7121.146 7138.33

2023 2024 2025 2026 2027
21 24 27 30 33

7150.604 7159.809 7166.969 7172.697 7177.384

verificare 1 2 3 4 5
5677.72 6450.984 6708.739 6837.616 6914.942



5 2.283333 32590
2.283333 1.463611 14231.85

2.104444
32590 2.283333

14231.85 1.463611 15203.03 pentru b

5 32590
2.283333 14231.85 -3254.58 pentru k

b + k/x

7224.248 -1546.53



an 2013 2014 2015 2016 2017 sume
x 1 2 3 4 5 15

elevi y 634 652 708 705 734 3433

1/x 1 0.5 0.333333 0.25 0.2 2.283333

1/x2 1 0.25 0.111111 0.0625 0.04 1.463611

y/x 634 326 236 176.25 146.8 1519.05

viitor 2018 2019 2020 2021 2022
6 9 12 15 18

720.146 726.5724 729.7856 731.7136 732.9989

2023 2024 2025 2026 2027
21 24 27 30 33

733.9169 734.6055 735.141 735.5694 735.92

verificare 1 2 3 4 5
623.7495 681.5874 700.8667 710.5063 716.2901



5 2.283333 3433
2.283333 1.463611 1519.05

2.104444
3433 2.283333

1519.05 1.463611 1556.079 pentru b

5 3433
2.283333 1519.05 -243.4333 pentru k

b + k/x

739.4253 -115.6758



an 2013 2014 2015 2016 2017 sume
x 1 2 3 4 5 15

salariati y 2766 2781 2942 3410 3524 15423

1/x 1 0.5 0.333333 0.25 0.2 2.283333

1/x2 1 0.25 0.111111 0.0625 0.04 1.463611

y/x 2766 1390.5 980.6667 852.5 704.8 6694.467

viitor 2018 2019 2020 2021 2022
6 9 12 15 18

3324.863 3370.89 3393.904 3407.712 3416.918

2023 2024 2025 2026 2027
21 24 27 30 33

3423.493 3428.424 3432.26 3435.329 3437.839

verificare 1 2 3 4 5
2634.452 3048.699 3186.781 3255.822 3297.246



5 2.283333 15423
2.283333 1.463611 6694.467

2.104444
15423 2.283333

6694.467 1.463611 7287.575 pentru b

5 15423
2.283333 6694.467 -1743.52 pentru k

b + k/x

3462.945 -828.493



an 2013 2014 2015 2016 2017 sume
x 1 2 3 4 5 15

locuinte y 2517 2522 2534 2553 2571 12697

1/x 1 0.5 0.333333 0.25 0.2 2.283333

1/x2 1 0.25 0.111111 0.0625 0.04 1.463611

y/x 2517 1261 844.6667 638.25 514.2 5775.117

viitor 2018 2019 2020 2021 2022
6 9 12 15 18

2555.371 2558.431 2559.961 2560.879 2561.491

2023 2024 2025 2026 2027
21 24 27 30 33

2561.928 2562.256 2562.511 2562.715 2562.882

verificare 1 2 3 4 5
2509.477 2537.013 2546.192 2550.782 2553.536



5 2.283333 12697
2.283333 1.463611 5775.117

2.104444
12697 2.283333

5775.117 1.463611 5396.954 pentru b

5 12697
2.283333 5775.117 -115.9 pentru k

b + k/x

2564.55 -55.0739



an 2013 2014 2015 2016 2017 sume
x 1 2 3 4 5 15

populatie y 5880 6077 6357 6783 7493 32590

x2 1 4 9 16 25 55

xy 5880 12154 19071 27132 37465 101702

Ax= -19660 -50 393.2

B= -266920 -50 5338.4

viitor 2018 2019 2020 2021 2022
6 7 8 9 10

7697.6 8090.8 8484 8877.2 9270.4

2023 2024 2025 2026 2027
11 12 13 14 15

9663.6 10056.8 10450 10843.2 11236.4

verificare 1 2 3 4 5
5731.6 6124.8 6518 6911.2 7304.4



A
32590 5

101702 15

B
15 32590
55 101702

numitor
15 5
55 15



an 2013 2014 2015 2016 2017 sume
x 1 2 3 4 5 15

elevi y 634 652 708 705 734 3433

x2 1 4 9 16 25 55

xy 634 1304 2124 2820 3670 10552

Ax= -1265 -50 25.3

B= -30535 -50 610.7

viitor 2018 2019 2020 2021 2022
6 7 8 9 10

762.5 787.8 813.1 838.4 863.7

2023 2024 2025 2026 2027
11 12 13 14 15

889 914.3 939.6 964.9 990.2

verificare 1 2 3 4 5
636 661.3 686.6 711.9 737.2



A
3433 5

10552 15

B
15 3433
55 10552

numitor
15 5
55 15



an 2013 2014 2015 2016 2017 sume
x 1 2 3 4 5 15

salariati y 2766 2781 2942 3410 3524 15423

x2 1 4 9 16 25 55

xy 2766 5562 8826 13640 17620 48414

Ax= -10725 -50 214.5

B= -122055 -50 2441.1

viitor 2018 2019 2020 2021 2022
6 7 8 9 10

3728.1 3942.6 4157.1 4371.6 4586.1

2023 2024 2025 2026 2027
11 12 13 14 15

4800.6 5015.1 5229.6 5444.1 5658.6

verificare 1 2 3 4 5
2655.6 2870.1 3084.6 3299.1 3513.6



A
15423 5
48414 15

B
15 15423
55 48414

numitor
15 5
55 15



an 2013 2014 2015 2016 2017 sume
x 1 2 3 4 5 15

locuinte y 2517 2522 2534 2553 2571 12697

x2 1 4 9 16 25 55

xy 2517 5044 7602 10212 12855 38230

Ax= -695 -50 13.9

B= -124885 -50 2497.7

viitor 2018 2019 2020 2021 2022
6 7 8 9 10

2581.1 2595 2608.9 2622.8 2636.7

2023 2024 2025 2026 2027
11 12 13 14 15

2650.6 2664.5 2678.4 2692.3 2706.2

verificare 1 2 3 4 5
2511.6 2525.5 2539.4 2553.3 2567.2



A
12697 5
38230 15

B
15 12697
55 38230

numitor
15 5
55 15



an 2013 2014 2015 2016 2017 sume
x 1 2 3 4 5 15

populatia y 5880 6077 6357 6783 7493 32590

lnx 0 0.693147 1.098612 1.386294 1.609438 4.787492
lny 8.679312 8.712266 8.757312 8.822175 8.921725 43.89279

ln2x 0 0.480453 1.206949 1.921812 2.59029 6.199504
xlnx 0 1.386294 3.295837 5.545177 8.04719 18.2745
lnxlny 0 6.038883 9.62089 12.23013 14.35896 42.24887

x2 1 4 9 16 25 55
xlny 8.679312 17.42453 26.27194 35.2887 44.60862 132.2731

viitor 2018 2019 2020 2021 2022
6 7 8 9 10

8112.135 8878.81 9744.041 10715.52 11802.9

2023 2024 2025 2026 2027
11 12 13 14 15

13017.64 14372.9 15883.65 17566.74 19441.12

verificare 1 2 3 4 5
5898.1 6018.451 6375.408 6857.797 7438.869



ecuatii
lnA alfa beta

5 4.787492 15 43.89279
4.787492 6.199504 18.2745 42.24887

15 18.2745 55 132.2731

4.254829

43.89279 4.787492 15
42.24887 6.199504 18.2745
132.2731 18.2745 55

36.47252 8.572029
5281.835

5 43.89279 15
4.787492 42.24887 18.2745

15 132.2731 55

-0.55342 -0.13007

5 4.787492 43.89279
4.787492 6.199504 42.24887

15 18.2745 132.2731

0.469549 0.110357



an 2013 2014 2015 2016 2017 sume
x 1 2 3 4 5 15

elevi y 634 652 708 705 734 3433

lnx 0 0.693147 1.098612 1.386294 1.609438 4.787492
lny 6.452049 6.480045 6.562444 6.558198 6.598509 32.65124

ln2x 0 0.480453 1.206949 1.921812 2.59029 6.199504
xlnx 0 1.386294 3.295837 5.545177 8.04719 18.2745
lnxlny 0 4.491625 7.209582 9.091593 10.61989 31.41269

x2 1 4 9 16 25 55
xlny 6.452049 12.96009 19.68733 26.23279 32.99255 98.32481

viitor 2018 2019 2020 2021 2022
6 7 8 9 10

754.1349 773.9459 793.5055 812.9556 832.3948

2023 2024 2025 2026 2027
11 12 13 14 15

851.895 871.511 891.2858 911.2542 931.4454

verificare 1 2 3 4 5
631.2985 664.5582 690.1453 712.7486 733.8556



ecuatii
lnA alfa beta

5 4.787492 15 32.65124
4.787492 6.199504 18.2745 31.41269

15 18.2745 55 98.32481

4.254829

32.65124 4.787492 15
31.41269 6.199504 18.2745
98.32481 18.2745 55

27.35479 6.429116
619.626

5 32.65124 15
4.787492 31.41269 18.2745

15 98.32481 55

0.200609 0.047149

5 4.787492 32.65124
4.787492 6.199504 31.41269

15 18.2745 98.32481

0.079407 0.018663



an 2013 2014 2015 2016 2017 sume
x 1 2 3 4 5 15

salariati y 2766 2781 2942 3410 3524 15423

lnx 0 0.693147 1.098612 1.386294 1.609438 4.787492
lny 7.925158 7.930566 7.986845 8.134468 8.167352 40.14439

ln2x 0 0.480453 1.206949 1.921812 2.59029 6.199504
xlnx 0 1.386294 3.295837 5.545177 8.04719 18.2745
lnxlny 0 5.497049 8.774446 11.27677 13.14485 38.69311

x2 1 4 9 16 25 55
xlny 7.925158 15.86113 23.96053 32.53787 40.83676 121.1215

viitor 2018 2019 2020 2021 2022
6 7 8 9 10

3993.974 4452.908 4981.854 5588.441 6282.021

2023 2024 2025 2026 2027
11 12 13 14 15

7073.649 7976.18 9004.431 10175.41 11508.58

verificare 1 2 3 4 5
2753.757 2803.643 2996.202 3266.167 3599.384



ecuatii
lnA alfa beta

5 4.787492 15 40.14439
4.787492 6.199504 18.2745 38.69311

15 18.2745 55 121.1215

4.254829

40.14439 4.787492 15
38.69311 6.199504 18.2745
121.1215 18.2745 55

33.12801 7.785978
2406.618

5 40.14439 15
4.787492 38.69311 18.2745

15 121.1215 55

-0.71691 -0.16849

5 4.787492 40.14439
4.787492 6.199504 38.69311

15 18.2745 121.1215

0.573312 0.134744



an 2013 2014 2015 2016 2017 sume
x 1 2 3 4 5 15

locuinte y 2517 2522 2534 2553 2571 12697

lnx 0 0.693147 1.098612 1.386294 1.609438 4.787492
lny 7.830823 7.832808 7.837554 7.845024 7.85205 39.19826

ln2x 0 0.480453 1.206949 1.921812 2.59029 6.199504
xlnx 0 1.386294 3.295837 5.545177 8.04719 18.2745
lnxlny 0 5.429288 8.610434 10.87551 12.63739 37.55262

x2 1 4 9 16 25 55
xlny 7.830823 15.66562 23.51266 31.3801 39.26025 117.6494

viitor 2018 2019 2020 2021 2022
6 7 8 9 10

2591.977 2613.704 2636.272 2659.545 2683.428

2023 2024 2025 2026 2027
11 12 13 14 15

2707.856 2732.782 2758.171 2783.997 2810.239

verificare 1 2 3 4 5
2517.055 2521.587 2534.971 2552.076 2571.311



ecuatii
lnA alfa beta

5 4.787492 15 39.19826
4.787492 6.199504 18.2745 37.55262

15 18.2745 55 117.6494

4.254829

39.19826 4.787492 15
37.55262 6.199504 18.2745
117.6494 18.2745 55

33.27542 7.820625
2491.462

5 39.19826 15
4.787492 37.55262 18.2745

15 117.6494 55

-0.05169 -0.01215

5 4.787492 39.19826
4.787492 6.199504 37.55262

15 18.2745 117.6494

0.043485 0.01022



Traseul 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Statia 28

Statia 29

Statia 30

Statia 31

Statia 32

Statia 4

Statia 14

Statia 13

Statia 12

Statia 23



Traseul 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Statia 22

Statia 21

Statia 20

Statia 19

Statia 5

Statia 6

Statia 7

Statia 8

Statia 25

Statia 26

Statia 25

Statia 9
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