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H O T Ă R Â R E A NR. 16 / 02.03.2020 
privind aprobarea modalității de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria 

teritorială de competență a UAT ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, a documentației în vederea atribuirii şi 

atribuirea prestării serviciilor 

 

 

Consiliul Local al comunei Ștefăneștii de Jos, Județ Ilfov: 

având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Comunei Ștefăneștii de Jos; 

- Raportul de specialitate al administratorului public; 

- Referatul compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară; 

- Studiul de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de transport public local pe raza UAT 

comuna Ștefăneștii de Jos, cu anexele sale; 

- Avizul comisiilor de specialitate; 

precum și în conformitate cu prevederile: 

- Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 22 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile 

publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și 

nr. 1107/70 ale Consiliului; 

- Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public 

local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; 

- Ordonanței Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de 

transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, republicată; 

- Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern; 

- Legea educației naționale nr. 1/2011; 

- Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de 

război; 

- Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea 292/2011 privind asistența socială; 

 

 Luând în considerare Hotărârea nr. 6/26.01.2017 a Consiliului Local al comunei Ştefăneştii de Jos  prin 

care a fost aprobată înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic comuna 

Ştefăneştii de Jos sub denumirea de S.C. GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI S.R.L; 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, a prevederilor art. 28 alin 2 lit. a, alin. 2^2 pct. 6 din Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 Se aprobă studiul de oportunitate pentru delegarea de gestiune a serviciului de transport public 

local pe raza UAT comuna Ștefăneștii de Jos, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de transport public local pe raza UAT comuna 

Ștefăneștii de Jos prin atribuire directă a contractului de delegare către S.C. GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI, 



societate comercială cu răspundere limitată cu asociat unic comuna Ștefăneștii de Jos, pe o perioadă de 5 

(cinci) ani. 

Art. 3 Se aprobă Proiectul contractului de delegare denumit ,,Contract de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT Ștefăneștii de Jos", cu toate 

anexele aferente, prevăzut la anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 4 Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin 

curse regulate în comuna Ștefăneștii de Jos, în forma prevăzută în Anexa nr. 3 și care va deveni anexa la 

„Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență 

a UAT Ștefăneștii de Jos”. 

Art. 5 Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6 Se mandatează Primarul Comunei Ştefăneştii de Jos, Ștefan Ionel Robert, să semneze, în 

numele şi pe seama Comunei Ştefăneştii de Jos, contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

transport persoane în aria teritorială de competență a UAT Ștefăneștii de Jos către S.C. GOSPODĂRIE 

ŞTEFĂNEŞTI S.R.L. 

Art. 7 Secretarul general al comunei, va aduce la cunoștința publică prezenta hotărâre. 

       

 

 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,                     

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

                         GAFTON Corina Andreea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilieri prezenti: 11    la ședința ordinară din 02.03.2020 

Cu un număr de 11 voturi “pentru” din 13 consilieri in funcție 
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Localizare 
COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 

Beneficiar 
COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS  

Date contact:  

✓ Cod fiscal: 4420775  
✓ Comuna Ştefăneştii de Jos, Şos.Ştefăneşti, Nr.116, Județul Ilfov,  
✓ Cod poștal: 077175  
✓ Telefon: 021.361.35.29 Fax: 021.361.35.29 Email: office@primariastefanesti.ro Website: 

www.primariastefanesti.ro  
✓ Judeţul Ilfov  

 

Elaboratorul studiului  
CERTRANS LEVEL S.R.L. 

Date contact: 

✓ Adresa Punct de lucru: str. Delea Veche nr. 16-18, et. 1, ap. 5, camera 2, Sector 2, cod poștal 

024102, București 

✓ Website: http://www.certranslevel.ro/    

✓ Email: office@certranslevel.com  

✓ Tel./fax.: 031/407.23.35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contract 15070 din 12.08.2019 având ca obiect servicii de elaborare: Studiu de oportunitate 
privind delegarea de gestiune a serviciului de transport public local pe raza UAT comuna 
Ștefăneștii de Jos 
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INTRODUCERE 
Prezentul studiu de oportunitate fundamentează necesitatea și oportunitatea gestiunii directe a 

serviciului de transport public local de călători, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 

actualizată, privind serviciile comunitare de utilități publice, art. 28, prin atribuirea directă a 

contractului de delegare a gestiunii serviciului. 

 

Necesitatea înființării transportului public pe raza comunei Ștefăneștii de Jos a fost fundamentată 

în cadrul unui studiu de oportunitate. Autoritatea publică locală urmăreşte îmbunătăţirea 

condiţiilor de locuire şi desfăşurare a activităţilor profesionale, sociale la nivelul comunei. Astfel 

s-a venit  în întâmpinarea nevoilor de deplasare a locuitorilor la nivelul comunei pentru diferite 

interese. 

 

Transportul public de călători constituie în acelaşi timp premisa şi rezultanta contextului 

dezvoltării generale a localității, a importanţei sale economice, culturale şi sociale. Sunt de o 

deosebită importanţă pentru acesta: numărul locuitorilor, regimul demografic, suprafaţa 

teritoriului deservit, caracteristicile vieţii sociale, volumul activităţii economice, dispunerea în 

spaţiu a utilităţilor şi specificul acestora. Transportul în comun într-o localitate dezvoltată este o 

activitate complexă şi se desfăşoară în condiţii caracterizate prin solicitări intense de scurtă 

durată, grad de încărcare variabil în timp şi spaţiu, necesitatea încadrării în traficul rutier general, 

posibilitatea apariţiei unor factori perturbatori independenţi de organizarea sa. 

 

Interesul crescut al autorităţii publice locale din Comuna Ştefăneştii de Jos pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor de locuire a cetăţenilor localităţii şi pentru un mediu curat este reprezentat şi de 

iniţiativa salutară a posibilităţii introducerii transportului public de călători gratuit cu 

autovehicule electrice. Reprezentanţii acesteia au conştientizat faptul că pentru a susţine 

dependenţa de combustibili fosili şi utilizarea transportului privat cu consecinţă – un mediu mai 

curat şi sănătos pentru generaţia actuală dar şi pentru generaţiile viitoare, este necesară o 

schimbare în ce priveşte modalităţile de deplasare ale locuitorilor. În orașele în care a fost 

introdus un sistem gratuit de transport public, s-a înregistrat o creștere extraordinară a 

pasagerilor, precum și o scădere mare a traficului auto - ceea ce face ca unele investiții în drumuri 

noi să nu fie necesare. Transportul public gratuit, adesea numit transport public gratuit sau tarif 

public zero, se referă la transportul public finanțat integral prin alte mijloace decât prin 

colectarea tarifelor de la pasageri. Poate fi finanțat de administrația națională, regională sau 

locală prin impozitare sau prin sponsorizări comerciale de către întreprinderi. În mod alternativ, 

noțiunea de gratuit poate lua alte forme, cum ar fi accesul fără tarif printr-un card care poate fi 

sau nu plătit în totalitate de către utilizator. Studiul de oportunitate va analiza posibilitatea 

introducerii transportului public gratuit de călători prin curse regulate la nivelul comunei în 
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corelaţia cu prezentarea unor exemple/studii de caz ale unor oraşe din străinătate care au 

introdus deja transportul public gratuit. Asigurarea accesului gratuit la transportul public este 

primul pas către transformarea socio-ecologică iar pentru a răspunde cu adevărat la urgențele 

schimbărilor climatice, transportul public ar trebui să devină gratuit la nivelul a cât mai multor 

oraşe.  

În cadrul studiului de oportunitate se va realiza o estimare a costului per kilometru precum şi 

posibilelor tarife de călătorie pentru a putea dimensiona cheltuielile prilejuite de operarea 

transportului public de călători la nivelul localităţii, precum si o estimare a posibilelor venituri pe 

baza numărului de călători estimați. 

 

Stabilirea soluţiei optime de gestiune a serviciilor de transport public reprezintă premisă pentru: 

✓ Dezvoltarea şi funcţionarea serviciului de transport public local în concordanţă cu 

programele de dezvoltare economico-socială a localităţii, precum şi a infrastructurii 

aferente acesteia; 

✓ Satisfacerea în condiţii optime a nevoilor populaţiei precum, al instituţiilor publice şi 

agenţilor economici din comuna Ştefăneştii de Jos; 

✓ Gestionarea serviciului de transport public local de persoane pe criterii de competitivitate 

şi eficienţă; 

✓ Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei 

transportului public local de persoane; 

✓ Menţinerea serviciului de transport la indicatorii de performanţă propuşi; 

✓ Acordarea de facilităţi unor categorii de persoane defavorizate din punct de vedere social; 

✓ Asigurarea capacităţii suficiente de transport pe rutele de transport public local. 

 

Obiectul delegării de gestiune este reprezentat de Serviciul de transport public local de persoane 

prin curse regulate în comuna Ştefăneştii de Jos şi infrastructura de transport aferentă. 

 

În contextul necesităţii de satisfacere a nevoilor actuale, dar mai ales a celor de perspectivă, 

organizarea circulaţiei în cadrul localităţii devine prioritară pentru că are rolul de a asigura 

funcţiunile de circulaţie de persoane. Unul dintre motivele importante pentru care transportul 

de persoane trebuie să constituie o prioritate, constă în satisfacerea necesităţilor de deplasare în 

relaţia locuinţă - loc de muncă, având în vedere greutăţile întâmpinate în acest domeniu, ce au 

repercusiuni asupra activităţii de producţie şi a economiei în general. 

 

Administraţia locală caută să creeze infrastructuri şi moduri de transport pentru a face faţă la 

creşterea necesităţilor de circulaţie. În mod obişnuit, creşterea cererilor de transport persoane şi 

bunuri nu este în general însoţită de o adaptare imediată a sistemului la sistemul de transport 
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local. Deseori constrângerile care apar sunt cauzate de: resurse limitate, costuri ridicate pentru 

realizarea infrastructurii de transport urban, obstacole administrative şi instituţionale precum şi 

opoziţia colectivităţilor învecinate.  

 

Efortul evident a autorităţii pubice locale de a transforma comuna Ştefăneştii de Jos într-o 

aşezare viabilă din punct de vedere al mobilităţii implică obligatoriu echilibrarea tuturor funcţiilor 

localităţii şi dezvoltarea armonioasă a tuturor dotărilor, deci şi a transportului. Transportul la 

nivelul unei localităţi şi componenta sa principală, transportul public de călători reprezintă una 

dintre cele mai importante funcţiuni conexe mobilităţii, care asigură unitatea şi coerenţa tuturor 

activităţilor sale şi poate fi considerat indicatorul nivelului de dezvoltare, fiind o parte intrinsecă 

a civilizaţiei şi a modernităţii.   

 

În conformitate cu art. 8, alin. 1, din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 

publice, autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în 

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

publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi 

exploatarea bunurilor proprietate  publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale 

aferente sistemelor de utilităţi publice. 

 

Potrivit legii, autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității 

de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate sub responsabilitatea lor. Autoritățile 

administrației publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilități publice în 

baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredința gestiunea acestora, respectiv toate 

ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea unui 

serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de 

utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii. 

Conform art. 22 din legea nr. 51/2006, (republicată) privind serviciile comunitare de utilităţi 

publice, gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează în următoarele modalităţi: 

a) gestiune directă; 

b) gestiune indirectă sau gestiune delegată. 

 

Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărări ale autorităţilor 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, 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. 
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Scopul studiului de oportunitate este acela de a permite luarea unei decizii informate asupra 

delegării administrării și operării serviciului de transport public în comuna Ștefăneștii de Jos, prin 

analiza tuturor elementelor tehnice, juridice și financiare specifice. 

Realizarea studiului de oportunitate, a deciziei de delegare reprezintă cerinţa obligatorie, 

conform prevederilor legale. 

Cadrul legal 

Abordarea prezentului studiu de oportunitate se înscrie în prevederile cadrului legislativ naţional 

privind delegarea şi modul de efectuare a serviciilor de transport public local de persoane. 

Acestea au necesitat armonizarea cu legislaţia Uniunii Europene iar legislaţia specifică serviciilor 

comunitare de utilităţi publice a fost supusă unui proces de revizuire, amendare şi aliniere la 

conceptele şi principiile europene privind serviciile de utilitate şi interes public general. 

Elaborarea studiului de oportunitate şi a documentaţiei aferente se va realiza în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în domeniu: 

Referințe legale la nivel european: 

1. Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 

octombrie 2007 privind serviciile publice de transprot de călători pe calea ferată şi rutier, 

denumit în continuare “Regulamentul (CE) 1370/2007”; 

2. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, denumit în continuare "TFUE"; 

 

Referințe legale la nivel național: 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică  locală; 

2. Legea nr. 273/2006 privind  finanţele publice locale; 

3. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; 

4. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 

5. Legea nr. 31/1990 (republicată) privind societățile; 

6. Legea nr. 37/19 ianuarie 2018 privind promovarea transportului ecologic; 

7. Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, completată și 

modificată de OUG nr. 58/2016 si actualizată prin Legea nr. 225/2016; 

8. Legea nr. 92/2007 privind serviciilor publice de transport persoane în unitățile 

administrativ-teritoriale (modificată prin legea nr. 328 din 21 decembrie 2018 şi 

Ordonanţa de urgență nr. 51 din 25 iunie 2019 pentru modificarea și completarea unor 

acte normative în domeniul transportului de persoane); 

9. Ordinul ministrului afacerilor interne şi reformei administrative nr. 353/2007 de aprobare 

a normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 

10. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 
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11. Ordonanţa Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport 

inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri 

de transport; 

12. Ordonanţa Guvernului nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice 

subvenţionate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare; 

13. Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea regulamentului - cadru 

pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de 

transport public local; 

14. Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în 

domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii 

concurenței nr. 21/1996; 

15. Legea nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.77/2014 

16. Ordinul 140/2017 ANRSC privind privind modalitatea de atribuire a contractelor de  

delegare a gestiunii serviciilor de transport public local. 

 

Termeni și noțiuni utilizate în activitatea de transport 

i. activitate de transport public local – suma operaţiunilor de transport care asigură, 

nemijlocit, deplasarea persoanelor, cu ajutorul autovehiculelor, pe distanţe şi în condiţii 

prestabilite, efectuate în cadrul serviciului; 

ii. delegare de gestiune - procedura prin care o unitate administrativ-teritorială sau o 

asociaţie de dezvoltare comunitară, în calitate de delegatar, atribuie unuia sau mai multor 

operatori titulari de licenţă sau autorizaţie de transport, după caz, în calitate de delegant, 

gestiunea serviciilor de transport public local, precum şi exploatarea sistemului de utilităţi 

publice aferent; 

iii. traseu – parcurs care asigură legătura dintre capul de traseu de plecare şi capul de traseu 

de destinaţie, pe care se efectuează transport rutier public de persoane prin servicii 

regulate şi servicii regulate speciale; 

iv. licenţă de transport - documentul eliberat de A.R.R. prin care se atestă că transportatorul 

îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, capacitate financiară şi competenţă profesională, 

pentru prestarea unui serviciu de transport public local; 

v. licenţă de traseu – documentul care dă dreptul operatorului de transport 

rutier/transportator autorizat să efectueze transport public de persoane prin curse 

regulate cu autobuze pe un anumit traseu, conform programului de transport; 

vi. autorizaţie de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se 

atestă că transportatorul îndeplineşte condiţiile de acces pentru efectuarea unui serviciu 

de transport public local; 
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vii. operator - persoana fizică sau juridică, română ori străină, care are competenţa şi 

capacitatea recunoscute de a presta servicii de transport public local, în condiţiile 

reglementărilor în vigoare, şi care asigură nemijlocit administrarea şi exploatarea 

sistemului de utilităţi publice aferent acestuia, în baza unui contract de delegare a 

gestiunii; 

viii. cursă – traseu parcurs de un autobuz care, după atingerea punctului de destinaţie, revine 

în punctul de plecare, în cadrul aceleaşi operaţiuni de transport persoane; 

ix. program de tranport – document utilizat de transportul public de persoane prin curse 

regulate, care conţine în principal informaţii privind traseul,capetele de traseu, lungimea 

traseului, staţiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanţele dintre staţii şi 

intervalele de succedare a curselor; 

x. transport rutier local de persoane – transportul rutier public de persoane prin servicii 

regulate efectuat în interiorul unei localităţi şi în limitele unei asociaţii de dezvoltare 

intercomunitare, în conformitate cu prevederile art.3 pct 48 din OG 27/2011 privind 

transporturile rutiere; 

xi. transportator rutier – orice întreprindere care, în activitatea sa, pentru transportul public 

al persoanelor, utilizează vehicule rutiere deţinute, în condiţiile legii; 

xii. utilizator al serviciului de transport public local – persoană fizică sau juridică beneficiară 

a unui serviciu de transport public local; 

xiii. sistem de utilităţi publice - ansamblul bunurilor mobile şi imobile, dobândite potrivit legii, 

constând din terenuri, clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente şi dotări 

funcţionale, specifice unui serviciu de transport public local, prin a cărui exploatare şi 

funcţionare se asigură prestarea serviciului de transport public local; 

xiv. autoritatea administraţiei publice locale - consiliul local, consiliul judeţean sau Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, după caz, denumită în continuare autoritate publică; 

xv. A.N.R.S.C. - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice; 

xvi. A.R.R. - Autoritatea Rutieră Română; 

xvii. autoritate de autorizare - serviciul sau compartimentul în cadrul autorităţii administraţiei 

publice locale, care evaluează îndeplinirea cerinţelor în vederea acordării/respingerii, 

modificării, prelungirii, suspendării sau retragerii autorizaţiilor de transport; 

xviii. licitaţie publică deschisă - modalitatea prin care autoritatea publică/asociaţia de 

dezvoltare comunitară organizează delegarea gestiunii serviciilor de transport public 

local; 

xix. negociere directă - procedura prin care autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare 

comunitară negociază condiţiile prestării serviciilor de transport public local, clauzele 

contractuale, inclusiv redevenţa, după caz, cu unul sau mai mulţi ofertanţi; 
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xx. atribuire directă - modalitatea prin care autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare 

comunitară deleagă gestiunea serviciilor de transport public local, fără licitaţie publică, 

societăţilor comerciale rezultate prin reorganizarea pe cale administrativă a fostelor regii 

autonome de interes local sau judeţean ori a direcţiilor sau serviciilor publice de 

specialitate subordonate autorităţilor administraţiei publice locale şi care au avut în 

administrare bunuri, activităţi sau servicii de utilităţi publice, societăţilor comerciale de 

interes intercomunitar al căror capital este deţinut în totalitate de autorităţile publice 

care formează asociaţiile de dezvoltare comunitară, precum şi în cazul societăţilor 

comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale. 
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1. Descrierea și identificarea serviciului, a ariei teritoriale și a 

sistemului a cărui gestiune urmează să fie delegată 
Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică 

și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social 

general, desfășurate la nivelul unităților administrativ teritoriale, sub controlul, conducerea sau 

coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public 

local. 

Legea 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale 

prevede că transportul local poate fi serviciul public de transport așa cum acesta este definit de 

Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 

2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Serviciul a cărui delegare de gestiune face obiectul prezentului studiu de oportunitate este 

reprezentat de serviciul de transport public de călători din Comuna Ştefăneştii de Jos. Acesta se 

va desfăşura pe 2 trasee echipate cu 5 autobuze de mici dimensiuni cu o capacitate de circa 20-

22 locuri în total.  

 

Aria teritorială 

Comuna Ştefăneştii cu o suprafață de 29 km² de Jos este situată în centrul Judeţului Ilfov, în nord-

este faţă de municipiul Bucureşti, având în componenţă satele: Ştefăneştii de Jos – reşedinţa, 

Ştefăneştii de Sus, Creţuleasca. Se învecinează cu oraşul Voluntari, comuna Tunari, comuna 

Dacălu, comuna Afumaţi. 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. 

Suprafaţa totală a Comunei Ştefăneştii de Jos, de 2.982,58 ha, se află în: 

- Intravilan: 2.497,56 ha, reprezentând 83,74% din supragaţa totală a comunei; 

- Extravilan: 485,02 ha, reprezentând 16,26% din suprafaţa totală a comunei. 
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Sursa: Strategia de dezvoltare durabila a Comunei Stefanestii de Jos, Judetul Ilfov, Romania, pentru perioada 2016-2020 

Figura 1 Poziţia comunei Ştefăneştii de Jos în cadrul judeţului Ilfov 

Potenţialul economic crescut al comunei se datorează în parte poziţiei sale 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. 
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Figura 2 Harta Comunei Ştefăneştii de Jos 

Din punct de vedere al infrastructurii rutiere de care dispune, comuna este traversată de DJ 100 

de la vest la est, de DJ 200 de la sud la nord, pe direcţia sud-vest spre nord-est, de DNCB – 

Şoseauna de centură a municipiului Bucureşti şi de autostrada A3 prin vest, pe direcţia sud spre 

nord. 

 

Accesul la Comuna Ştefăneştii de Jos şi a satelor componente, sate care sunt concentrate în 

centrul comunei Ştefăneştii de Jos pe malurile Bălţii Pasărea se realizează direct prin: 



Studiu de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de transport public 
local pe raza UAT comuna Ștefăneștii de Jos 

 

 

 

15 

- DJ100: Otopeni (DN1) – Afumaţi (DN2) – Brăneşti (A3) – sat Vadu Anei (comuna Brăneşti) 

– judeţul Călăraşi; 

- DJ200: Bucureşti (DNCB) – comuna Grădiştea, judeţul Ilfov (DJ101); 

- DNCB: inelul rutier al Municipiului Bucureşti din care pornesc drumurile naţionale, 

europene şi autostrăzile; 

- A3: Bucureşti  - Borş (din 14 decembrie 2018, sunt circulabili complet toți cei 62 km ai 

autostrăzii București–Ploiești). 

Pe traseul drumurilor judeţene şi pe cel al drumului naţional DNCB se desfăşoară atât transportul 

comun în zonă, cât şi tranzitarea traficului greu. Trama stradală este formată din străzi cu lăţimi 

cuprinse între 8-12 m şi chiar peste 12 metri, adecvate circulaţiei autobuzelor. 

 

Tabel 1 Reţeaua rutieră din comuna Ştefăneştii de Jos 

Poziția în 
inventar 

Denumire 

1 Targul Jiu 

2 Bicaz 

3 Resita (intr.Resita, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 

4 DS 155 (str.Resita, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 

5 Cernei 

6 Livezeni 

7 Fagarasi 

8 DS 630 (str.Sighisoara, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 

9 DS 624 (Intr.Sighisoara, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 

10 DS 623 

11 Olanesti 

12 Snagov 

13 Brasov 

14 DS 541 

15 DS 494 

16 DS 591 

17 DS 590 (Intr.Olanesti, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 

18 DS 637 (str.Campina cf.HCL nr.9/03.02.2014) 

19 DS 757 

20 DS 756/1 (str.Comarnic, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 

21 DS 718 (str.Govora, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 

22 DS 698 

23 DS 124 

24 DS 104 (str.Bisericii, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 

25 DS 117 

26 DS 58 (intr.Fagaras, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 

27 DS 25 (intr.Campina, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 
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28 DS 55/1 (str.Orsova, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 

29 DS 55/2 (radiata, inclusa in poz.28, devine prel.str.Orsova, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 

30 DS 116 

31 DS 111 (Intr.Bisericii, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 

32 DS 630/1 

33 DS 55 (str.Teiului, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 

34 Castanului 

35 Macesului 

36 Paltinului (corectat tip imbracaminte prin HCL nr.53/27.11.2015) 

37 Dudului (corectat tip imbracaminte prin HCL nr.53/27.11.2015) 

38 DS 12 

39 DS 33/1 (str.Fagaras, cf.HCL nr.9/03.02.2014; include poz.40-47, cf.HCL 
nr.9/03.02.2014) 

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 

49 DS 1551 

50 DE 106 

51 DE 119 

52 DE 122 

53 DE 101 

54 DE 81 

55 DE 81/1 

56 DE 82 

57 DE 63/1 

58 DE 63 

59 DE 67 

60 DE 59 

61 DE 87/1 (DE 87, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 

62 DE 41 

63 DE 98 

64 DE 7 

65 DE 12 

66 DE 13 

67 DE 36/1 

68 DE 38/1 

69 DE 39/1 
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70 DE 42 

71 DE 45 

72 DE 34 

73 DE 15 

74 DE 20 

75 DE 30/1 (DE 30, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 

76 DE 26 

77 DE 22 

78 DE 25/3 

79 DS 5/6 (str.Salcamului, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 

80 DS 5/7 (str.Plopului, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 

83 DS 119/1 

84 Stupilor 

85 DS 48 

86 DS 8 (str.Tuberozelor, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 

87 Borangicului 

88 Fagetului 

89 Dornei 

90 Doinei 

91 Dumbravei 

92 Zmeurei 

93 Fragilor 

94 Spicului 

95 Caprioarei 

96 Intr.Zorilor 

97 DS 17 

98 DS 937 (str.Stadionului, cf.HCL nr.9/03.02.2014; corectat tip imbracaminte HCL 
nr.53/27.11.2015) 

99 DS 1107 (Intr.Balta Broastei, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 

100 Narciselor 

101 DS 1252 

102 Stanjeneilor 

103 Ghioceilor 

104 Branduselor 

105 DS 1375/1 (DS 1375, cf.HCL nr.9/03.02.2014) 

106 Mimozelor 

107 Crizantemelor 

108 Violetelor 

109 Bujorului 

110 DE 48/1 

111 DE 24/1 

112 DE 327 

113 DE 41 
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114 DE 350/1 

115 DE 350/2 

116 DE 349 

117 DE 349/1 

118 DE 349/2 

119 DE 348/1 

120 DE 247 

121 DE 339 

122 DE 342 

123 DE 222 

134 Busteni (introdusa prin HCL nr.9/03.02.2014) 

135 Gradinii (introdusa prin HCL nr.9/03.02.2014) 

136 DS Dispensar (introdusa prin HCL nr.9/03.02.2014) 

139 DS 155/1 (introdusa prin HCL nr.9/03.02.2014) 

140 Iintr.Azuga (introdusa prin HCL nr.9/03.02.2014) 

141 Frasinului (introdusa prin HCL nr.9/03.02.2014) 

142 Fagului (introdusa prin HCL nr.9/03.02.2014) 

143 Stejarului (introdusa prin HCL nr.9/03.02.2014) 

144 Timisoara (introdusa prin HCL nr.9/03.02.2014) 

145 Freziilor ("fost DS 938"; introdusa prin HCL nr.9/03.02.2014)* 

146 Viilor (introdusa prin HCL nr.9/03.02.2014) 

147 Intr.Timisoara (introdusa prin HCL nr.9/03.02.2014) 

148 Predeal (introdusa prin HCL nr.9/03.02.2014) 

158 Sinaia (introdusa prin HCL nr.53/27.11.2015) 

 

 

Tabel 2 Nomenclatura stradală a Comunei Stefăneştii de Jos pe sate componente 

Sat Stefăneştii de Jos Sat Stefăneştii de Sus Sat Creţuleasca Complex Cosmopolis 

Sos. Stefanesti Str. Zorilor Str. Teiului Str. Amurgului 

Str. Targu Jiu Str. Spicului Str. Stejarului Str. Aurorei 

Str. Resita Str. Caprioarei Str. Fagului Str. Bradului 

Intrarea Resita Str. Plantelor Str. Frasinului Str. Bradului 

Str. Cernei Str. Fragilor Str. Salcamului Str. Cameliilor 

Str. Bicaz Str. Zmeurei Str. Plopului Str. Europa 

Str. Livezeni Str. Doinei Str. Castanului Str. Fericirii 

Str. Fagaras Str. Dumbravei Str. Macesului Str. Florilor 

Intrarea Fagaras Str. Dornei Str. Dudului Str. Hortensiei 

Intrarea Bisericii Str. Fagetului Str. Paltinului Str. Irisului 

Str. Sighisoara Str. Borangicului Str. Artarului Str. Izvorului 

Str. Campina Str. Stupilor Str. Alunului Str. Lacului 

Str. Comarnic Intrarea Zorilor Str. Ulmului Str. Lavandei 

Str. Govora Str. Tuberozelor (fosta Scolii) Str. Salcamului Str. Libertatii 

Str. Olanesti Str. Rozelor Str. Caisului Str. Parcului 
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Sat Stefăneştii de Jos Sat Stefăneştii de Sus Sat Creţuleasca Complex Cosmopolis 

Intrarea Olanesti Str. Violetelor Str. Visinilor Str. Padurii 

Str. Snagov Str. Bujorului Str. Ciresului Str. Pinului 

Str. Brasov Str. Toporasi Str. Parului Str. Primaverii 

Intrarea Campina Str. Crizantemelor Str. Marului Str. Sanzienelor 

Str. Timisoara Str. Mimozelor Str. Mesteacanului Str. Soarelui 

Str. Sinaia Str. Branduselor Intrarea Mesteacanului Str. Toamnei 

Str. Busteni Str. Ghioceilor Str. Gutuiului Str. Verde 

Sos. Linia de Centura Str. Viilor Str. Floare de Colt   

Str. Azuga Str. Narciselor Str. Piersicului   

Str. Spania Str. Stanjeneilor Str. Rasaritului   

Str. Sighisoara Str. Lalelelor Str. Gutuiului   

Str. Cluj Str. Muscatelor     

Str. Arad Str. Petuniilor     

Str. Caracal Str. Tufanelelor     

Str. Moreni Str. Zambilelor     

Str. Lupeni Str. Zborului     

Str. Salonta Str. Codrului     

Str. Slatina Str. Dorului     

Intrarea Azuga Str. Ciobanasului     

Str. Orsova Str. Mioritei     

Str. Craiova Str. Orhideelor     

Str. Sebes Str. Busuiocului     

Str. Blaj Str. Anemonelor     

Str. Lugoj Str. Begoniilor     

Intrarea Timisoara Str. Albastrelelor     

Strada Bisericii Str. Rozmarinului     

Str. Valea Pasarea Str. Leandrului     

  Str. Trandafirilor     

  Intrarea Freziilor     

  Str. Macilor     

  Str. Magnoliei     

  Aleea Sportului     

  Str. Gladiolelor     

  Str. Freziilor     

  Str. Ficusului     

  Str. Stadionului     

  Str. Nuferilor     

  Str. Garofitelor     

  Str. Musetelului     

  Str. Margaretelor     

  Str. Iasomiei     

  Str. Crinului     

  Str. Baladei     

  Str. Spinului     
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Sat Stefăneştii de Jos Sat Stefăneştii de Sus Sat Creţuleasca Complex Cosmopolis 

  Str. Rasaritului     

  Str. Podului     

 

Starea tehnică a drumurilor reprezintă un factor important care influenţează costurile 

generalizate ale utilizatorilor, precum și deciziile acestora de efectuare a călătoriilor, în special în 

ceea ce privește alegerea rutei. 

În prezent sunt in derulare lucrările de asfaltare a străzii Sighişoara, intrării Sighişoara, intrării 

Câmpina, străzii Câmpina, intrării Făgăraş. 

Între proiectele derulate în prezent de autoritatea publică în ce priveşte infrastructura de operare 

a viitorului serviciu de transport public de călători menţionăm modernizarea staţiilor de autobuz 

pe raza localităţii în vederea oferirii unui confort sporit cetăţenilor care vor utiliza acest serviciu 

public. 

Primăria Ştefănestii 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, celelalte zone ale localității nefiind deservite de transportul public. 

 
Figura 3 Amplasarea staţiilor de transport public existente 



Studiu de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de transport public 
local pe raza UAT comuna Ștefăneștii de Jos 

 

 

 

21 

Traseul 1 de transport public de călători va avea o lungime de 7,9 km şi 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 

• Traversează 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  

 

Traseul 2 de transport public de călători va avea o lungime de 12,1 km şi va 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  
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Figura 4 Trasee propuse pentru trabsportul public în comuna Ştefăneştii de Jos 

 

Pentru cele 2 linii de transport determinate mai sus s-au prpus următoarele intervale de 

succedare: 

- linia 1 = 15 minute  

- linia 2 = 15 minute la orele de vârf şi 30 minute în afara orelor de vârf 

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 
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 36 ore în exploatare – fără procesele tehnologice de intrare-ieșire  

În acest context, programul de circulație propus este: 

Tabel 3 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 
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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 

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 

 

 

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 4 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 
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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 

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 

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     

 

 

Aspecte administrative 

Prin Hotărârea nr. 6/26.01.2017 a Consiliului Local al comunei Ştefăneştii de Jos  a fost aprobată 

înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic comuna Ştefăneştii de 

Jos sub denumirea de S.C. GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI S.R.L.. Societatea este persoană juridică 

română, se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu actul 

constitutiv.  

Sediul social al societăţii este în cadrul sediului Consiliului Local Ştefăneştii de Jos, sat Ştefăneştii 

de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Şos. Ştefăneşti nr. 116, cam 3, judeţul Ilfov, în spaţiul dat în 

folosinţă gratuită (comodat) de Consiliul Local. 
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Societatea comercială GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI S.R.L. are ca activitate principală cod CAEN 8411 

– Servicii de administraţie publică generală. 

Capitalul social al societăţii este vărsat integral de comuna Ştefăneştii de Jos reprezentat de 

Consiliul Local Ştefăneştii de Jos în calitate de asociat unic.  

Societatea este condusă de asociatul unic – Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos care 

exercită toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiei deţinute de comuna 

Ştefăneştii de Jos în condiţiile legii. 

Societatea este administrată de un asociat unic, numit de asociatul unic împuternicit cu puteri 

depline pentru un mandat de 4 ani, în condiţiile legii, ale cărui atribuţii sunt prevăzute în actul 

constitutiv al acesteia în conformitate cu Legea 31/1990.  

Codul unic de înregistrare al societăţii este 37563771 din data de 12.05.2017, numărul de ordine 

în registrul comerţului – J23/2199/12.05.2017, data eliberării certificatului de înregistrare al 

societăţii fiind 08.08.2017. Societatea se înfiinţează pe o durată nedeterminată începând cu data 

înregistrării în Registrul Comerţului. 

Actul constitutiv al societăţii face include referiri la: 

- Denumirea societăţii, statutul juridic, sediul şi durata societăţii; 

- Obiectul de activitate al societăţii; 

- Capitalul social, părţile sociale; 

- Administarea societăţii; 

- Activitatea societăţii; 

- Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii. 

Între obiectele de activitatea ale societăţii figurează şi 4931 - transporturi urbane, suburbane şi 

metropolitane de călători. 

Capitalul social al societăţii este în valoare de 410.000 lei. 

Organul de conducere al societăţii este reprezentat de asociatul unic având ca şi atribuţii: 

- Aprobarea/modificarea structurii organizatorice a societăţii, a numărului de posturi şi a 

categoriilor de personal, a condiţiilor de angajare şi funcţionare ale personalului societăţii, 

inclusiv a nivelului maxim de salarizare al acestuia; 

- Aprobarea/modificarea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al 

societăţii, luarea deciziilor asupra politicii economice şi comerciale a societăţii, stabilirea 

politicii de marketing şi comercializare; 
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- Examinarea/aprobarea/modificarea bilanţului şi contului deprofit şi pierderi, stabilirea 

eventualelor prelevări şi luarea deciziilor cu privire la modaliattea de repartizare a 

profitului net; 

- Luarea deciziilor cu privire la contractarea de împrumuturi banacare şi alte categorii de 

credite şi cu privire la acrodarea de garanţii; 

- Luarea deciziilor cu privire la schimbarea sediului societăţii, la înfiinţarea, funcţionarea, 

dezvoltarea ori desfiinţarea de agenţii, birouri, reprezentanţe, filiale, sucursale, magazine; 

- Hotărârea cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului 

de părţi sociale sau valorii nominale a acestora, cu privire la cesionarea părţilor sociale, 

stabilirea modalităţii şi a condiţiilor de efectuare a acestor operaţiuni; 

- Hotărârea cu privire la modificarea statutului, precum şi cu privire la transformarea 

formei juridice a societăţii; 

- Hotărârea cu privire la fuzionarea, divizarea sau dezvoltarea şi lichidarea societăţii; 

- Luarea deciziilor cu privire la efectuarea de investiţii în cadrul societăţii sau în alte 

societăţi comerciale; 

- Hotărârea cu privire la acţionarea în justiţie a celor vinovaţi pentru paguube pricinuite 

societăţii din vina lor. 

Aşadar, Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos exercită un control direct şi o influenţă 

dominantă asupra funcţionării şi a deciziilor strategice şi a politicii societăţii. 

Administratorul societăţii are îndeosebi un rol executiv, având ca şi atribuţii: 

- Anagajarea şi concedierea personalului societăţii, stabilirea drepturilor şi obligaţiilor, 

respectiv îndatoririle şi responsabilităţile pe compartimente, programul de lucru; 

- Înctomirea raportului cu privire la activitatea şi situaţia economico-financiară, a 

inventarului societăţii; 

- Avizarea bilanţului şi contului de profit şi pierderi pe anul expirat, precum şi a proiectului 

de program de activitate şi de buget, a veniturilor şi cheltuielilor societăţii pentru anul în 

curs, în concordanţă cu registrele societăţii şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, 

inclusiv a formelor de publicitate necesare; 

- Stabilirea tactivii de marketing şi comercializare, aprobarea operaţiunilor de încasări şi 

plăţi, de vânzare-cumpărare de bunuri, luarea deciziilor privind închirierea/rezilierea de 

contracte de vânzare-cumpărare, de închiriere etc.; 

- Răspunde de constitutuirea fondurilor legale de rezerve şi a altor fonduri de orice natură, 

conform prevederilor actului constitutiv al societăţii şi legii; 

- Răspunde de ţinerea în bună regulă a tuturor registrelor; 
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- Rezolvarea oricăror altor probleme care privesc conducerea curentă a societăţii, 

încheierea/autorizarea tuturor acetelor şi efectuarea/autorizarea operaţiunilor necesare 

pentru buna desfăşurare a activităţii societăţii. 

Personalul societăţii este angajat de către administrator în cadrul schemei de organizare 

aprobată de asociaţi, pe bază de contracte de muncă individuale, încheiate pe durată 

nedeterminată sau determinată. Nivelul salarilor personalului societăţii se stabileşte prin 

negociere între angajaţi şi societate. Societatea poate angaja personal care să lucreze pe perioade 

nelmitate sau limitate de timp sau pe bază de contract de prestări servicii.  

Societatea funcţionează pe baza unui regulament privind organizarea şi funcţionarea – R.O.F. 

R.O.F. include prevederi referitoare la: 

- baza legală de organizare şi funcţionare; 

- obiectul de activitate; 

- structura de organizare; 

- pricipalele relaţii funcţionale; 

- conducerea societăţii; 

- structura de organizare a societăţii. 

Societatea dispune de o organigramă care indică structura de organizare a acesteia. 
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Figura 5 Organigrama S.C. GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI S.R.L. 

Directorul general este cel care asigură conducerea societăţii. 

Compartimentul Financiar-Contabilitate este condus şi coordonat de contabilul şef care are în 

subordine personalul din cadrul compartimentului şi asigură modul de gestionare al 

patrimoniului societăţii. Acest compartiment elaborează politica şi strategia în domeniile 

financiar-contabil-salarizare, coordonează elaborarea bugetelor la nivelul societăţii şi a oricăror 

activităţi din domeniul financiar-contabil-salarizare al societăţii. 

Oficiul juridic realizezează toate acele activităţi de ordin juridic care au legătură cu funcţionarea 

societăţii: acordarea de consultanţă şi asistenţă juridică, redacatrea opiniilor juridice cu privire la 

aspecte legale ce privesc activitatea societăţii, reprezentarea intereselor insituţiei în faţa 

instanţelor de judecată prin folosirea căilor legale de atac, reprezentarea şi apărarea intereselor 

societăţii în faţa organelor administraţiei de stat şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege 

etc. 

Compartimentul resurse umane formulează şi implementează strategiile de personal şi oricare 

alte operaţiuni legate de personalul societăţii, elaborarea ROI şi ROF al societăţii. 
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Compartimentul SSM asigură toare activităţile legate de protecţia muncii, sănătatea şi 

securitatea în muncă. 

Compartimentul achiziţii asigură desfăşurarea tuturor activităţilor necesare în domeniul 

achiziţiilor publice ale societăţii. 

Serviciul domeniului public asigură desfăşurarea activităţilor de amenajare şi întreţinere spaţii 

verzi, întreţinere clădiri. 

Serviciul tehnic asigură conducerea şi coordonarea activităţii de întreţinere şi reparaţii a 

autovehiculelor şi utilajelor, coordonează activitatea de aprovizionare cu piese, material, 

carburanţi şi lubrefianţi etc. 

La data realizării prezentului studiu de oportunitate, societatea dispune de un număr de 41 de 

angajaţi: 

- Director general 

- Contabil şef 

- Casier 

- Şef formaţie – 4 angajaţi 

- Şofer autocamion/maşină de mare tonaj  

- Şofer de autoturisme şi camionete 

- Tractorist 

- Tinichigiu carosier 

- Lucrător gestionar 

- Maşinist la maşini pentru terasamente – 2 angajaţi 

- Mecanic utilaj 

- Îngrijitor spaţii verzi – 18 angajaţi 

- Îngrijitor clădiri 

- Femeie de serviciu – 6 angajaţi 

- Muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje.  

Indicatorii din exerciţiul financiar al anilor 2017 şi 2018 arată o creştere a cifrei de afaceri nete a 

societăţii de mai mult 7 ori, societatea înregistrând profit lanivelul anului 2018. 

Veniturile se obţin din producţia vândută – venituri de exploatare: venituri din vânzarea 

produselor finite, produselor agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor, venituri din 

vânzarea semifabricatelor, venituri din vânzarea produselor reziduale, venituri din servicii 

prestate, venituri din studii şi cercetări, venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii, venituri 

din activităţi diverse. 

Cheltuielile societăţii sunt reprezentate de cheltuieli cu personalul, alte cheltuieli de exploatare 

(cheltuieli cu prestaţiile externe: cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile, cu redevenţele, locaţiile 
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de gestiune şi chiriile, cu primele de asigurare, cu studiile şi cercetările, cu pregătirea 

personalului, cu colaboratorii, cu comisioanele şi onorariile, cu protocolul, reclama şi 

publicitatea, cu transportul de bunuri şi personal, cu deplasările, detaşările şi transferările, cu 

poşta şi telecomunicaţiile, cu serviciile bancare şi asimilate, cu alte servicii executate de terţi şi 

cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate precum şi cheltuieli reprezentând transferuri şi 

contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale) şi cheltuielile cu materiile prime şi 

materiale consumabile şi alte cheltuieli materiale.  

Am considerat importantă activitatea acestei societăţi din perspectiva potenţialităţii de a presta 

viitorul serviciu de transport public local la nivelul Comunei Ştefăneştii de Jos, autoritatea publică 

locală deţinând controlul acestei societăţi, fiind asociat şi acţionar unic. 
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2. Starea tehnică a sistemului aferent acestuia 
Serviciul de transport public este o activitate prestată în folosul cetăţenilor. Sistemul este un 

ansamblu de elemente dependente între ele şi formȃnd un întreg organizat care pune ordine 

într-un domeniu şi face ca o activitate practică să funcţioneze potrivit scopului urmărit. Scopul 

urmărit este materializarea prestaţiei în folosul cetăţenilor prin intermediul unor elemente: 

A. din categoria corporale: 

 zestrea stradală a oraşului 

 construcţiile şi instalaţiile auxiliare activităţii de transport călători 

 mijloacele mobile deţinute 

B. din categoria nematerializate: 

 ideile referitoare la organizarea transportului în comun 

 oamenii specializaţi pentru operaţiile aferente deplasării cu mijloace mecanice 

 reglementările specifice domeniului social-economic respectiv. 

 

Cele 9 staţii de transport în comun de pe teritoriul comunei sunt semnalizate corespunzător, au 

un design modern, cu copertină şi pereţi laterali protectori, cu banci pentru aşteptare.  

Cele 2 trasee de transport public care se vor introduce la nivelul comunei necesită amenajarea a 

încă 11 staţii de transport public care se vor adăuga la cele existente. 

UAT Comuna Ştefăneştii de Jos mai dispune de un spaţiu pe care se va amenaja ca şi spaţiu de 

garare şi întreţinere a flotei de autobuze care se va achiziţiona. 

 

Autoritatea publică locală intenţionează să achiziţioneze pentru introducerea transportului 

public local un număr de 5 autobuze din care 3 autobuze electrice şi 2 autobuze diesel Euro 6. 

Caracteristicile constructive şi performanţele acestora sunt prezentate în cele ce urmează. 

 

2.1 Specificații tehnice autobuze și echipamente conexe 

Specificaţii tehnice autobuze electrice 

Specificațiile 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) 
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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) 

 

 

Figura 6 Imagine de ansamblu lateral şi faţă autobuz electric 

 

Figura 7 Exteriorul și interiorul autobuzului electric 

Configurație 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. 



Studiu de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de transport public 
local pe raza UAT comuna Ștefăneștii de Jos 

 

 

 

34 

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 * 

* 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. 
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Specificaţii tehnice autobuze diesel EURO 6 

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; 

- 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 
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- Culoare caroserie Albastru/ Crem/Verde 

- Geamuri fumurii 

 

 

Figura 8 Imagine de ansamblu exterior autobuz diesel EURO 6 

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 

Cuplu maxim 400 Nm 

Norma de poluare Euro 6 

Cutie de viteze(marca /tip) Iveco M40 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 
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2.2 Mijloace fixe tehnice relevante (spațiu de garare, panouri electrice, componente e-

ticketing, sistem de management de trafic) 
Prezentăm în cele ce urmează cu titlu exemplificativ configuraţia mijloacelor fixe tehnice 

relevante pentru desfăşurarea în bune condiţii a unui transport public modern şi ecologic care 

pot fi implementate o dată cu introducerea transportului public local de călători la nivelul 

comunei. 

 

2.2.1 Capete de linie 

Capătul de linie de la limita administrativă a localităţii permite prin spaţiul de care dispune de o 

amenjare care să permită activităţi de dispecerat, spaţii de aşteptare, amplasarea staţiilor de 

încărcare pentru autobuzele electrice etc. Acesta poate  cuprinde: 

- construcţie cu toate utilităţile care va include dispeceratul – un birou dotat cu calculator, GPS; 

- toaletă pentru personal; 

- toaletă publică pentru bărbaţi, femei şi pentru persoane cu handicap locomotor; 

- sală de aşteptare; 

- panou electric cu informaţii despre curse; 

- peroane pentru autobuze – creare acces, infrastructură. 

 

 

Figura 9 Schemă posibilă de amenajare cap de linie la limita administrativă a localităţii 
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2.2.2 Panouri electrice de afişaj în staţii și componenete e-ticketing 

Specificaţiile tehnice ale sistemului de e-ticketing vor face referire în cele ce urmează la 

următoarele componente: 

 Sistem automat de afișaj în stații bazat pe tehnologia LED 

 Automat de eliberare, vânzare și reîncărcare pentru carduri și bilete 

 Locație de eliberare carduri nominale și nenominale 

 Terminal de control 

 Punct de descărcare date 

 Centru de formatare și date 

 Validator dual mijloace de transport cu imprimanta termică și comunicare prin computer 

de bord 

 Computer de bord 

 Switch de comunicații și tablou electric 

 Automat de vânzare și reîncărcare îmbarcat 

 Licență software e-ticketing 

Sistem automat de afisaj în staţii bazat pe tehnologia LED 

Stațiile pot fi dotate cu panouri de afișaj cu LED pentru informarea călătorilor ce comunică cu 

platforma integrată a sistemului care realizează distribuția informației de pe serverul central pe 

panourile led. 

Soluția va permite calcularea timpului până la sosirea în stație a vehiculelor și transmiterea 

acestei informații către panourile de informare, această informație actualizându-se în timp real 

în funcție de condițiile de trafic. Acest lucru va fi posibil prin antena GPS montată în cadrul 

vehiculelor. 

Parametrii tehnici minimi ceruți pentru un sistem automat de afișaj în stații sunt următorii:  

 Rezoluție: 80 x 32  

 Alimentare 230V AC  

 Temperatură de funcționare -20°C ~ 60°C  

 IP 54  

 Carcasă integrată atasată de copertina stației, fără stâlp independent de susținere  

  

Automat de eliberare, vânzare şi reîncărcare pentru carduri şi bilete 

Parametrii tehnici minimi ceruți pentru automatul de eliberare, vânzare și reîncărcare carduri și 

bilete sunt următorii: 

• Carcasă 

- Material: oțel inoxidabil, minim 3 mm grosime 

- Capac superior: oțel inoxidabil, min 1.5 mm grosime 
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- Capac inferior: oțel inoxidabil, min 2 mm grosime 

- Include sistem de iluminat 

- Protecție împotrivă lichidelor 

- Include sistem drenare lichide, dispozitiv de stocare al lichidelor de min. 4 litri 

- Acces persoane dizabilităţi 

- Lacuită în interior și exterior cu lac 

- Sistem de ventilație. Turația ventilatoarelor poate fi modificată din sistemul central. 

- Sistem de climatizare automatizat cu termostat 

- Modalitatea de prindere pe soclu va fi un robustă cu șuruburi ce nu pot fi accesate din exteriorul 

echipamentului 

- Pereți și tavan dubli, ventilați 

- Echipamentul nu necesită răcire cu freon 

- Stroboscop exterior protejat antivandal 

- Sirenă 

- Usă unică de acces dublu placată 

- Sistem de iluminare integrală a feței aparatului 

- Buzunar comun de colectare cu clapetă pentru eliberarea biletelor, chitanțelor și monedelor 

- Protecție specială a accesului la componența de plată folosind bancnote pentru protecție 

împotrivă lichidelor 

- Protecția informațiilor afișate la opriri accidentale sau provocate ale echipamentului, prin 

stingerea automată a display-ului în cazul în care informațiile de pe display nu este cea 

intenţionată spre a fi afişată. 

- Sistem de bypass a sistemului de protecție a informațiilor afișate în cazul operatorilor tehnicieni 

autorizați 

- Componența de securitate dispune de sistem de diagnoză și confirmare a operatiiilor prin 

mesaje vizuale 

- Sistem de acces protejat în caz de întrerupere totală a electricitătii și epuizare a bateriilor 

- Model de carcasă compact care permite amplasarea într-un spațiu foarte îngust 

- 3 porturi usb libere pentru depanare 

- Sistem de iluminare interioară care se declansează automat la deschiderea ușii 

- Sistem de tastatură onscreen accesibil în modul de administrare 

- Modul de informare: cel puțin un metru pătrat, integrat în echipament. 

- Usă cu următoarele caracteristici 

- Material: plăci de oțel, min 3mm grosime 

- Grad deschidere: min 950 

- Masă pliabilă integrată 

- Sistem de prindere multi-punct dispus pe toată inălţimea ușii 
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- Împământare 

- Duritate: 300 Vickers 

- Clapă pentru accesul la titlurile de transport eliberate 

- Sirenă pentru alarmă acustică 

- Alarmă luminoasă 

- Sistem de închidere cu 5 nivele de acces 

- 5 nivele de acces 

❖ Nivel 1: Electronic. Impiedică accesul și protejează încuietoarea cilindrică, 

identificarea persoanei care accesează automatul și a rolului acesteia în sistem. 

Autentificarea se efectuează folosind un cititor de carduri separat iar introducerea 

PIN-ul se face folosind tastatură metalică incorporată în apărat accesibilă după 

deschiderea ușii. Codurile PIN ale operatorilor sunt permanent sincronizate cu 

sistemul central și memorate într-un sistem de calcul independent. 

❖ Nivel 2: Încuietoare cilindrică. Impiedică accesul mecanic la încuietoarea ușii 

❖ Nivel 3: Încuietoare usă. Permite deschiderea ușii cu o cheie fixă specifică 

sistemului 

❖ Nivel 4: Acces cutii valori. Accesul la cutiile de valori se realizează pe bază de 

încuietori securizate electromecanice. Accesul la cutii fără autentificarea de la 

nivelul 1 generează alarmă local și se raportează în sistemul de monitorizare 

❖ Nivel 5: Auto-sigilare cutii valori. Cutiile de valori se etansează automat la 

scoaterea din soclu, dotate cu încuietori securizate, nu pot fi reutilizate decât după 

deschiderea și scoaterea monetarului. 

• Functionalităţi 

- Reincărcarea titlurilor de transport ale operatorului pe cardurile contactless ale clienților 

- Emiterea de carduri RFID compatibile ISO 14443 tip A, pe suport Mifare 1K 

- Permite efectuarea plătii titlurilor de transport prin: 

❖ Monede 

❖ Permite actualizarea software a profilului monedelor. 

❖ Asigură prevenirea introducerii obiectelor nemetalice prin fantă de monede. 

❖ Cutii de monede interschimbabile între automate cu identificare electronică 

❖ Capacitate cutie monede: 4 litri 

❖ Alarmă în cazul accesului neautorizat și transmiterea acesteia în sistemul de 

monitorizare 

❖ Bancnote 

❖ Capacitate: 600 bancnote 

❖ Cititor bancnote 4 căi 

❖ Protecție împotrivă tragerii înapoi a bancnotei validate 
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❖ Magazie temporară cu următoarele functionalităti 

❖ Stocarea bancnote înainte de a fi transmise în casa de bani 

❖ Capacitate 50 bancnote 

❖ Descărcarea automată a bancnotelor în casa de bani 

❖ Acordă rest din magazia temporară 

❖ După scoaterea din automat casele de bani nu pot fi reintroduse decât după 

rearmare 

❖ Card bancar 

❖ Carduri acceptate: magnetice conform ISO 7816, cip conform ISO 7816 

❖ Înserarea manuală a cardului în cititor 

❖ Emite chitanţă cu datele tranzacției independent de tipul de plată utilizat 

• Unitate de comandă 

- Procesor: Fanless Intel Atom N2600, 1.6GHz, Dual-Core, 3.5W, Hyper-Threading Support 

- Memorie 2 GB 

- VGA Integ 

- 2 x LAN 2 

- Storage: 500 GB 

- Wireless: Mini-PCI Express Slot Wireless 802.11 b/g/n 

- USB Embedded 7 * USB 2 

- Video: VGA, permite afișarea de imagine grafice și conținut web (Html, Flash, Silverlight, ...) 

- Porturi 

❖ 2 * USB 2.0 

❖ 4 Porturi seriale (3 RS232, 1 RS232/422/485) 

❖ 2 * WIFI Antenna holes 

❖ Rear I/O Port 4 * USB 2.0 ports 

❖ 2 porturi RJ-45 

• Unitate Comandă Sistem Alarmă 

- Microcontroller specializat pentru controlul tastaturii folosite la autentificarea operatorului 

- Toate perifericele incluse în placa de circuite 

- Conține unitate de comandă independentă pentru sistemul de alarmare, conectată la sistemul 

backoffice 

- Senzor de temperatură și umiditate, integrați direct în placa de comandă 

- Controlul alimentării afișaj-ului automatului 

- Autonomia 12 ore în lipsă alimentării energiei electrice. Unitatea păstrează o bază de date locală 

și sincronizează automat informațiile tuturor utilizatorilor autorizați să acceseze echipamentul, 

inclusiv nivelul de autorizare. 

- Monitorizarea și controlul stării unitătii de comandă echipamente 
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• Afișaj 

- Tehnologie TFT, touchscreen rezistiv 

- Diagonală: 15’’ 

- Luminozitate: 800CD/m2 

- Rezoluție: 1024x768 

- Sticlă anti scratch 

- Folie antivandalism 

• Sistem de alimentare cu energie electrică 

- Alimentarea automatului: 230 Vac / 50 Hz 

- Filtru de linie 

- Siguranță de protecție pentru fiecare circuit 230V în parte 

- Siguranță generală pentru circuitul de alimentare 

- Circuit de alimentare separate pentru activitatea de întreținere 

- UPS integrat 

- În cazul întreruperii alimentării, sistemul va asigura următoarele functionalităţi: 

- Terminarea tranzacției în derulare 

- Oprirea echipamentului în condiții de sigurantă 

- Transmiterea unei alerte către sistemul de monitorizare 

- Permite funcționarea sistemului de detecție efracție pe o perioadă de 12 ore 

- Pornirea automată cu toate functionalităţile la revenirea alimentării cu energie electrică 

• Sistem de alarmare 

- Senzori pentru semnalizarea: 

- șocurilor asupra ușii 

- deschiderea neautorizata a ușii 

- șocurilor asupra afisajului 

- accesul la panoul superior 

- temperaturii 

- umiditătii 

- Se generează alarmă locală vizuală și acustică în următoarele cazuri: 

- Acces neautorizat în interior 

- Access neautorizat la cutiile de valori 

- Șocuri asupra ușii și afisajului 

- Înserarea de lichide în automat 

- Toate alarmele locale vor fi transmise și central către sistemul de monitorizare 

• Sistemul de supraveghere video conține următoarele componente care vor funcționa non 

stop: 

- Cameră video integrată în carcasă 
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- Cameră video exterioară 

• Camerele video 

- Vizionarea locală a inregistrărilor provenite de la camerele video pe o perioadă de 3 zile 

- Vizulizarea real-time centrală a înregistrărilor provenite de la camerele video. 

• Aplicația software 

- Transmite către sistemul central toate vanzările efectuate 

- Gestionarea stocurilor de elemente consumabile 

- Update centralizat fără intervenție umană în cazul modificării aplicației. Sistemul va include 

verificarea centralizată a versiunilor de pe fiecare automat 

- Urmărirea automată a stării componentelor și transmiterea acestora către sistemul central 

- Meniu special pentru operatorii care realizează intervenții sau colectare 

- Distribuirea automată în tot sistemul a ofertei tarifare în timp foarte scurt ( sub 2 minute) de la 

modificarea acesteia 

- În cazul unei defecțiuni, sistemul permite restore-ul aplicației la ultima forma funcţională fără 

să folosească fișiere de backup. 

- Suport pentru interfată în 3 limbi. 

- Din motive de securitate, meniul de administrare se va face folosind un cont separat al sistemul 

de operare. 

- Aplicația de administrare afişează starea curentă a automatului raportând valorile fiecărui 

senzor și datele obținute de la fiecare dispozitiv. 

- Atât înainte cât și după colectarea monetarului se vor eliberă chitanțe unice care să ateste sumă 

ridicată. Chitanțele și raportul de monetar ridicat sunt disponibile realtime în platformă 

BackOffice. 

- Aplicația de administrare permite crearea unei copii de sigurantă a tranzacțiilor pe dispozitivul 

detașabil disponibil în automat. 

- Aplicația de administrare conține funcții prin care se pot testa dispozitivele prezente în automat 

pentru a determina starea lor de funcționare. 

• Condiții de mediu 

- Temperatură de funcționare: între -20oC și +60oC 

- Umiditate: 20-95% fără condens 

- Nivel de zgomot: 50dB 

- Grad protecție: IP54 

• Standarde 

- EN 60950-1 :2006 + A 11 :2009 + A 1 :2011 + A 12:2011 

- EN 60068-2-2:2008 + 60°C. 

- EN 60068-2-1:2007 -20°C. 

- EN 61000-4-4:2005 
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- EN 61000-4-6:2009 

- EN 61000-4-3:2006 

- EN 61000-4-2:2009 

- EN 61000-6-1 :2007 

- EN 55022:2011 

- EN 55024:2011 

- EN 62262:2004 

- EN 60215:2001 + A 1 :2001 + A2:2001 

- EN 60068-2-6:2008 

- EN 60068-2-27:2009 

- EN 55014-2:2001 + A 1 :2003 

- EN 61140:2002 + A1:2007 

- EN 60529:1995 + A1:2003 IP 54 

- EN ISO 9241 

 

Locaţie de eliberare carduri nominale şi nenominale 

Locațiile de eliberare a legitimațiilor de călătorie vor realiza vânzarea/reincărcarea titlurilor de 

călătorie pentru pasageri. În ele sunt necesare următoarele echipamente: 

• Computer 

- Computer integrat în monitor, fără unitate centrală separată 

- Procesor 3.2 GHz, 2 nuclee, 4 MB cache 

- Memorie: 2 GB DDR3 133 MHz 

- Hard disk: 500 GB SATA 7200 rpm 

- Placa video dedicată 

- DVD writer 

- Diagonala: 21.5” 

- Placa de rețea wireless, IEEE 802.11 b/g/n 

- Mouse optic USB 

- Tastatura USB 

- Webcam: 2 MP 

- Cititor de carduri 

- Boxe 2 x 2W 

- Sursă 150 W 

- Sistem de operare: 64 biti 

• Webcam 

- Senzor VGA 

- Rezoluție video: 640 x 480 
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- Rezoluție foto: 1.3 MP 

- Suport zoom 

- Suport autofocus 

- Conexiune: USB 2.0 

- Suport de prindere de ecran LCD 

• Imprimantă carduri 

- Modul imprimare color, cap de imprimare 300 dpi 

- Conexiune USB 

- Memorie: 16 MB RAM 

- Depozit ieșire cu 100 carduri 

- Panou de control cu 1 buton si 4 LED-uri 

- Imprimare termică 

- Codare: unitate de codare fără contact ISO 14443A, B, ISO 15693, Mifare, DesFire, HID iClass 

- Riboane 

❖ Monocrom negru 2-panel KO: 500 carduri/rolă 

❖ Ribon color 5-panel YMCKO: 200 carduri/rolă 

❖ Ribon color 6-panel YMCKO-K: 200 carduri/rolă 

❖ Ribon color half-panel YMCKO: 400 carduri/rolă 

❖ Monocrom: 1000 carduri/rolă 

- Viteză imprimare 

❖ Color pe o singură față: 150 carduri/ora 

❖ Color pe ambele fețe: 125 carduri/ora 

❖ Monocrom pe o singură față: 1000 carduri/oră 

❖ Monocrom față-verso: 350 carduri/oră 

- Formatul cardului 

❖ ISO CR-80 – ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm – 3.375” x 2.125”) 

❖ Tip card: PVC integral, PVC compus, PET, ABS1 

❖ Grosime card: 0.25 mm – 1 mm 

- Platforme suportate 

❖ Windows 7, XP, Vista (32 si 64 biti) 

❖ Macintosh OS X 10.2 – 10.6 

❖ Linux 

- Alimentare: 100-240 V AC, 50 -60 Hz, 1.8A 

- Condiții de mediu 

❖ Temperatură de operare: 15 – 30 grade Celsius 

❖ Umiditate: 20 – 65 %, fara condens 

❖ Temperatură de depozitare: -5 - +70 grade Celsius 
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❖ Umiditate de depozitare: 20 – 70%, fară condens 

• Cititor carduri contactless 

- Interfață: USB 2.0 CCID 

- Viteză transmisie: 12 Mbps 

- Interfață Smart Card cu contact 

❖ Protocoale: T=0, T=1, 2-wire: SLE 4432/42 (S=10), 3-wire: SLE 4418/28 (S=9), I2C 

(S=8) 

❖ Dimensiuni card: ID-I (full size) 

❖ Viteza interfeței Smart Card: 8 MHz 

❖ Tipuri de carduri suportate: Carduri Smart 5V, 3V, 1.8V, ISO 7816 Clasa A, B si C 

❖ Alimentare Smart Card: 60 mA 

❖ Detecție Smart Card: Detecție a mișcării cu auto oprire/detecție automată a tipului 

de card/ scurt circuit și protecție termică. 

- Interfață Smart Card fară contact 

❖ T=CL, MIFARE, Iclass 

❖ ISO 14443 A, cu 848 viteză de transmisie 

❖ ISO 15693 cu 26 kbps viteză transmisie 

- Suport sisteme de operare 

❖ Windows XP, Vista, 7 (32 sau 64 biti) 

❖ Linux 

❖ Macintosh OS X 

• Scanner flatbed A4 

- Format A4 

- Rezoluție optică: 4800 x 4800 dpi 

- Adâncime de culoare: 48 biti 

- Mod auto-scan 

- Conexiune PC: USB 2.0 

- Viteză scanare pagina A4 color, 300 dpi: 10 secunde 

- MTBF: 500000 ore 

• Router 3g 

- Design industrial, embedded 

- Quad-band EDGE/GPRS 

- Firewall, VPN integrat 

- Procesor RISC, 32 biți 

- Memorie: 64 MB 

- Sursa DC: 24 V 

- Switch intern 
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- Carcasă din aluminiu 

- Consum: 5W 

- Management: SSH, Telnet, consola, Web 

- Interfețe externe: 1 x WAN (RJ45), 3 x LAN (RJ45, 10/100 Mbps), 1 x consolă (RJ45), 2 x RS-232 

- Temperatură de funcționare: -20 - +70 grade Celsius 

- Antenă externă 3G cu cablu de 7m 

• UPS 

- 1000 VA 

- Durata de funcționare pe baterii: 15 minute / 300W 

• Aplicația de vânzare 

- Permite adăugarea și configurarea de noi puncte de vânzare fără intervenția furnizorului 

- Se poate utiliza doar de către personalul ce deține un card cu rol de “vânzător” 

- Blocarea cardului după 3 încercări eșuate de introducere a PIN-ului 

- Permite vânzarea elementelor de stoc precum bilete de hârtie, hărți, etc în limita stocului 

existent în gestiunea vânzătorului. În cazul în care operația nu poate fi efectuată se va afișa un 

mesaj corespunzător. 

- Indicarea automată a tipurilor de documente care trebuie prezentate de anumite categorii de 

călători la cumpărarea titlurilor de călătorie, în funcție de oferta tarifară a operatorului de 

transport public definită în backoffice.. 

- Posibilitatea de scanare și memorare a documentelor justificative. 

- Instanțierea instituțiilor care subvenționează conform tipului de instituție definit in BackOffice 

- Gestionarea situațiilor de portofel electronic cu sold negativ. 

- Emiterea cardurilor de călătorie personalizate cu fotografie și emiterea cardurilor nenominale 

folosind un wizard cu mai mulți pași. Preview vizual și informațional al cardului care va fi tipărit 

înainte de finalizarea operației 

- Reîncărcarea cardurilor emise 

- Consultarea cardurilor emise 

- Verificarea vânzărilor realizate în toate locațiile din sistem 

- Emiterea facturilor (cu OP la termen sau asociata unui bon fiscal). 

- Posibilitatea de plata prin centralizator (astfel încât să se poată ignoră prețul definit). Raport 

specific cu situația acestor vânzări. 

- Gestionarea facturilor. Preview facturi și posibilitate de retipărire după vânzare. 

- Posiblitatea aplicării unui procent de discount specific unui client. 

- Încasarea amenzilor emise în cadrul sistemului 

- Gestionarea comenzilor din cadrul sistemului. 

- Închiderea monetarului operatorului. După închidere, situația operatorului va fi printată într-un 

raport specific. 



Studiu de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de transport public 
local pe raza UAT comuna Ștefăneștii de Jos 

 

 

 

48 

- Interfața în limba română. 

Pentru personalul operatorului de transport se recomandă utilizarea cardurilor Mifare Classic 4K, 

din familia IS0 14443 tip A, care oferă suficientă memorie și condiții de securitate ideaIe pentru 

acest scop. 

 

Terminal de control 

Terminalele de control permit stocarea politicilor emise de autoritatea contractantă precum 

liniile de transport în comun, vechiculele din flotă, tipurile de titluri tarifare și apelează cardul 

pentru citirea informațiilor stocate pe acesta. În urmă informtiilor obținute poate constată 

numele deținătorului, titlurile tarifare existențe și dacă este validat corespunzător. 

Toate operațiile efectuate de către controlor folosind terminalul portabil sau pe validatoarele din 

mijlocul de transport sunt trimise automat la centrul de control, cu ajutorul unui modem GPRS 

intern. În absența conexiunii, aceste date sunt stocate în memoria terminalului. 

Parametrii tehnici minimi ceruți pentru terminalul de control sunt următorii: 

• Specificații generale 

- Memorie internă: 8 GB, cu posibilitatea de extindere la 32 GB 

- Tastatură: alfanumerică 

- Camera foto inclusă: 3 MB 

- Acumulator: Li-Ion 

- Timp de funcționare în stand-by: 10 zile 

- Greutate: 292g (fără acumulator) 

• Afișaj 

- Rezoluție: 640 x 360 

- Diagonală: 3.5” 

- Touchscreen 

- Senzor de lumină 

• Conectivitate 

- ISO 14443A 

- WAN – GPRS 

- WLAN IEEE 802.11 b/g/n 

- Suport pentru TCP/IP 

- Bluetooth 

- USB și RS232 

- GPS 

Cerinţe adiţionale: 

Va fi inclusă o aplicaţie de control a titlurilor de transport care permite următoarele: 

• Verificarea validității titlurilor de călătorie 
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• Blocarea validatoarelor în timpul controlului 

• Autentificarea securizată 

• Configurarea traseului 

• Emiterea amenzilor 

• Înregistrarea controalelor efectuate și transmiterea acestora către sistemul central 

 

Punct de descărcare date 

În punctul de descărcare date se va instala un sistem de comunicații, având rolul de zonă tampon 

pentru transferul de date dintre vehicule și platforma integrată a sistemului automat de eliberare 

a legitimațiilor de călătorie. 

Comunicatia dintre vehicule şi serverul central este realizată printr-o conexiune radio WiFi. În 

acest scop sunt folosite frecvenţele radio din banda de 2.4 GHz, întrucat utilizarea acesteia nu 

presupune costuri adiţionale, lunare sau de orice alt fel. 

Access point-ul va funcționa în exterior, făcând faţă variațiilor puternice de temperatură, 

umiditate, etc. De asemenea, aceste echipament va fi prevăzut cu un dispozitiv de protecție 

împotrivă descărcărilor de tensiune, pentru a preveni defectarea în cazul descărcărilor de 

tensiune atmosferice. 

Componentele şi parametrii tehnici minimi ceruţi pentru punctul de descărcare date sunt 

următorii: 

• Router 3G 

- Design industrial 

- Quad-band EDGE/GPRS 

- Firewall, VPN integrat 

- Procesor RISC pe 32 de biți 

- Memorie 64 MB 

- Sursa DC 24V 

- Switch intern 3 porturi 

- Carcasă din aluminiu 

- Consum maxim 5W 

- Management: SSH, Telnet, consolă, Web 

- Interfețe externe: 1 x WAN (RJ45), 3 x LAN (RJ45, 10/100 Mbps), 1 x consolă (RJ45), 2 x RS-232 

- Temperatură funcționare:: -20oC pana la 70oC 

- Antena externă 3G cu cablu 7m 

• Access Point 

- 64 MB RAM 

- Dual-band: 2.4 Ghz si 5 GHz 

- Standarde 802.11 a/b/g/n 
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- Lățime de bandă suportată: 300 Mbps 

- Tehnologie MIMO 

- Conectori antena: 3 x RP-TNC pentru 2.4 Ghz si 3 x RP-TNS pentru 5 GHz 

- Canale 20 / 40 MHz 

- Antenă externă MIMO, 3 conectori, design de exterior 

- Interfață rețea 10/100/1000 Mbps 

- Posibilitate alimentare prin standard Power over Ethernet (PoE) 

- Posibilitate ascundere identificator rețea SSID 

- Detecție a access point-urilor neautorizate 

- Suport Cyclic Shift Diversity (CSD) 

- LED-uri status: mod operare, Ethernet, Radio 

• UPS de exterior 

- 1000 VA / 1000 W 

- Temperatură de funcționare: de la -40 grade Celsius până la +74 grade Celsius 

- Umiditate maxima: 95% 

- Durată de funcționare pe baterii: minim 60 minute / 1000 W 

- Carcasă etanșă 

• Cabinet metalic 

- Cutie metalică pentru exterior 

- Dimensiuni: 500x700x250 mm 

- Grad de protecție IP55 

 

Centru de formatare şi date 

Locația centrală de management găzduiește platforma integrată hardware și software, ce 

reprezintă fundamentul sistemului automat de eliberare a legitimațiilor de călătorie. În această 

locație se vor centraliza toate datele colectate prin intermediul sistemului automat de eliberare 

a legitimațiilor de călătorie (vânzare, validare, control, activitate vehicule etc) 

și se vor stabili funcționalitățile și drepturile aferente celorlalte componente ale sistemului. În 

această locație, ca părți componente ale platformei integrate şi ca suport pentru întreținerea 

acesteia, se regăsesc atât echipamente IT necesare funcţionării și administrării sistemului, cât și 

stații de lucru pentru personalul care realizează aceste funcții și alte activități specifice. 

Pe serverul central vor rula aplicațiile necesare componentei software a platformei integrate a 

sistemului automat de eliberare a legitimațiilor de călătorie, corespunzătoare zonei BackOffice. 

Parametrii tehnici minimi ceruţi pentru serverul central sunt următorii: 

• Xeon 10C E5-2630 v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 2x16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 

1.2V) PC4-19200 CL17 2400MH, Open Bay 2.5'' HS SAS/SATA (8 HDD Max std / 16 HDD 

Max with optional cage and controller/expander), 2 x 900GB 10K 12Gbps SAS 2.5in G3HS 
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HDD ServeRAID M5210 RAID 0, 1, 10, 1x750W Hot Swap PSU, 4 x 1 Gbit Ethernet, 3-year 

customer-replaceable unit and onsite limited warranty with 9x5 next business day (NBD), 

rack 2U 

• Sistem de operare Microsoft Windows Server sau compatibil 

• Sistem de baze de date este Microsoft SQL Server sau compatibil 

Pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică a echipamentelor mai sus 

menționate, se utilizează un echipament de tip sursă neîntreruptibilă de tensiune (UPS). UPS-ul 

va fi dimensionat pentru a putea oferi o autonomie de funcționare pe baterii a întregului sistem 

timp de 30 minute. 

Aplicatia BackOffice va asigura minim următoarele functionalităţi: 

• Managementul utilizatorilor 

• Managementul cardurilor de operatori 

• Managementul ofertei tarifare 

- definire categorii de planuri tarifare 

- definire tipuri de călători 

- definire tipuri de instituții colaboratoare 

- definire instituții colaboratoare cu specificarea algoritmului de calcul subvenționat pentru 

fiecare 

- definire șabloane carduri (operator/călător) cu posibilitatea de a adaugă imagini și text 

predefinit specificând coordonatele. Vizualizarea în timp real a șablonului în curs de definire 

- definire zone cu posibilitatea de specificare a tipului lor (urban/extraurban). Zonele for fi luate 

în considerare în algoritmul de definire al titlurilor tarifare 

- definire intervale orare 

- definire pachete comerciale cu definirea cantităților pentru care se aplică fiecare discount 

- definire titluri general valabile într-o rețea de transport cu specificarea decontărilor pe fiecare 

tip de instituție 

- definire titluri a căror folosire este condiționată (reduceri, gratuităţi) 

- definire durată de valabilitate a unei călătorii de la prima validare 

- mecanism automat de import încărcări direct în sursa de date cu update pe card la momentul 

validării 

- Versionarea automata a titlurilor tarifare 

- Posibilitate de copiere a unui titlu tarifar 

- Specificarea valorilor specifice instituțiilor publice: valoarea în contabilitate, valoarea decontului 

în contabilitate, valoarea FD în contabilitate, valoarea la chioșc, valoarea FD la chișoc. Aceste 

valori sunt luate în calcul la momentul vânzării și incluse în rapoartele generate de sistem. 

- Specificarea denumirii titlurilor tarifare în mai multe limbi pentru a fi afișate corect în punctele 

de emitere în funcție de limba selectată. 
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• Managementul cardurilor călătorilor 

- Istoric card 

- Posibilitate blocare/deblocare card călător 

- Mecanisme puternice de prevenire și detectare a fraudei 

• Management echipamente sistem 

- Urmăreşte toate echipamentele din sistem, împreună cu starea lor şi locațiile în care sunt 

distribuite 

- Oferă un mecanism de căutare și sortare a rezultatelor în funcție de parametrii memorați 

- Generează alerte în cazul unor evenimente apărute 

- Afișaj în timp real al timpilor de sosire în fiecare stație și al fiecărui autobuz de pe traseu. 

- Verificarea distanței de la traseu al fiecărui autobuz în circulație 

• Mișcări stocuri 

- Implementarea fluxurilor automate specifice operatorilor de transport pentru ușurință în 

folosire 

- Specificarea seriilor și a numerelor pentru elementele de stoc înseriate (cu completarea 

automată acolo unde se pot calcula) 

• Definire elemente de gestiune 

• Definirea schimburilor 

• Gestionare comenzi 

• Gestionare clienți 

• Gestionare amenzi 

• Planificare activitate controlori 

• Gestionare reclamații 

• Gestionare autobaze, stații, rute si vehicule transport 

• Consultare harta rețea transport 

• Zona de carantină în care tranzacțiile generate de mecanismele de prevenire a efracției 

sunt blocate pana la verificarea manuală. 

• Dashboard 

- alerte asupra unor activități realizate în cadrul sistemului 

- starea consumabilelor 

- Sisteme offline sau care au probleme cu comunicația 

- Acces neautorizat la cutiile de valori 

- Aparate care necesita intervenție pentru colectare 

- Comenzi nepreluate 

- Planificări de controlor nerealizate conform 

- Reclamații nerăspunse 
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- Suspiciuni program de lucru controlori 

- Erori/defecțiuni aparute in cadrul sistemului. 

• Gestionare mesaje ce vor fi afișate pe panourile de tip LED amplasate în stațiile de 

transport 

- Definirea mesajelor pe liniile disponibile 

- Posibilitatea de definire a mesajelor predefinite 

- Căutare rapidă în fereastră de editare pentru selecția mai multor stații în care să se efectueze 

modificările 

• Funcţia de raportare 

- Vânzări: carduri vândute/reîncărcate, elemente de stoc vândute 

- Stocuri: intrări/ieșiri, fișa de magazie, distribuție pe locații 

- Validări: călătorii validate 

- Control: carduri verificate, vehicule verificate 

• Mecanism blacklist 

- Controlul cardurilor blocate 

- Algoritmi avansați de detecție fraudă cu introducerea automată în blacklist 

Centrul de formatare și preîncărcare va asigura formatarea cartelelor contactless sosite de la 

producătorul de cartele. Procesul de formatare include înlocuirea cheilor de criptare de transport 

ale producătorului de cartele cu cheile de criptare de producție ale operatorului de transport. 

Pentru formatarea cardurilor se va folosi o aplicație de formatare care îndeplinește minim 

următoarele funcționalitati: 

• Poate fi accesată doar de către operatorii BackOffice cu rol de Administrator, cu ajutorul 

cardului de operator pe care l-au primit și a codului PIN aferent. 

• Permite emiterea cardurilor de tip Operator 

• Permite consultarea/ crearea unui card 

• Permite imprimarea unui card alături de datele specifice 

• Permite resetarea un card, adică ștergerea tuturor informațiilor de pe acesta 

• Permite modificarea explicită a fiecărei valori din stuctura de dată a cardului 

• Permite formatarea cartelelor contactless primite de la furnizorul de carduri. Cheia 

implicită a cardurilor trebuie schimbată uniform (toate cardurile și device-urile să aibă 

aceeași cheie pentru a fi compatibile) cu o cheie în format hexadecimal. 

Validator dual mijloace de transport cu imprimantă termică şi comunicare prin computer de bord 

Validatorul din vehicul va fi instalat în zona optimă pentru acces al călătorilor, cât mai aproape 

de cabina conducătorului de vehicul. Validatorul va fi de tip dual (vor putea fi validate atât cartele 

fără contact cât și bilete de hârtie). 

Parametrii tehnici minimi ceruţi pentru validatorul dual sunt următorii: 
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• Specificații generale 

- Modul de citire/ scriere fară contact: ISO 14443 A 

- Modul imprimare: bilete hârtie termică 

- Modul securitate: 1 x SAM, SW EN7816-4, HW EN7816-3 

- Microprocesor: 400 MHz 

- Memorie: 256MB 

- Kit pentru montare: pe bare de diametru 30 – 40 mm, fără șuruburi accesibile direct sau la 

vedere. Bară trece prin interiorul carcasei validatorului, protejând astfel structura de prindere și 

conectare. 

- Carcasa din metal securizată cu cheie ce se deschide în două componente, având cel mult partea 

frontală din plastic. Spatele carcasei validatorului (baza) este interschimbabil, urmând a rămâne 

fixată pe bară în cazul necesității depanării echipamentului. 

- Echipamentul este dotat cu senzori de temperatura și cu sistem de climatizare 

- Controlul alimentării componentelor în funcție de pragul de temperatură inferior, configurat. 

- Protecție carcasă: IP32 

- MTBF: 30000 ore 

• Interfețe 

- 1 x Ethernet 10 Mbps 

- 1 x RS232 

- 1 x slot Compact Flash intern 

- 1 x slot extern USB 

• Audio 

- Difuzor integrat 2W 

• Display 

- LCD color 

- Diagonală: 7” 

- Rezoluție: 640 x 480 

- Luminozitate: 350 cd/m2 

- Touch screen pe toată suprafața 

- Rezistență antivandal 

- Afișare cifre, imagini grafice şi caractere cu diacritice, video 

• Alimentare 

- 24V CC nominal 

- Protecția datelor în caz de întrerupere a alimentarii 

- RTC (Real Time Clock) 

• Cititor carduri fără contact 

- Integrat 
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- ISO 14443A 

- Protecție anti-coliziune 

• Protecții electrice 

- Protecție la suprasarcină 

- Protecție la supratensiune 

- Protecție la polarizare inversă 

• Condiții de mediu 

- Temperatură de funcționare: -25 - +70 grade Celsius 

- Temperatură de depozitare: -40 - +70 grade Celsius 

- Umiditate relativă: 5 – 95%, fără condens 

• STANDARDE 

- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2011+ A12:2011 + A2:2014 

- EN 60068-2-2:2008 +70°C 

- EN 50155:2007, 12.2.4.12.2.5 

- EN 60068-2-1:2007 -25°C 

- EN 50155:2007 

- EN 50121-3-2:2007 

- EN 50155:2007 

- EN 50155:2007, 12.2.6, 12.2. 9, 12.2.11 

- EN 61373:2011 

- EN 61000-4-4:2013 

- EN 61000-4-6:2014 

- EN 61000-4-3:2006 

- EN 61000-4-2:2009 

- EN 61000-6-1:2007 

- EN 55022:2011 

- EN 55024:2011 

- EN 62.262:2004 

- EN 60215:2001 + A1·2001 + A2:2001 

- EN 60068-2-6:2008 

- EN 60068-2-27:2009 

- EN 55014-2:2001 + A1 2003 

- EN 61140:2002 + A1:2007 

- EN 60529: 1995 + A1:2003 IP32 

Va fi inclusă o aplicaţie de validare a titlurilor de transport care permite următoarele: 

• Validarea titlurilor de transport de pe carduri 

• Validarea din portofel electronic 
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• Afișarea stației curente 

• Confirmarea vizuală și acustică a rezultatului validarilor 

• Alegerea titlului tarifar cel mai convenbil pentru client 

• Imprimarea termică a biletelor de călatorie 

• Transmiterea validărilor către sistemul central prin intermediu computerului de bord 

• Logarea tuturor evenimentelor și defectelor pe memoria detașabilă 

• În momentul validării, se eliberează memoria cardului validat ocupată cu titluri tarifare 

expirate 

• Verificarea permanentă a funcționării componentelor și transmiterea acestora către 

sistemul central 

• Afișarea electronică a seriei unice pe afișajului echipamentului 

• Stocare minim 1.000.000 de tranzacții efectuate pe memoria internă independent de 

starea conexiunii de rețea 

• Mecanism de blacklist - nu permite validarea cardurilor care au fost încărcate în lista 

neagră în sistemul BackOffice 

• Permite publicarea automată concomitent pe toate validatoarele din sistem folosind 

protocol de transport al fișierelor în cazul publicării unei versiuni noi 

• Sistemul permite folosirea multi scop a cardurilor de operatori și utilizarea acestora ca și 

carduri de transport. 

 

Computer de bord 

Computerul de bord (instalat în cabina conducătorului de vehicul, pe bord) oferă șoferului 

posibilitatea de a interacționa cu sistemul automat de eliberare a legițimațiilor de călătorie. 

Computerul de bord include un sistem GPS pentru detectarea poziției vehiculului în stații și 

transmiterea acesteia către locația principală. 

Parametrii tehnici minimi ceruţi pentru computerul de bord sunt următorii: 

• Specificații generale 

- Procesor: Intel Atom E3827 Dual Core 1.75GHz 

- Memorie: 2 GB SDRAM 

- Tastatură: 5 taste programabile, cu lumina backlight 

- Carcasă: IP54 (cu exceptia placii I/O) 

- Monitorizare și diagnoză stare sistem 

• Afișaj 

- LCD display 

- Touchscreen rezistiv 

- Rezoluție: 800 x 480 
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- Diagonală: 7” 

- Luminozitate 500 cd/m2 

• Intrări/Ieșiri 

- Storage: 1 slot Compact flash tip II; 

- COM port: 2 x RS-232; 

- USB: 2 x USB; 

- LAN: 1 x 10/100 Mbps Enthernet via RJ-45; 

- GPS: 50 canale uBlox LEA-5S cu conector SMA; 

- WWAN: 4G 

- WLAN: IEEE 802.11 b/g cu conector SMA. 

- CAN Bus; 

• Antena 

- 802.11 Wifi: 2.400 – 2485 MHz, GPS 1575.42 +/- 2 MHz; 

- Câștig GPS: minim 26 dB; 

- Domeniu temperatură: -30 grade Celsius până la +60 grade Celsius; 

- Montare: pe capota vehiculului. 

• Alimentare 

- Tensiune de alimentare: 9 – 32 Vcc; 

- Compatibil ISO7637-2 si SAE J1113 pentru autovehicule comerciale; 

- Ignition on/off; 

- Întârziere la pornire alimentare: 2 secunde; 

- Întârziere la oprire alimentare: 5 secunde. 

• Specificații de mediu 

- Temperatură de funcționare: -30 - +60 grade Celsius 

- Șocuri: 30G pentru o durata de 11 ms 

- Vibrații: MIL-STD-810G, EN60721-3(5M3) 

• Standarde 

- EN 55011: 2009 + A1: 2010, Group 1 Class B 

- EN 55022: 2010 / AC: 2011, Class B 

- EN 55032: 2012 / AC: 2013, Class B 

- EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011 

- EN 55024: 2010 

- EN 61000-6-1: 2007 

- IEC 61000-4-2: 2008 

- IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010 

- IEC 61000-4-4: 2012 

- IEC 61000-4-5: 2005 
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- IEC 61000-4-6: 2008 

- IEC 61000-4-8: 2009 

Cerinţe adiţionale: 

Va fi inclusă o aplicaţie destinată computerului de bord care permite următoarele: 

• Setare traseu 

• Setare linie tranzit 

• Urmărire stare validatoare îmbarcate 

• Urmărire stare conexiune rețea și GPS 

• Buton Oprire/pornire mod control 

• Mecanism funcționare offline, transmiterea tuturor operațiilor efectuate la reluarea 

conexiunii 

• Autodeploy care să optimizeze modalitatea de transport în rețea prin protocolul de 

transport de fișiere 

• Modul Watcher care verifică starea de funcționare a aparatului 

• Mecanism integrat cu validatoarele duale pentru autentificarea șoferului 

 

Switch de comunicaţii şi tablou electric 

Validatoarele îmbarcate vor comunica cu calculatorul de bord printr-o conexiune TCP/IP peste 

Ethernet, prin intermediul unui switch Ethernet. 

 

Licenţa software e-ticketing 

Licenţa software a sistemului de e-ticketing acoperă costurile de licenţă pentru echipamentele 

furnizate, precum şi pentru aplicaţia BackOffice. 
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3. Aspecte financiare, calculul Costului/km, propuneri tarife de 

transport 

3.1 Calculul costului per kilometru 
Costul per kilometru se raportează la numărul de kilometrii efectuaţi de către un autobuz cu includerea 

cheltuielilor cu şoferii, a costurilor cu combustibilul/energia electrică, după caz, a costurilor cu 

consumabilele (uleiuri), a costurilor cu anvelopele, cheltuielilor cu personalul de întreţinere, a cheltuielilor 

indirecte, a costurilor cu asigurările, licenţelor, a redevenţei. 

Pe traseul 1 se parcurg 584,6 km/zi   

Pe traseul 2 se parcurg 653,4 km/zi 

Cumulat, pe cele 2 trasee se parcurg circa 1238 km. 

Aproximăm un număr de 451.870 km parcurşi anual pe cele două trasee de transport propuse. 

Pentru un autobuz numărul total anual de kilometrii este de 90.374 km iar pe zi de 247,6 km. 

Costurile cu combustibilul-energia electrică sunt considerate astfel: 

- pentru autobuzele electrice se consideră un consum mediu de 1,3 KW/km, la un  preț de 0,47 lei per KW; 

- pentru autobuzele diesel EURO6 se consideră un consum de 28 l /100 km, la un pret al combustibilului 

de 5,6 lei. 

Nu au fost incluse cheltuieli cu piesele de schimb şi reparaţiile, autobuzele fiind în garanţie în primii 5 ani 

cât este durata contractului de delegare a gestiunii. 

Redevența a fost evaluată pornind de la valoarea de achiziție a autobuzelor electrice și diesel EURO 6. 

Astfel, pentru autobuzul electric, valoarea de achiziție este 230.000 euro, respectiv 1.091.856 lei (la cursul 

de 1 euro=4,7472 lei). Redevenţa a fost considerată la valorea rămasă de amortizat a bunurilor, în speţă 

a autobuzelor puse la dispoziţie, astfel: ținând cont de faptul că durata contractului de delegare a gestiunii 

serviciului este de 5 ani, se obține o redevență anuală pe autobuz electric de 218.371,2 lei. 

Pentru autobuzele diesel EURO6, valoarea de achiziție este de 50.000 euro, respectiv 237.360 lei (la cursul 

de 1 euro=4,7472 lei). Ținând cont de faptul că durata contractului de delegare a gestiunii serviciului este 

de 5 ani, se obține o redevență anuală pe autobuz diesel EURO6 de lei.47.472  

 

 

 

 

 

Tabel 5 Calcul cost per kilometru pentru autobuz electric – redevență inclusă 
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  Categorii cheltuieli și kilometrii autobus electric EV Valoare - lei Observații 

1 Număr km/zi /autobuz 247,6   

2 Numar pe an de km parcursi/autobuz 90374 
pentru 1 autobuz electric- valoare 
medie 

3 Număr şoferi  2,5   

4 Venit mediu lunar net sofer 2052   

5 Venit mediu lunar brut sofer 3500   

6 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială/lună/şofer 78,75 venit mediu lunar brut *2.25% 

7 Costuri salariale medii/lună/şofer 3578,75 venit mediu lunar brut+asigurari 

8 Costuri salariale medii/an/şofer 44395 
costuri salariale medii lunare * 12 
luni 

9 Costuri salariale/an cu şoferi 110987,5 
numar soferi*costuri salariale 
medii/an 

        

10 Consum mediu combustibil - energie electrică KW/km 1,3   

11 Preţ per KW 0,47   

12 Costuri combustibil/km 0,611   

13 Costuri energie electrica (combustibil)/an 55218,514   

        

14 Costuri uleiuri/km 0,02   

15 Costuri uleiuri/an 1807,48   

        

16 Nr. mediu anvelope/autobuz 4   

17 Preţ mediu anvelope noi 1000   

18 Costuri anvelope/autobuz 4000   

19 Costuri anvelope/an 4000   

        

20 Nr. muncitori întreţinere per autobuz 2   

21 Venit mediu lunar brut/pers. Întreţinere 3300   

22 
Cheltuieli cu asigurări şi protecţia 
socială/lună/pers.întreţinere 74,25 venit mediu lunar brut *2.25% 

23 Costuri salariale medii/lună/pers. Întreţinere 3374,25 
venit mediu lunar brut+cheltuieli 
cu asigurările și protecția socială 

24 Costuri salariale medii/an/pers. Întreţinere 41941 costuri salariale medii luna*12 luni 

25 Costuri salariale/an cu personalul de întreţinere 83882 
costuri salariale medii/an*2pers. 
Intret. 

        

26 Costuri medii/an cu piese de schimb/autobuz 0   
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  Categorii cheltuieli și kilometrii autobus electric EV Valoare - lei Observații 

27 Costuri medii cu asigurările/an/autobuz 3000   

        

28 Costuri medii cu licenţele/an/autobuz 2500   

        

29 Costuri medii indirecte/an/autobuz 58460,85 
raport din cheltuielile cu forța de 
muncă 

        

30 Număr vehicule 1   

        

31 Costuri pe an cu munca şoferilor 110.987,50   

32 Costuri energie electrică (combustibil) 55.218,51   

33 Costuri uleiuri 1.807,48   

34 Costuri anvelope 4.000,00   

35 Costuri pe an forţă de muncă personal întreţinere 83.882,00   

36 Costuri pe an pentru piese de schimb 0,00   

37 Costuri asigurare pe an 3.000,00   

38 Costuri licenţe pe an 2.500,00   

39 Costuri indirecte pe an 58.460,85   

40 Redevenţă/an 218.371,20   

41 Total cost 538.227,54 suma r31+…+r40 

42 Cost/km 5,96   

 

Tabel 6 Calcul cost per kilometru pentru autobuz diesel EURO6 – redevență inclusă 

  
Categorii cheltuieli și kilometrii autobus diesel 
EURO6 Valoare - lei Observații 

1 Număr km/zi /autobuz 247,6   

2 Numar pe an de km parcursi/autobuz 90374 
pentru 1 autobuz diesel EURO6- 
valoare medie 

3 Număr şoferi  2,5   

4 Venit mediu lunar net sofer 2052   

5 Venit mediu lunar brut sofer 3500   

6 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială/lună/şofer 78,75 venit mediu lunar brut *2.25% 

7 Costuri salariale medii/lună/şofer 3578,75 venit mediu lunar brut+asigurări 

8 Costuri salariale medii/an/şofer 44395 
costuri salariale medii lunare * 12 
luni 

9 Costuri salariale/an cu şoferi 110987,5 
numar soferi*costuri salariale 
medii/an 
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Categorii cheltuieli și kilometrii autobus diesel 
EURO6 Valoare - lei Observații 

10 Consum mediu combustibil / 100 km 28   

11 Preţ combustibil lei/l 5,6   

12 Costuri combustibil/km 1,568   

13 Costuri energie electrica (combustibil)/an 141.706,43   

        

14 Costuri uleiuri/km 0,02   

15 Costuri uleiuri/an 1807,48   

        

16 Nr. mediu anvelope/autobuz 4   

17 Preţ mediu anvelope noi 1000   

18 Costuri anvelope/autobuz 4000   

19 Costuri anvelope/an 4000   

        

20 Nr. muncitori întreţinere per autobuz 2   

21 Venit mediu lunar brut/pers. Întreţinere 3300   

22 
Cheltuieli cu asigurări şi protecţia 
socială/lună/pers.întreţinere 74,25 venit mediu lunar brut *2.25% 

23 Costuri salariale medii/lună/pers. Întreţinere 3374,25 
venit mediu lunar brut+cheltuieli 
cu asigurările și protecția socială 

24 Costuri salariale medii/an/pers. Întreţinere 41941 costuri salariale medii luna*12 luni 

25 Costuri salariale/an cu personalul de întreţinere 83882 
costuri salariale medii/an*2pers. 
Intret. 

        

26 Costuri medii/an cu piese de schimb/autobuz 0   

        

27 Costuri medii cu asigurările/an/autobuz 3000   

        

28 Costuri medii cu licenţele/an/autobuz 2500   

        

29 Costuri medii indirecte/an/autobuz 58460,85 
raport din cheltuielile cu forța de 
muncă 

        

30 Număr vehicule 1   

        

31 Costuri pe an cu munca şoferilor 110.987,50   

32 Costuri combustibil 141.706,43   

33 Costuri uleiuri 1.807,48   
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Categorii cheltuieli și kilometrii autobus diesel 
EURO6 Valoare - lei Observații 

34 Costuri anvelope 4.000,00   

35 Costuri pe an forţă de muncă personal întreţinere 83.882,00   

36 Costuri pe an pentru piese de schimb 0,00   

37 Costuri asigurare pe an 3.000,00   

38 Costuri licenţe pe an 2.500,00   

39 Costuri indirecte pe an 58.460,85   

40 Redevenţă/an 47.472   

41 Total cost 453.816,26 suma r31+…+r40 

42 Cost/km 5,02   

 

Diferența de cost per kilometru între autobuzul electric și cel diesel este determinat de cheltuiala 

mai mare prilejuită de achiziția autobuzului electric. Reținem 5,96 lei cost/km pentru autobuzul 

electric -EV și 5,02 lei cost/km pentru autobuzul diesel EURO6, aceasta în condițiile în care 

operatorul va plăti redevența calculată prin raportarea la valoarea anuală rămasă de amortizat a 

bunurilor puse la dispoziție. Fiind bunuri noi, valoarea acestora a fost considerată valoarea de 

achiziție. Poate fi luată în calcul plata unei redevenţe stabilită la un nivel simbolic, calculată ca 

procent din suma veniturilor obţinute din vânzarea de bilete şi abonamente sau a unei valori per 

kilometru parcurs raportată la numărul total de kilometrii anual. Desigur, decizia aparţine 

autorităţii publice locale, funcţie de disponibilităţile bugetului local de a acoperi cheltuielile 

prilejuite de executarea serviciului de transport public local prin curse regulate la nivelul 

comunei. 

Prezentăm în continuare calculul per kilometru fără a lua în considerare redevența calculată 

similar amortizării mijloacelor puse la dispoziție. Pentru calculul redevenței legea menționează 

că trebuie luat în calcul și nivelul de suportabilitate al populației.  

 

Tabel 7 Calcul cost per kilometru pentru autobuz electric – fără redevență 

  Categorii cheltuieli și kilometrii autobuz electric - EV Valoare - lei Observații 

1 Număr km/zi /autobuz 247,6   

2 Numar pe an de km parcursi/autobuz 90374 
pentru 1 autobuz electric- valoare 
medie 

3 Număr şoferi  2,5   

4 Venit mediu lunar net sofer 2052   

5 Venit mediu lunar brut sofer 3500   

6 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială/lună/şofer 78,75 venit mediu lunar brut *2.25% 

7 Costuri salariale medii/lună/şofer 3578,75 venit mediu lunar brut+asigurări 
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  Categorii cheltuieli și kilometrii autobuz electric - EV Valoare - lei Observații 

8 Costuri salariale medii/an/şofer 44395 
costuri salariale medii lunare * 12 
luni 

9 Costuri salariale/an cu şoferi 110987,5 
număr șoferi*costuri salariale 
medii/an 

        

10 Consum mediu combustibil - energie electrică KW/km 1,3   

11 Preţ per KW 0,47   

12 Costuri combustibil/km 0,611   

13 Costuri energie electrica (combustibil)/an 55218,514   

        

14 Costuri uleiuri/km 0,02   

15 Costuri uleiuri/an 1807,48   

        

16 Nr. mediu anvelope/autobuz 4   

17 Preţ mediu anvelope noi 1000   

18 Costuri anvelope/autobuz 4000   

19 Costuri anvelope/an 4000   

        

20 Nr. muncitori întreţinere per autobuz 2   

21 Venit mediu lunar brut/pers. Întreţinere 3300   

22 
Cheltuieli cu asigurări şi protecţia 
socială/lună/pers.întreţinere 74,25 venit mediu lunar brut *2.25% 

23 Costuri salariale medii/lună/pers. Întreţinere 3374,25 
venit mediu lunar brut+cheltuieli 
cu asigurările și protecția socială 

24 Costuri salariale medii/an/pers. Întreţinere 41941 costuri salariale medii luna*12 luni 

25 Costuri salariale/an cu personalul de întreţinere 83882 
costuri salariale medii/an*2pers. 
Intret. 

        

26 Costuri medii/an cu piese de schimb/autobuz 0   

        

27 Costuri medii cu asigurările/an/autobuz 3000   

        

28 Costuri medii cu licenţele/an/autobuz 2500   

        

29 Costuri medii indirecte/an/autobuz 58460,85 
raport din cheltuielile cu forța de 
muncă 

        

30 Număr vehicule 1   
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  Categorii cheltuieli și kilometrii autobuz electric - EV Valoare - lei Observații 

        

31 Costuri pe an cu munca şoferilor 110.987,50   

32 Costuri energie electrică (combustibil) 55.218,51   

33 Costuri uleiuri 1.807,48   

34 Costuri anvelope 4.000,00   

35 Costuri pe an forţă de muncă personal întreţinere 83.882,00   

36 Costuri pe an pentru piese de schimb 0,00   

37 Costuri asigurare pe an 3.000,00   

38 Costuri licenţe pe an 2.500,00   

39 Costuri indirecte pe an 58.460,85   

40 Redevenţă/an 0,00   

41 Total cost 319.856,34 suma r31+…+r40 

42 Cost/km 3,54   

 

Calcul cost per kilometru pentru autobuz diesel EURO6 – fără redevență 

  
Categorii cheltuieli și kilometrii autobus diesel 
EURO6 Valoare - lei Observații 

1 Număr km/zi /autobuz 247,6   

2 Numar pe an de km parcursi/autobuz 90374 
pentru 1 autobuz diesel EURO6- 
valoare medie 

3 Număr şoferi  2,5   

4 Venit mediu lunar net sofer 2052   

5 Venit mediu lunar brut sofer 3500   

6 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială/lună/şofer 78,75 venit mediu lunar brut *2.25% 

7 Costuri salariale medii/lună/şofer 3578,75 venit mediu lunar brut+asigurări 

8 Costuri salariale medii/an/şofer 44395 
costuri salariale medii lunare * 12 
luni 

9 Costuri salariale/an cu şoferi 110987,5 
număr șoferi*costuri salariale 
medii/an 

        

10 Consum mediu combustibil / 100 km 28   

11 Preţ combustibil lei/l 5,6   

12 Costuri combustibil/km 1,568   

13 Costuri energie electrica (combustibil)/an 141.706,43   

        

14 Costuri uleiuri/km 0,02   

15 Costuri uleiuri/an 1807,48   
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Categorii cheltuieli și kilometrii autobus diesel 
EURO6 Valoare - lei Observații 

16 Nr. mediu anvelope/autobuz 4   

17 Preţ mediu anvelope noi 1000   

18 Costuri anvelope/autobuz 4000   

19 Costuri anvelope/an 4000   

        

20 Nr. muncitori întreţinere per autobuz 2   

21 Venit mediu lunar brut/pers. Întreţinere 3300   

22 
Cheltuieli cu asigurări şi protecţia 
socială/lună/pers.întreţinere 74,25 venit mediu lunar brut *2.25% 

23 Costuri salariale medii/lună/pers. Întreţinere 3374,25 
venit mediu lunar brut+cheltuieli 
cu asigurările și protecția socială 

24 Costuri salariale medii/an/pers. Întreţinere 41941 costuri salariale medii lună*12 luni 

25 Costuri salariale/an cu personalul de întreţinere 83882 
costuri salariale medii/an*2 
persoane întreținere 

        

26 Costuri medii/an cu piese de schimb/autobuz 0   

        

27 Costuri medii cu asigurările/an/autobuz 3000   

        

28 Costuri medii cu licenţele/an/autobuz 2500   

        

29 Costuri medii indirecte/an/autobuz 58460,85 
raport din cheltuielile cu forța de 
muncă 

        

30 Număr vehicule 1   

        

31 Costuri pe an cu munca şoferilor 110.987,50   

32 Costuri combustibil 141.706,43   

33 Costuri uleiuri 1.807,48   

34 Costuri anvelope 4.000,00   

35 Costuri pe an forţă de muncă personal întreţinere 83.882,00   

36 Costuri pe an pentru piese de schimb 0,00   

37 Costuri asigurare pe an 3.000,00   

38 Costuri licenţe pe an 2.500,00   

39 Costuri indirecte pe an 58.460,85   

40 Redevenţă/an 0,00   

41 Total cost 406.344,26 suma r31+…+r40 
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Categorii cheltuieli și kilometrii autobus diesel 
EURO6 Valoare - lei Observații 

42 Cost/km 4,50   

 

Reținem în acest caz valoarea de 3,54 lei cost/km pentru autobuzele electrice – EV și de 4,50 lei 

cost/km pentru autobuzul diesel EURO6, în varianta în care nu se percepe redevență. 

Costul per kilometru este în acest caz mai redus în cazul autobuzelor electrice, cheltuielile cu 

combustibilul (în acest caz considerată energia electrică) fiind mai reduse decât în cazul 

autobuzelor cu motor diesel. 

Cheltuieli de exploatare anuale 

Cheltuielile de exploatare eligibile anuale în varainata în care se percepe redevența calculată 

similar amortizării bunurilor puse la dispoziție sunt: 

❖ 90.374 km per an/autobuz X 3 autobuze electrice X 5,96 lei cost/km autobuz electric = 

1.615.887,12 lei 

❖ 90.374 km per an/autobuz X 2 autobuze diesel EURO6 X 5,02 lei cost/km autobuz 

electric =  907.354,96  lei 

Total cheltuieli exploatare parc auto 5 autobuze cu redevență inclusă = 1.615.887,12 lei + 

907.354,96  lei = 2.523.242,08 lei 

Cheltuielile de exploatare eligibile anuale în varianta în care nu se consideră redevența calculată  

similar amortizării bunurilor puse la dispoziție sunt: 

❖ 90.374 km per an/autobuz X 3 autobuze electrice X 3,54 lei cost/km autobuz electric = 

lei 959.771,88  

❖ 90.374 km per an/autobuz X 2 autobuze diesel EURO6 X 4,50 lei cost/km autobuz 

electric =  813.366  lei 

Total cheltuieli exploatare parc auto 5 autobuze fără redevență inclusă = 959.771,88 lei + 

813.366  lei = 1.773.137,88 lei 

O analiză comparativă de piață pentru transportul public local și costurile per kilometru 

practicate arată: 

- Miercurea Ciuc (2019) – 3,62 lei/km în cadrul unui studiu care fundamenta introducerea 

autobuzelor pe bază de CNG iar cheltuielile au fost estimate pe baza nivelului actual al 

cheltuielilor operatorului de transport căruia i s-a încredințat direct gestiunea serviciului; 

- Slobozia (2018) – 7,20 lei/km în cadrul unui studiu care fundamenta un cost/km pentru 

transportul public care ar urma să fie deservit de autobuze electrice; cheltuielile au fost estimate 

pe baza cheltuielilor efectuate de operatorul privat caruia ii era delegată gestiunea serviciului; în 
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viitor gestiunea serviciului se va realiza în mod direct printr-un compartiment specializat din 

cadrul autorității publice locale;  

- Ploiești  (2019) - 8,53 lei/km pentru autobuze cu motor diesel, 12,89 lei/km pentru troleibuze, 

11,44 lei/km pentru troleibuze; cheltuielile au fost estimate pe baza cheltuielilor operatorului de 

transport căruia i-a fost și îi va fi încredințată direct gestiunea serviciului de transport public; 

- Râmnicu Vâlcea (2017) - 6,99 lei/km pentru autobuze în cadrul contractului de atribuire în mod 

direct a gestiunii serviciului de transport public către operatorul de transport. 

În toate acestea cazuri, mai puțin Slobozia unde în trecut activitatea de transport public local era 

prestată de un operator privat prin contract de delegare a gestiunii, în cecelalte cazuri, serviciul 

de transport public este gestionat de societăți comerciale cu acționar sau asociat unic unitățile 

administrative teritoriale respective. 

Alte exemple despre care elaboratorul a luat la cunoștință, desi nu a participat la fundamentarea 

costurilor: 

- Turda (2018) – 6,92 lei/km, contract de delegare către operator privat, autobuze cu motor 

diesel; 

- Reșița (2018) – 5,7 lei/km, contract de delegare către operator privat, autobuze cu motor 

diesel; 

- Târgoviște (2018) – 5 lei/km, în ipoteza delegării gestiunii serviciului de transport public 

către societate înființată de unitatea administrative teritorială;  

Pentru cazurile prezentate ponderea cea mai mare a cheltuielilor în structura costului per 

kilometru este reprezentată de cheltuielile cu personalul și cheltuielile cu combustibilul și 

materialele auxiliare, într-unele din cazuri prevalând acestea din urmă, dar în marea majoritatea 

cazurilor pe primul loc sunt cheltuielile salariale. 

Cheltuielile prilejuite de transportul public local sunt cu atât mai mari cu cât numărul de trasee 

este mai mare şi aria localităţii acoperă o suprafaţă mai mare. În cazul localităţilor de mai mici 

dimensiuni este posibilă o mai eficientă gestionare a acestor cheltuieli, motivul pentru pentru 

care a fost posibilă în unele centre urbane de mai mici dimensiuni sau a unor commune din 

străinătate implemnetarea transportului public gratuit, autorităţile susţinând din bugetul local în 

proporţie de 100% operarea transportului public local. Aceste aspecte vor fi detaliate în capitolul 

final al prezentului studiu. 

În genere, pentru determinarea consecinţelor material şi a peformanţelor transportului public, 

datele relevante care se iau în considerare, în efectuarea oricăror simulări a impactului 

problemelor de transport public local sunt: populaţiam caracteristicile traseelor (itinerariu, 

geografie, trafic specific), orare trasee (număr plecări), capacitate mijloace de transport călători, 

tariff tiltlu de călătorie. 
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În cazul de față, pentru comuna Ștefăneștii de Jos, ponderea cea mai mare a cheltuielilor este 

reprezentată de cheltuielile cu redevența pentru autobuzele electrice, apoi urmate de chletuielile 

cu personalul, consumabilele și abia apoi cheltuielile cu energia electrică ca și combustibil. Pentru 

autobuzele cu motor diesel, cea mai mare pondere a cheltuielilor este reprezentată de 

cheltuielile cu personalul și combustibilul.  

 

3.2 Tarifele de călătorie 
Autoritatea locală competentă – UAT Comuna Ștefăneștii de Jos este liberă să stabilească tarifele 

de călătorie pentru serviciile publice de transport local de persoane pe care operatorul de 

transport le va aplica călătorilor. Tarifele ce pot fi aplicate călătorilor sunt: 

- Tarif de călătorie stabilit la nivelul tarifului mediu pe călătorie și fundamentat pe structura 

de cheltuieli (cheltuieli materiale: carburanți, energie electrică, amortizare, service auto, 

schimb ulei, schimb filtru,  schimb antigel, piese de schimb, alte cheltuieli materiale; 

cheltuieli cu taxe/impozite și autorizații: ITP, asigurare de răspundere civilă auto 

obligatory, asigurare CASCO, impozit pe mijloc de transport, impozit pe terenuri pentru 

parcare, impozit pe clădiri, redevență, taxă de mediu, alte cheltuieli cu taxe/impozite și 

autorizații; cheltuieli cu salariile personalului: salarii, contribuții, sociale obligatorii, alte 

drepturi asimilate salariilor; cheltuieli de exploatare, cheltuieli financiare) pe includerea 

profitului, a numărului estimate anual de călătorii, tariful mediu de călătorie fiind raportul 

dintre valoarea totală a serviciilor de transport și numărul estimat anual de călătorii; în 

cazul acestui tarif călătorii plătesc contravaloarea totală a serviciului de transport; 

- Tarif de călătorie stabilit și impus unilateral de către autoritatea locală competentă pe 

criterii sociale pentru toți călătorii, fără a fi necesară fundamentarea nivelului acestuia, 

caz în care călătorii plătesc un nivel sub costurile reale, iar operatorul este îndreptățit să 

încaseze compensația și, după caz, diferențele de tarif aferente gratuităților și tarifelor 

reduse stabilite pentru anumite categorii de persoane; 

- tarif de călătorie cu valoare redusă, stabilit de către autoritatea competentă pe criterii de 

protecție socială pentru anumite categorii de călători, fără a fi necesară fundamentarea 

nivelului acestuia, caz în care operatorul este îndreptățit să încaseze diferențele de tarif 

până la nivelul tarifului de călătorie practicat și, după caz, compensațiile cuvenite pentru 

îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, implicit din aplicarea tarifului de călătorie 

prevăzut la lit. b). 

 

Stabilirea tarifului mediu pe călătorie T (cm) (lei/ călătorie) pentru serviciile publice de transport 

local de persoane potrivit normelor anterior menţionate se face potrivit formulei: 
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 T (cm) - tariful mediu pentru același gen de transport - (lei/călătorie); 

V (t) - valoarea totală a serviciilor - (lei); 

N (estimat căl.) - numărul estimat de călătorii - (nr. călătorii). 

Din calculele prezentate la secțiunea destinată calcului costului per kilometru a rezultat o 

valoarea totală a serviciilor de:  

- 2.523.242,08 lei (în condițiile în care se ia în considerare redevența raportată la valoarea de 

amortizat pe anii de derulare a contractului de delegare a autobuzelor noi care vor fi puse la 

dispoziția operatorului) sau 

- 1.773.137,88 lei (fără considerarea redevenței) 

În cadrul studiului de oportunitate pentru înființarea transportului public la nivelul Comunei 

Ștefăneștii de Jos a fost realizat un audit al potențialului de călători. Călătorii potențiali reprezintă 

punctul de reper sau mai bine spus fundamentul pe care trebuie să se construiască orice 

apreciere, estimare a prețului călătoriei și a posibilelor venituri care se vor obține din activitatea 

de transport public.  

O scurtă recapitulare a celor prezentate în cadrul studiului de oportunitate pentru înființarea 

transportului public la nivelul Comunei Ștefăneștii de Jos 

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 21361 

- 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] 

 
1 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.  



Studiu de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de transport public 
local pe raza UAT comuna Ștefăneștii de Jos 

 

 

 

71 

 

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 trepte2 în centrul localităţii cu trecerea spre nord-est, respectiv nord-vest, dar 

şi legătura cu zona industrială din sud. 

Ațadar, vorbim despre un număr e 3440 de călătorii zilnice pe cele două trasee de transport care 
se vor implementa la nivelul comunei. 
O aproximare a numărului de călătorii anuale este de 1.255.600 (3440 * 365 zile). 
 
Pornind de la valoarea totală a serviciilor și acest număr estimat de călătorii putem determina 

tariful mediu de călătorie 

- Tarif mediu de călătorie 1 = 2.523.242,08 / 1.255.600 ≈ 2 lei 

- Tarif mediu de călătorie 2 = 1.773.137,88 / 1.255.600 ≈ 1,4 lei 

 

Cele două tarife medii de călătorie calculate sunt raportate la valorile cheltuielilor eligibile cu 

efectuarea obligației de transport public cu includerea și fără includerea redevenței și nu includ 

TVA. 

 

În determinarea tarifului călătoriei considerăm că este de interes și o trecere în revistă a tarifelor 

de călătorie aplicate în țară, mai ales că în cazul Comunei Ștefăneștii de Jos nu vorbim de o 

operare anterioară a serviciului public de transport. 

Slobozia – 2 lei călătoria; 

Ploiești – 2,5 lei călătoria; 

Miercurea Ciuc – 4 lei călătoria, 5 lei tarif bilet 2 călătorii (dus-întors) 

Râmnicu Vâlcea – 2,5 lei călătoria, 5 lei 2 călătorii; 

Mediaș – 4 lei 2 călătorii, 3,5 lei 2 călătorii – bilet electronic; 

Târgoviște – 2 lei călătoria; 

București – 1,3 lei călătoria; 

Lugoj – 1,2 lei călătoria în limita a 0-5 km este iar pentru o călătorie în limita 0-10 km este 2,40 

lei; 

Cluj Napoca – 2,5 lei călătoria (respectiv 5 lei un bilet cu 2 călătorii) pentr mediul urban. 

 
2 Cu alte cuvinte: trasee dublate pe unele străzi care să acopere o suprafaţă cât mai mare. 
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Cea mai interes raportare ar fi tarifele călătoriei în localități similare din cadrul județului Ilfov. În 

multe dintre aceste localități operează principalul operator STB, care practică pentru aceste linii 

regionale preorășenești (regionale) un tarif de 1,5 lei per călătorie. Abonamentul pentru liniile 

preorăşeneşti (regionale) care deservesc localităţi din cadrul judeţului Ilfov este de 80 de lei. 

 

La nivelul Comunei Ştefăneştii de Jos se intenţionează introducerea transportului electric. 

Menţionăm acest fapt, pentru că preţurile per călătorie prezentate pentru celelalte localităţi fac 

referire la un transport care se efectuează în prezent cu autobuze diesel. Transportul electric este 

prezent în Bucureşti şi Ploieşti prin troleibuze şi tramvaie dar până la momentul realizării 

prezentului studiu niciuna dintre localităţi, cu excepţia municipiului Cluj Napoca nu operează cu 

autobuze electrice în mod curent pentru deservirea populaţiei.  

 

Transportul public în fiecare dintre aceste localităţi este puternic susţinut prin subvenţii care pot 

depăşi şi 70%, evidenţiind caracterul profund social al acestei activităţi de interes public. 

 

Prin perceperea unui tarif de 2 lei, la numărul estimat de călătorii anuale de 1.255.600 ar fi 

acoperite cheltuielile prilejuite de funcţionarea serviciului, inclusiv cele prilejuite de amortizarea 

investiţiilor efectuate cu achiziţionarea de mijloace de transport noi, fără a include vreo 

compensare a serviciului.  

 

Subvenţionarea acestui tarif cu un procent de 30% ar conduce la valoare a călătoriei de 1,4 lei, 

atât cât s-a obţinut pentru tariful mediu al călătoriei în condiţiile în care nu s-a luat în considerare 

redevenţa calculată similar amortizării bunurilor puse la dispoziţie pe toată durata contractului 

de delegare. Şi mai mult, dacă nivelul subvenţiei creşte, să presupunem că este 70% (caz frecvent 

întâlnit de subvenţionare a transportului public atât în ţară cât şi în străinătate) în tariful mediu 

calculat al călătorie, atunci se poate ajunge la valoarea de 0,6 lei per călătorie. 

 

Un tarif al călătoriei de 0,6 lei sau chiar 1,4 lei ar oferi un plus de atractivitate, în timp ce unul 

de 2 lei ar oferi autosusţinere financiară. Tarifele sunt rezonabile, dar decizia în ultimă instanţă 

depinde de posibilităţile de subvenţionare de care dispune primăria, de bugetul local.  

 

Desigur, doar implementarea şi funcţionarea ulterioară a serviciului de transport public va putea 

furniza un nivel real al costurilor în cazul particular al Comunei Ştefăneştii de Jos.  

 

Evaluările de natură financiară care au fost intreprinse asupra costurilor generate de activitatea 

de transport public au avut ca raţiune dimensionarea estimativă a bugetului necesar prestării 
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serviciului. Dat fiind că vorbim de o implementare în premieră a transportului public de călători 

prin curse regulate la nivelul comunei, introducerea acestuia se poate face treptat, diferenţiat, 

atât din punctul unei scheme tarifare cât şi din punctul de vedere al frecvenţei de operare, în 

funcţie desigur şi de timpul necesar achiziţionării mijloacelor de transport în comun, element 

esenţial al deservirii, în lipsa cărora, orice evaluare se bazează doar pe cazuri similare sau pe 

literatura de specialitate.  

Un tarif de 0,6 lei ar fi la nivelul cel mai scăzut din ţară. De la acest tarif minim până la gratuitate 

diferenţa nu este mare.  

Autoritatea publică locală, în virtutea atingerii unor obiective strategice sociale, de mediu, de 

locuire şi chiar am putea spune de modernitate chiar, a luat în considerare pe baza unor exemple 

similare (majoritar din afara ţării) posibilitatea oferirii de transport public gratuit. O propunere 

de pionierat în peisajul comunelor de la nivelul ţării noastre, de fapt chiar şi în peisajul larg al 

tuturor localităţilor din România (cu excepţia Lugojului care pe parcursul a 2 ani a beneficiat de 

transport gratuit). Promovarea transportului public gratuit este o măsură socială fără precedent 

în cadrul comunităţilor rurale din România iar susţinerea să se poate realiza din taxele percepute 

la nivelul comunei, îndeosebi că vorbim de o comunitate cu un potenţial economic ridicat. 

Beneficiile indirecte ale unui transport public gratuit se pot reflecta în faptul că o parte a 

populaţiei alege să nu mai părăsească localitatea şi să îşi desfăşoare activitatea în cadrul 

acesteia, să aibă un loc de muncă la nivelul acesteia. Orice activitate economică desfăşurată şi 

orice plătitor de taxe în calitate de locuitor al comunei se va traduce în final prin câştiguri la 

bugetul local.   

 

Pentru abonamente, în cazul considerării a unei scheme tarifare se poate lua ca şi punct de reper 

tariful perceput la nivelul municipiului Bucureşti, respectiv 50 de lei. Considerăm oportună 

această similaritate prin prisma similarităţii tarifelor de călătorie: 1,3 la nivelul mun. Bucureşti, 

1,4 lei o propunere de tarif mediu calculat pentru Comuna Ştefăneştii de Jos.  
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4. Modalităţi de delegare a gestiunii 
Organizarea şi efectuarea activităţilor specifice serviciilor de transport public local de la nivelul 

Comunei Ştefăneştii de Jos trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică 

ale comunităţii locale după cum urmează: 

- satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor 

economici pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale; 

- îmbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calităţii transportului public local; 

- deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort; 

- accesul egal şi ne discriminatoriu al tuturor categoriilor de cetăţeni la serviciul de 

transport public; 

- optimizarea funcţionării pieţei transportului public local prin asigurarea unui cadru 

concurenţial normal, dinamic şi loial. 

Ca urmare a adoptării Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și 

completările ulterioare şi a altor acte legislative cu aplicabilitate în transportul public local, s-a 

creat cadrul legislativ necesar care permite organizarea şi monitorizarea activităţii de transport 

public local de călători. 

 

Astfel, modalitatea de atribuire a serviciilor de transport public local de călători, se va aproba de 

către autorităţile locale odată cu programul de transport public local de persoane prin curse 

regulate. 

 

Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică 

şi cuprinde totalitatea acțiunilor şi activităților de utilitate publică şi de interes economic şi social 

general, desfăşurate la nivelul unităților administrativ teritoriale, sub controlul, conducerea sau 

coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public 

local. Potrivit Ordonanţei nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere, transport rutier 

local de persoane reprezintă transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat 

în interiorul unei localități, precum și în limitele unei asociații de dezvoltare intercomunitare. 

Transportul public local este reglementat, în principal de Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice nr. 51/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare („Legea nr. 51/2006”), 

ca lege generală și de Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările și 

completările ulterioare („Legea nr. 92/2007”), ca lege specială. 

 

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate este serviciul ce îndeplineşte 

cumulativ următoarele condiții:  

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

• 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; 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 și, după caz, gări fluviale sau locuri de operare;  

• 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;  

• 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.. 

 

Componente ale sistemului de transport public local, inclusiv, mijloace de transport utilizate 

pentru prestarea serviciului public de transport călători pot fi date, în condițiile legii, în 

administrare sau puse la dispoziție operatorilor și transportatorilor autorizați de către unitatea 

administrativ-teritorială, în baza procesului-verbal de predare-primire, anexă la hotărârea de 

dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, în condițiile respectării regimului 

juridic al proprietății publice. 

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

local cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și 

social general desfășurate la nivelul localităților sau al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, 

sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale în scopul 

asigurării serviciilor publice de transport local.  
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Legea 51/2006 (republicată) serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările şi 

completările ulterioare stabilește cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, competențele, 

atribuțiile și instrumentele specifice necesare înființării, organizării, gestionării, finanțării, 

exploatării, monitorizării și controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare 

de utilități publice. Transportul public local de călători face parte, conform acestei legi din cadrul 

serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

 

Atribuirea în gestiune directă sau delegată a serviciului public de transport local pe raza unei 

unități administrativ-teritoriale se face numai pe baza autorizației de transport deținute de 

transportatorii autorizați sau a licenței de transport deținute de operatorii de transport rutier. 

 

Potrivit art. 21 din Legea 92/2007, serviciile de transport public local se pot administra prin 

atribuirea acestora în următoarele modalităţi: 

a) gestiune directă; 

b) gestiune delegată. 

Legea 51/2006 indică aceleaşi două forme de gestiune, în sensul că Autoritățile administrației 

publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilități publice în baza unei 

hotărâri de dare în administrare sau de a încredința gestiunea acestora, respectiv toate ori numai 

o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu 

de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități 

publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii. Autoritățile administrației publice locale 

sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate sub 

responsabilitatea lor.  

Precizăm că cele două modalități de gestiune nu contravin prevederilor Regulamentului 

nr.1370/2007. 

Potrivit art. 29 din legea 92/2007, “Serviciul public de transport local poate fi atribuit pentru 

executare, în gestiune directă sau delegată, operatorilor de transport rutier deținători de licențe 

de transport, eliberate sau recunoscute în condițiile legii, ori transportatorilor autorizați 

deținători ai unei autorizații de transport de persoane, eliberată, în condițiile legii, de către 

autoritatea administrației publice locale, numită în acest caz autoritate de autorizare.” 

 

Desfăşurarea activităţilor serviciului de transport public local, indiferent de forma de gestiune 

aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi 

aprobate de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. Regulamentul serviciului şi caietul de 

sarcini se elaborează în cadrul asociaţiei, se supun avizării autorităţilor administraţiei publice 
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locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, în condiţiile mandatului primit, şi se aprobă 

de adunarea generală a asociaţiei). 

 

Totodată, serviciile de transport public local se supun normelor europene ce reglementează acest 

domeniu, respectiv Regulamentului nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi Consiliului 

Uniunii Europene Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene privind serviciile publice de 

transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 

1107/70 ale Consiliului („Regulamentul nr. 1370/2007”). Acest Regulament se aplică în mod 

direct în dreptul român, prevederile sale prevalând celor din legislația națională. 

Regulamentul nr.1370/2007 definește „transportul public de călători” ca fiind „serviciile de 

transport de călători care sunt de interes economic general şi care sunt prestate către public în 

mod nediscriminatoriu şi continuu”. 

 

Noţiunea de servicii de interes economic general („SIEG”) se referă, în general, la serviciile de 

natură economică pe care autoritățile publice ale statelor membre, la nivel național, regional sau 

local, în funcție de repartizarea competențelor lor conform dreptului național, le supun 

obligațiilor specifice de serviciu public prin intermediul unui mandat (contract) acordat unei 

întreprinderi pentru prestarea unui SIEG și pe baza unui criteriu de interes general, pentru a 

asigura prestarea acestor servicii în condiții care nu sunt neapărat cele existente pe piață.  

 

Conform Protocolului nr. 26 anexat Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene („TFUE”), art. 

1: 

„Valorile comune ale Uniunii în privinţa serviciilor de interes economic general în înţelesul 

articolului 14 din Tratatul privind funcționarea Uniunii includ în special: 

✓ Rolul esențial şi competenţele discreţionare ample ale autorităţilor naționale, regionale 

şi locale în ceea ce privește furnizarea, punerea în funcțiune şi organizarea serviciilor de 

interes economic general într-un mod care să răspundă cât mai bine nevoilor 

utilizatorilor; 

✓ Diversitatea existentă la nivelul diferitelor servicii de interes economic general şi 

diferenţele dintre nevoile şi preferinţele utilizatorilor, care pot rezulta din circumstanţe 

geografice, sociale sau culturale diferite; 

✓ Un nivel ridicat al calităţii, siguranţei şi accesibilităţii, egalitatea de tratament şi 

promovarea accesului universal şi a drepturilor utilizatorilor.” 

Scopul Regulamentului nr.1370/2007 este acela de a defini modul în care, în conformitate cu 

normele dreptului comunitar, autorităţile competente pot acţiona în domeniul transportului 

public de călători pentru a garanta prestarea de servicii de interes general care sunt, printre 

altele, mai numeroase, mai sigure, de calitate mai bună sau au costuri mai scăzute decât cele pe 
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care le-ar fi permis numai acţiunea forţelor pieţei. În acest scop, Regulamentul stabileşte 

condiţiile în care autorităţile competente, atunci când impun sau contractează obligaţii de 

serviciu public, compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate şi/sau 

acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public (vom reveni mai 

jos asupra acestui aspect). 

Regulamentul nr.1370/2007 nu cuprinde dispoziții privitoare la modul de organizare și gestionare 

a serviciilor de transport ce intră sub incidența sa, aceasta fiind de competența statelor membre.  

Regulamentul prevede astfel posibilitatea statelor membre de a adopta „norme generale” 

definite la art.2 litera (l) ca fiind măsuri care se aplică „în mod nediscriminatoriu tuturor serviciilor 

publice de transport de călători de același fel într-o anumită zonă geografică și pentru care este 

responsabilă o autoritate competentă”.  

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

interpretarea Regulamentului nr. 1370/2007 se precizează că: 

„Normele generale sunt măsuri destinate unuia sau mai multor tipuri de servicii publice de 

transport pe căi rutiere sau feroviare, care pot fi impuse unilateral operatorilor de servicii publice 

de către autoritățile publice, în mod nediscriminatoriu sau care pot fi incluse în contracte 

încheiate între autoritatea competentă și operatorii de servicii publice.  

Normele generale pot fi, de asemenea, legi regionale sau naționale aplicabile tuturor 

operatorilor de transport existenți sau potențiali dintr-o regiune sau dintr-un stat membru. Prin 

urmare, ele nu sunt de obicei negociate cu operatorii individuali de servicii publice. 

Această precizare era necesară pentru a sublinia că întreaga legislație națională ce reglementează 

sau are incidență în domeniul transportului ce intră sub incidența Regulamentului nr.1370/2007 

reprezintă „norme generale” în sensul acestuia. 

 

Prin ansamblul acţiunilor ulterioare luării deciziei care introduce serviciul public într-una din 

situaţii (gestiune directă sau delegată), se urmăreşte: 

• asigurarea cadrului juridic şi operaţional necesar pentru funcţionarea unui operator de 

transport public de călători; 

• implementara activităţii de deservire a populaţiei şi dezvoltarea sustenabilă a serviciului. 

 

În conformitate cu art. 8 alin. 1 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice 

„Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea 

ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, 

precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea 

bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care compun 

sistemele de utilități publice.” 
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Conform prevederilor art. 22 alin (3) din Legea 51/2006 actualizată, „Modalitatea de gestiune a 

serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, 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.” 

 

Raporturile juridice dintre unitatea administrativ-teritorială şi operatori sunt reglementate prin: 

- hotărâri de dare în administrare a furnizării/prestării serviciilor de utilități publice către 

servicii publice de interes local, specializate, cu personalitate juridică, înființate și 

organizate în subordinea consiliilor locale, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale 

unităților administrativ-teritoriale respective, respectiv contracte de delegare a gestiunii 

serviciilor de utilități publice către societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al 

unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților 

administrativ-teritoriale respective, în cazul gestiunii directe; 

- contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, în cazul gestiunii 

delegate. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 actualizată, bunurile proprietate publică și/sau 

privată a unităților administrativ-teritoriale din componenta sistemelor de utilități publice (în 

cazul de faţă sistemul de transport public), utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor, pot 

fi: 

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

- puse la dispoziţie şi exploatate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului 

 

Gestiunea serviciului de transport public de la nivelul comunei Ştefăneştii de Jos reprezintă 

modalitatea de organizare, funcţionare şi administrare a serviciului de transport public în scopul 

furnizării/prestării acestuia în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale. 

 

Serviciul de transport public local prin curse regulate la nivelul comunei Ştefăneştii de Jos se 

poate administra sub mai multe forme, după cum sunt stipulate în legea 92/2007 cu modificările 

şi completările ulterioare şi în legea 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care sunt 

prezentate în continuare. 
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4.1 Gestiunea directă 
Potrivit legii 92/2007, în cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale își asumă 

nemijlocit prestarea serviciului public de transport local și toate sarcinile și responsabilitățile, 

potrivit legii, privind organizarea, coordonarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării 

serviciului public de transport local, precum și administrarea sistemului de utilități publice 

aferente. 

Articolul 28 din legea 51/2006 stipulează că: “(1) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune 

în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care 

le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin 

potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la 

administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.” 

Legea 92/2007 prevede că gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de 

drept public sau privat, fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de 

lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare. 

Aceeaşi formulare o regăsim şi în cuprinsul legii 51/2006 la articolul 28 alin. (2) care face referire 

la gestiunea directă: “Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept 

public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor 

Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii 

nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.” 

Aşadar, cele două legi oferă o definiţie similară a gestiunii directe, cu singura diferenţă că legea 

51/2006 detaliază cu o referire la calitatea operatorului de drept public şi privat prin care se 

realizează gestiunea directă a serviciilor de transport public, prin indicarea art. 2 lit. g), respectiv 

lit. h) şi anume: 

“g) operator de servicii de utilități publice, denumit și operator - persoana juridică de drept public 

sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru 

al Uniunii Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condițiile 

reglementărilor în vigoare, a unui serviciu de utilități publice sau a uneia sau mai multor activități 

din sfera serviciilor de utilități publice;” 

“h) operator regional - operatorul societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al 

tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare 

intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice. Operatorul regional asigură 

furnizarea/ prestarea serviciului/activității de utilități publice pe raza de competență a unităților 

administrativ-teritoriale asociate, exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, 
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precum și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal ori regional destinate 

înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente 

acestor servicii/activități, realizate în comun în cadrul asociației.” 

În continuare, prezentăm în paralel, atât pentru legea 92/2007 cât şi pentru legea 51/2006, 

referirile din cuprinsul lor la societăţile care pot face obiectul gestiunii directe a serviciilor de 

transport public: 

Legea 92/2007 Legea 51/2006 

a) servicii publice de interes local, specializate, cu 
personalitate juridică, înființate și organizate în 
subordinea consiliilor locale, prin hotărâri ale 
autorităților deliberative ale unităților 
administrativ-teritoriale respective; 

operatori de drept public sau privat, astfel cum 
sunt definiți la art. 2 lit. g)( operator de servicii de 
utilități publice, denumit și operator - persoana 
juridică de drept public sau de drept privat cu 
capital public, privat sau mixt, înregistrată în 
România, într-un stat membru al Uniunii 
Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit 
furnizarea/prestarea, în condițiile reglementărilor 
în vigoare, a unui serviciu de utilități publice sau a 
uneia sau mai multor activități din sfera serviciilor 
de utilități publice), respectiv lit. h)( operator 
regional - operatorul societate reglementată de 
Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, cu capital 
social integral al unora sau al tuturor unităților 
administrativ-teritoriale membre ale unei 
asociații de dezvoltare intercomunitară având ca 
scop serviciile de utilități publice), fără aplicarea 
prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile 
sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, 
care pot fi: 

b) societăți reglementate de Legea societăților nr. 
31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, la al căror capital social 
nu există participare privată directă, cu excepția 
formelor de participare a capitalului privat al 
altor persoane juridice controlate de respectiva 
unitate administrativ-teritorială care nu oferă 
controlul sau dreptul de veto; 

a) servicii publice de interes local sau județean, 
specializate, cu personalitate juridică, înființate și 
organizate în subordinea consiliilor locale sau 
consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale 
autorităților deliberative ale unităților 
administrativ-teritoriale respective; 

c) operatori regionali, astfel cum sunt definiți la 
art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, cu capital social integral al unităților 
administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile 
deliberative ale unităților administrativ-teritoriale 
respective. 
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Legea 51/2006 detaliază în cuprinsul său condiţiile care trebuie întrunite în mod concomitent în 

vederea încredinţării unui operator de drept privat a gestiunii serviciilor de utilităţi publice prin 

atribuirea direct a contractului de delegare a gestiunii. Aceste condiţii trebuie îndeplinite atât la 

data atribuirii contractului de delegare a gestiunii cât şi pe durata acestui contract: 

- unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin 

intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un 

control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale 

operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită 

asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe; 

- operatorul desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități 

publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza 

de competență a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea 

serviciului; 

- capitalul social al operatorului este deținut în totalitate de unitatea administrativ-

teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului 

regional/operatorului este exclusă; 

- în cazul serviciului de transport public local de călători, atribuirea directă a contractelor 

de delegare a gestiunii se face în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 

al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar 

și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1.107/70 ale 

Consiliului. 

În continuare, Legea 92/2007 prevede că contractele de servicii publice încheiate în modalitatea 

gestiunii directe, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 

1370/2007 pot fi hotărâri de dare în administrare a serviciilor de transport local în cazul 

operatorilor prevăzuţi la lit. a) (a se vedea tabelul anterior) sau contracte de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de transport local în cazul operatorilor prevăzuți la lit. b) şi c) (a se vedea tabelul 

anterior).  

Ambele prevederi legale naţionale invocă Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. 

În temeiul Regulamentului(CE) nr. 1370/2007, prin  „contract de servicii publice” se înțelege 

unul sau mai multe acte obligatorii din punct de vedere juridic și care confirmă acordul încheiat 

între o autoritate competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a încredința 

respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea serviciilor publice de 

transport de călători, sub rezerva unor obligații de serviciu public; în funcție de dreptul statelor 

membre, contractul poate consta, de asemenea, într-o decizie adoptată de către autoritatea 

competentă: 

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



Studiu de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de transport public 
local pe raza UAT comuna Ștefăneștii de Jos 

 

 

 

83 

- care cuprinde condițiile în care autoritatea competentă însăși prestează serviciile sau 

încredințează prestarea unor astfel de servicii unui operator intern. 

Operatorii organizați ca servicii publice de interes local sau județean, cu personalitate juridică, 

sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului unic de înregistrare fiscală și ai 

conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau la unitățile bancare și întocmesc, în 

condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.  

Potrivit art. 22 din Legea 92/2007, “(4) Contractele de servicii publice de transport călători pot fi 

atribuite direct numai în situațiile și condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2) și (4)-(6) din 

Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, după caz.” 

Atribuirea directă este considerată în sensul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 

atribuirea unui contract de servicii publice unui anumit operator de serviciu public, fără o 

procedură competitivă de atribuire prealabilă. 

Cu referire direct la atribuirea directă, Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 prevede că “Cu excepția 

cazului în care acest lucru este interzis de dreptul intern, orice autoritate locală competentă, fie 

că este o autoritate de sine stătătoare, fie un grup de autorități care prestează servicii publice 

integrate de transport de călători, poate decide să presteze ea însăși servicii publice de transport 

de călători sau să atribuie contracte de servicii publice în mod direct unei entități cu 

personalitate juridică distinctă asupra căreia autoritatea locală competentă sau, în cazul unui 

grup de autorități, cel puțin una dintre autoritățile locale competente exercită un control 

asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente. Următoarele dispoziții se 

aplică în cazul în care o autoritate locală competentă ia o astfel de decizie: 

a) în scopul de a stabili dacă autoritatea locală competentă exercită controlul, sunt luați în 

considerare factori, precum gradul de reprezentare în organele administrative, de 

conducere sau supraveghere, dispozițiile referitoare la această reprezentare în actul 

constitutiv, participarea la capitalul social, influența efectivă și controlul efectiv asupra 

deciziilor strategice și asupra deciziilor manageriale individuale. În conformitate cu 

dreptul comunitar, participarea autorității publice competente la capitalul social în 

proporție de 100 %, în special în cazul parteneriatelor public-privat, nu este o cerință 

obligatorie pentru stabilirea controlului în sensul prezentului alineat, cu condiția să existe 

o influență publică dominantă și să se poată stabili controlul pe baza altor criterii; 

b) condiția de aplicare a prezentului alineat este aceea ca operatorul intern și orice entitate 

asupra căreia respectivul operator exercită chiar și o influență minimă să își desfășoare 

activitatea de transport public de călători pe teritoriul autorității locale competente, 

fără a aduce atingere vreunei linii de ieșire sau altor elemente auxiliare activității 

respective care intră pe teritoriul autorităților locale competente vecine, și să nu participe 
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la proceduri competitive de atribuire privind prestarea de servicii de transport public de 

călători în afara teritoriului autorității locale competente; 

c) fără a aduce atingere literei (b), operatorul intern poate participa la proceduri competitive 

echitabile de atribuire începând cu doi ani înaintea expirării contractului său de servicii 

publice atribuit direct, cu condiția să se fi luat o decizie finală, în sensul ca serviciile publice 

de transport de călători vizate de contractul operatorului intern să facă obiectul unei 

proceduri competitive echitabile de atribuire și ca operatorul intern respectiv să nu fi 

încheiat nici un alt contract de servicii publice atribuit direct; 

d) în lipsa unei autorități locale competente, literele (a), (b) și (c) se aplică unei autorități 

naționale cu privire la o zonă geografică ce nu corespunde teritoriului național, cu condiția 

ca operatorul intern să nu participe la proceduri competitive de atribuire privind 

prestarea de servicii publice de transport de călători care se organizează în afara zonei 

pentru care a fost atribuit contractul de servicii publice; 

e) dacă subcontractarea în conformitate cu articolul 4 alineatul (7) este avută în vedere, 

operatorul intern trebuie să presteze el însuși cea mai mare parte a serviciului public de 

transport de călători.” 

Cu referire la punctul e), acesta este interzis de dreptul intern (legea 92/2007 art. 22 referitor la 

gestiunea directă, alin. (5)). 

Reţinem din aceste prevederi controlul exercitat asupra operatorului căruia i se atribuie în mod 

direct gestiunea serviciului, gradul de reprezentare în organele administrative, de conducere sau 

supraveghere, dispozițiile referitoare la această reprezentare în actul constitutiv, participarea la 

capitalul social, influența efectivă și controlul efectiv asupra deciziilor strategice și asupra 

deciziilor manageriale individuale, aria teritorială pe care trebuie să îşi desfăşoare activitatea 

operatorul.     

Celelalte articole din cuprinsul Regulamentului (CE) Nr.1370/2007 care fac referiere la atribuirea 

directă a contractelor de servicii publice indică că aceasta se poate realiza, în condiţiile în care 

deptul intern nu o interzice, în cazul în care valoarea medie anuală a acestora este estimată la 

mai puțin de 1 000 000 EUR, fie în cazul în care aceste contracte vizează prestarea anuală de 

servicii de transport public de călători pe mai puțin de 300 000 de kilometri. De asemenea, aceste 

plafoane pot fi mărite la 2 000 000 EUR, respectiv 600 000 km în cazul intreprinderilor mici şi 

mijlocii care exploatează cel mult 23 de autovehicule. 

De asemenea, atribuirea directă a contractelor de servicii publice este posibilă în spiritul celor 

stipulate de Regulamentul (CE) Nr.1370/2007 ca şi măsură de urgenţă în cazul unei perturbări a 

serviciilor sau în cazul riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări. Măsurile de 

urgență respective iau forma unei atribuiri directe sau a unui acord formal de prelungire a unui 

contract de servicii publice, sau a unei cerințe de respectare a anumitor obligații de serviciu 

public. Operatorul de serviciu public are dreptul de a contesta decizia de impunere a executării 
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anumitor obligații de serviciu public. Atribuirea sau prelungirea unui contract de servicii publice 

prin măsuri de urgență, sau impunerea unui astfel de contract nu poate depăși doi ani. 

În conformitate cu Regulamentul (CE) Nr.1370/2007, contractul de delegare a gestiunii serviciului 

public de transport local dintre Comuna Ştefăneştii de Jos în calitate de Entitate Contractantă şi 

operatorul de transport local trebuie: 

• să definească în mod clar obligațiile de serviciu public pe care trebuie să le respecte 

operatorul de servicii publice, precum și zonele geografice în cauză; 

• să stabilească în mod obiectiv și transparent, parametrii pe baza cărora urmează să se 

calculeze plata compensației, dacă există, și natura și întinderea oricărui drept exclusiv 

acordat, într-un mod care să prevină compensarea în exces; acești parametri se stabilesc 

astfel încât nici o plată compensatorie să nu poată depăși suma necesară pentru 

acoperirea efectului financiar net asupra costurilor ocazionate și asupra veniturilor 

generate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, ținând seama de venitul legat de 

acestea și care este reținut de către operatorul de serviciu public, precum și de un profit 

rezonabil; 

• să stabilească modalitățile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii. Aceste 

costuri pot include, în special, cheltuielile cu personalul, consumul de energie, 

redevențele aferente infrastructurii, întreținerea și reparațiile autovehiculelor de 

transport în comun, materialul rulant și instalațiile necesare pentru exploatarea serviciilor 

de transport de călători, costurile fixe și o rentabilitate adecvată a capitalului. 

 

Potrivit Legii 51/2006, operatorii organizaţi ca servicii publice de interes local, specializate, cu 

personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale funcționează pe baza 

unui regulament de organizare și funcționare aprobat de autoritățile deliberative ale unităților 

administrativ-teritoriale, iar operatorii organizaţi ca societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților 

administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-

teritoriale respective funcţionează pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat 

de către consiliul de administrație al acestora. 

În cazul acestei modalităţi de gestiune a serviciului de transport public nu se organizează niciun 

proces de selecție a operatorului, întreaga responsabilitate pentru furnizarea de servicii, în cazul 

gestiunii directe printr-un compartiment specializat, revine autorității locale, după cum rezultă 

din decizia internă și independentă a autorității locale respective sau societăţii comerciale al cărei 

acţionar/asociat unic este reprezentat de unitatea administrativ-teritorială. 

 

Efortul organizațional de punere în funcțiune și de asigurarea a perpetuării serviciului de 

transport public local în cadrul comunei este unul semnificativ. Doar în lipsa înţelegerii acestui 
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efort  s-ar putea opta pentru păstrarea în cadrul unei instituții de o eterogenitate extraordinară 

(cum este o primărie) o activitate tehnică cu specific unidirecţional.  

 

 Analiza în detaliu a gestiunii directe prin serviciu specializat în cadrul Primăriei 

Din punct de vedere administrativ/organizatoric, în cazul gestiunii directe printr-un serviciu 

specialializat din cadrul autorităţii publice locale este necesară modificarea organigramei 

acesteia, prin incliderea unui compartiment/serviciu, fapt ce necesită obţinerea avizului Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici. De asemenea, este de o dificultate mai crescută în a gestiona 

în paralel întreaga activitate a unităţii administrative-teritoriale şi a unui compartiment/serviciu 

propriu de transport public de o complexitate deosebită. Obţinerea avizului din partea Consiliului 

Concurenţei este necesară doar dacă se consider că este necesară necesară acordarea unui/unor 

ajutoare de stat pentru prestarea serviciului de transport public; în cazul în care se consideră că 

nu este necesară acordarea acestora, nu sunt incidente prevederile art. 52 alin. (1) din Legea nr. 

51/2006.   

➢ Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

prevede ca la stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al primarului, 

aparatul de specialitate al consiliului judeţean, precum și din instituţiile publice locale 

înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, autorităţile administraţiei publice 

locale se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei: 

 
➢ În ce privește situația actuală, în conformitate cu informațiile furnizate pe site-ul Primăriei 

Ștefăneștii de Jos, numărul total de funcții în instituție este de 57. Așadar, din punct de 
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vedere administrative, înființarea și încredințarea serviciului unui compartiment 

specializat în cadrul Primăriei nu este posibilă, depășindu-se numărul de posturi (pentru 

operarea optima a serviciului de transport public local în comună sunt necesari cel puțin 

12 conducători auto și 10 persoane personal administrative şi de întreținere) 

Din punct de vedere al redevenței, în scenariul încredințării directe a gestiunii către un 

compartiment specializat din cadrul Primăriei, nu se percepe redevență. 

Din punct de vedere al profitului rezonabil, compartimentul specializat din cadrul Primăriei nu 

este necesar ca acesta să atingă un anumit profit rezonabil; în cadrul unei instituții publice, 

noțiunea de profit ține locul sintagmeiexcedent bugetar, sumele respective aparținând bugetului 

local. 

Din punct de vedere al compensației, fiind un compartiment în cadrul Primăriei, al cărui scop 

final nu este obţinerea de profit sau menţinerea unui echilibru bugetar din care să nu rezulte 

falimentul - precum în cazul unei societăţi, plata compensaţiei de la bugetul local către operator, 

nu mai este necesară.  

 

 Analiza în detaliu a gestiunii directe printr-o societate reglementată de legea nr. 

31/1990 cu capital social integral al Comunei Ştefăneştii de Jos 

Din punct de vedere administrativ/organizatoric, în cazul acestei forme de gestiune, nu este 

necesară modificarea organigramei Primăriei, prin includerea unui nou compartiment. În 

eventualitatea în care societatea desfășoară mai multe activităţi – în acest caz de utilitate publică, 

în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 actualizată, societatea are 

obligaţia deţinerii unei evidenţe contabile separate sau un sistem de codificare adecvat pentru 

toate tranzacţiile efectuate în legătură cu fiecare activitate. Potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 

31/1990, o persoana fizică sau juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate. 

Încălcărea interdicţiilor referitoare la numărul de asociaţi se sancţionează cu dizolvarea societăţii, 

la cererea Ministerului Finanţelor Publice (care urmăreşte protejarea unui interes public) sau a 

oricărei persoane interesate (de exemplu, un creditor social), societatea dizolvată intrând în 

lichidare. Dacă pentru recuperarea costurilor de exploatare și de investiție sunt implicate 

elemente de natura ajutorului de stat, autoritățile administrației publice locale solicită avizul 

Consiliului Concurenței. 

UAT Comuna Ștefănestii de Jos deține integral capitalul social al societății cu răspundere limitată 

S.C. Gospodărie Ștefănești.  

În ce privește redevența, legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, impune la art. 29, al. (11), pct. (m), ca la stabilirea 

nivelului redevenţei, autoritatea publică locală să ia în considerare valoarea calculată similar 
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amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică şi puse la dispoziţie operatorului o 

dată cu încredinţarea serviciului/activităţii de utilităţi publice şi gradul de suportabilitate al 

populaţiei. Nivelul redevenţei se stabileşte în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru toţi 

potenţialii operatori de servicii de utilităţi publice, utilizându-se aceeaşi metodologie de calcul. 

Astfel, pentru Comuna Ștefăneștii de Jos, redevenţa va fi calculată similar amortizării pentru 

mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziţie operatorului odată cu 

încredinţarea serviciului/activităţii de utilităţi publice și gradul de suportabilitate al populaţiei.  

În ce privește profitul rezonabil, acesta este obţinut pentru stabilirea unei rate de rentabilitate 

pozitive, astfel încât compania să aibă o stabilitate economică prin eliminarea riscurilor de intrare 

în faliment – din cauza nivelului mai ridicat al cheltuielilor faţă de veniturile obţinute din 

prestarea serviciului de transport public. 

Din punct de vedere al compensației, în condițiile în care operatorul de transport este o societate 

al cărui control direct îl are UAT Comuna Ștefăneștii de Jos, riscul de supracompensare este 

limitat. 

Din punct de vedere economico-financiar, în cazul gestiunii directe, sub raportul nivelului de 

tarifare, compensaţie, redevenţă, profit rezonabil, cost/km se înregistrează un control superior 

al costurilor iar acoperirea diferenţei dintre venituri şi cheltuieli se realizează direct din bugetul 

anual al UAT. 

Din punct de vedere procedural, în ambele variante de gestiune directă a serviciului nu este 

necesară procedura de atribuire a serviciului public cu toate etapele unei proceduri de achiziţie 

publică. 

Ca şi concluzie la cele expuse referitor la posibilitatea gestiunii directe a serviciului public de 

transport local de la nivelul Comunei Ştefăneştii de Jos, aceasta se poate realiza doar prin 

intermediul: 

1. Unui serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înființat și 

organizat în subordinea Consiliului Local al Comunei Ştefăneşti, prin hotărâri ale 

Consiliului Local al Comunei Ştefăneşti, fie prin 

2. Unei societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, cu capital social integral al Comunei Ştefăneştii de Jos, înființată 

de Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos și încredinţarea gestiunii serviciului către 

acest operator. 

 

Dezavantajele evidente ale înfiinţării unui serviciu public de interes local, specializat înfiinţat în 

cadrul aparatului de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale au fost deja trecute în revistă.  
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Gestiunea directă a serviciului public local de transport poate fi realizată de către societatea 

comercială GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI S.R.L., societate înfiinţată prin hotărâre de Consiliul Local şi 

al cărei asociat unic este Comuna Ştefăneştii de Jos. Societatea este înfiinţată în temeiul art. 2, 

art. 14, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Încredinţarea gestiunii serviciului de  transport public local către această societate implică o serie 

de avantaje şi dezavantaje: 

Avantaje: 

• UAT Comuna Ştefăneştii de Jos prin autoritatea deliberativă  îşi păstrează prerogativele 

privind adoptarea politicilor și strategiilor proprii de dezvoltare a serviciului public și a 

sistemului public de transport local de la nivelul comunei, precum și dreptul de a 

supraveghea și controla modalitatea de desfăşurare a serviciului, deținând control și 

influență dominantă asupra operatorului în ce privește organizarea și funcționarea 

acestuia; 

• nu este necesară realizarea procedurii de atribuire a serviciului public; 

• din punct de vedere economic și financiar, avantajul prim rezidă din faptul că UAT 

Ştefăneştii de Jos va avea un control superior al costurilor iar acoperirea diferenței dintre 

venituri și cheltuieli se va realiza direct din bugetul acesteia; 

• societatea este deja înfiinţată. 

Dezavantaje şi riscuri: 

• este necesară autorizarea operatorului de transport. 

 
Pentru a avea acces la ocupația de operator de transport rutier, întreprinderile trebuie să 
îndeplinească cerințele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.  
Autorizarea întreprinderilor în vederea accesului la ocupația de operator de transport rutier se 
face prin înregistrarea acestora în Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier, 
ținut de autoritatea competentă. Modul de întocmire, completare și gestionare a registrului 
prevăzut la alin. (1), precum și de înscriere a datelor aferente operatorilor de transport se 
stabilește de către autoritatea competentă prin norme. 
 
Potrivit prevederilor Regulamentului (CE) 1071/2009, întreprinderile care exercită ocupaţia de 
operator de transport rutier trebuie să aibă un sediul real şi stabil pe teritoriul unui stat 
membru, să aibă o bună reputaţie, să aibă capacitate financiară adecvată şi să aibă competenţa 
profesională necesară. 
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4.2 Gestiunea delegată 
Gestiunea delegată este forma de atribuire prin delegare de gestiune a serviciului de transport 

public local prin care autorităţile administrației publice locale transferă unuia sau mai multor 

operatori de transport rutier sau transportatori autorizați cu capital public, privat sau mixt 

sarcinile și responsabilitățile cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului, precum și 

exploatarea, întreținerea, reabilitarea și modernizarea bunurilor proprietate publică aferente 

sistemului de transport public local, în baza unui contract de delegare a gestiunii. 

Faţă de gestiunea directă există diferenţe majore din punct de vedere managerial:  

• în cazul gestiunii delegate încetarea apartenenţei la structura administraţiei locale 

marchează un grad de autonomie sporit faţă de autoritatea care a decis delegarea; 

• noua societate devine independentă economic în calitate de comerciant; 

• ca formă de conducere: 

✓ forma de conducere care exercită administrarea = UAT îşi gestionează portofoliul 

propriu; 

✓ forma de conducere care exploatează = societatea de transport valorifică patrimoniul 

pus la dispoziţie;  

• din punct de vedere operaţional acest ultim aspect trebuie interpretat astfel: 

✓ administrarea implică fixarea anticipată a căilor (modalităţilor, mijloacelor); 

✓ exploatarea implică fixarea anticipată a obiectivelor (scopurilor, rezultatelor). 

 

Legea 92/2007 cu referire la gestiunea delegată precizează că aceasta se realizează în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Potrivit aceleiaşi legi, procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de transport călători, de tip contracte de achiziție publică de servicii reglementate la art. 

29 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

efectuate cu autobuze, se stabilește de către autoritățile administrației publice locale, conform 

prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 99/2016, 

cu modificările și completările ulterioare, după caz. La încheierea contractelor de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de transport călători, de tip contracte de achiziție publică de servicii 

reglementate la art. 29 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, efectuate cu trenul și metroul, sunt incidente prevederile 

Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.  

Potrivit  Legii 51/2006 gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile 

deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, atribuie unuia sau mai multor operatori toate 
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ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea 

serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare 

a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția 

operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și 

obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.  

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi: 

a) contract de concesiune de servicii; 

b) contract de achiziție publică de servicii. 

Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii exclude de la aplicarea 

sa concesiunile de servicii de transport local călători, prin urmare acestea pot fi atribuite în 

conformitate cu legislația internă specială: Legea 100/2016 ”nu se aplică concesiunilor de servicii 

publice de transport de călători, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului 

European și al Consiliului.” 

 

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operator de servicii de utilități publice, 

denumit și operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat 

sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care 

asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condițiile reglementărilor în vigoare, a unui serviciu de 

utilități publice sau a uneia sau mai multor activități din sfera serviciilor de utilități publice) care 

pot fi: 

a) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, cu capital social privat; 

b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, cu capital social mixt. 

Societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, cu capital social integral public pot participa la procedurile de atribuire a contractelor 
de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice în zona teritorială de competență a unităților 
administrativ-teritoriale care exercită o influență dominantă asupra acestora sau în afara acestei 
zone dacă operatorul nu are încheiat un alt contract de delegare a gestiunii atribuit direct.  

Conform articolului 32 din Legea 51/2006, 

„(1) În cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale păstrează, în 

conformitate cu competențele ce le revin, potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind 

adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de 

dezvoltare a sistemelor de utilități publice, precum și obligația de a urmări, de a controla și de a 

supraveghea modul în care se realizează serviciile de utilități publice, respectiv: 

a) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv 

în relația cu utilizatorii; 
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b) calitatea serviciilor furnizate/prestate; 

c) indicatorii de performanță ai serviciilor furnizate/prestate; 

d) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau 

modernizare a sistemelor de utilități publice; 

e) modul de formare, stabilire, modificare și ajustare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile de 

utilități publice.” 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public este un contract încheiat în 

formă scrisă, prin care unitățile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în 

calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă 

determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, 

dreptul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai 

unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata 

infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității furnizate/prestate, în schimbul 

unei redevențe, după caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de unitatea 

administrativ-teritorială, care are calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este 

asimilat actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii nr. 554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit de caietul de sarcini şi regulamentul serviciului, de 

inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-

teritoriale, aferente serviciului, procesul-verbal de predare-preluare a acestor bunuri, indicatorii 

tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional. 

Potrivit legii 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare, contractul de delegare a gestiunii 

cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: 

a) denumirea părților contractante; 

b) obiectul contractului, cu indicarea activităților din sfera serviciului de utilități publice ce 

urmează a fi furnizate/prestate în baza contractului de delegare a gestiunii, astfel cum sunt 

prevăzute în legile speciale; 

c) durata contractului; 

d) aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile; 

e) drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la furnizarea/prestarea serviciului și la 

sistemul de utilități publice aferent, inclusiv conținutul și durata obligațiilor de serviciu public; 

f) modul de repartizare a riscurilor între părți, în cazul contractelor de concesiune; 

g) natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului; 

h) sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la investiții/programele de investiții, precum 

reabilitări, modernizări, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de finanțare a acestora; 

i) indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului și modul de monitorizare 

și evaluare a îndeplinirii acestora; 
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j) prețurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice la data începerii 

furnizării/prestării serviciului, precum și regulile, principiile și/sau formulele de ajustare și 

modificare a acestora; 

k) compensația pentru obligațiile de serviciu public în sarcina delegatului, dacă este cazul, cu 

indicarea parametrilor de calcul, control și revizuire a compensației, precum și modalitățile 

de evitare și recuperare a oricărei supracompensații; 

l) modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate direct utilizatorilor și/sau 

delegatarului, după caz; 

m) nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz; la stabilirea nivelului redevenței, 

autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru 

mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului odată cu 

încredințarea serviciului/activității de utilități publice și gradul de suportabilitate al 

populației. Nivelul redevenței se stabilește în mod transparent și nediscriminatoriu pentru 

toți potențialii operatori de servicii de utilități publice, utilizându-se aceeași metodologie de 

calcul; 

n) garanția de bună execuție a contractului, cu indicarea valorii, modului de constituire și de 

executare a acesteia; 

o) răspunderea contractuală; 

p) forța majoră; 

q) condițiile de revizuire a clauzelor contractuale; 

r) condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a 

contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din investițiile realizate; 

s) menținerea echilibrului contractual; 

t) cazurile de încetare și condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; 

u) forța de muncă; 

v) alte clauze convenite de părți, după caz. 

 

 

Delegarea gestiunii pe principii concureţiale 

Delegarea gestiunii serviciului de transport public realizată  pe principii concurenţiale se bazează 

pe aplicarea unei proceduri de atribuire competitive. În acest sens sunt şi dispozițiile 

Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, recitalul 20: „În cazul în care o autoritate publică locală alege 

să încredințeze unui terț un serviciu de interes general, aceasta trebuie să selecteze operatorul 

de serviciu public în conformitate cu dreptul comunitar privind contractele publice și 

concesiunile, astfel cum este stabilit prin articolele 43-49 din tratat și în conformitate cu 

principiile transparenței și egalității de tratament.” 

Această idee este întărită in art.5 alin (3) din Regulament: „(3) Orice autoritate competentă care 

face apel la un terț, altul decât un operator intern, atribuie contractele de servicii publice pe baza 
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unei proceduri competitive de atribuire, cu excepția cazurilor menționate la alineatele (4), (5) și 

(6). Procedura competitivă de atribuire adoptată este deschisă tuturor operatorilor, este 

echitabilă și respectă principiile transparenței și nediscriminării. În urma depunerii ofertelor și a 

eventualei etape de preselecție, procedura poate presupune negocieri în conformitate cu aceste 

principii, cu scopul de a stabili modul optim de a îndeplini anumite cerințe speciale sau 

complexe.” 

Organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii 

pentru serviciile de utilități publice se fac în baza unei documentații de atribuire elaborate de 

delegatar(entitatea contractantă), după caz, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, Legii 

nr. 99/2016 și Legii nr. 100/2016. 

Documentația de atribuire cuprinde toate informațiile necesare pentru a asigura ofertantului o 

informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de organizare, desfășurare și aplicare 

a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și include în mod obligatoriu 

proiectul contractului de delegare a gestiunii și anexele obligatorii la acestea menţionate 

anterior. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități 

publice, documentația de atribuire se elaborează în cadrul asociației, se supune avizării 

autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunarea 

generală a asociației, în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului primit. 

Din punctul de vedere al gestiunii delegate, există varianta delegării de gestiune către un 

operator extern, o societate cu capital privat sau mixt. 

 

 Analiza în detaliu a gestiunii delegate către un operator extern – societate private: 

Din punct de vedere administrativ/organizatoric nu este necesară modificarea organigramei 

Primăriei, prin includerea unui nou compartiment dar nici nu există un control direct al 

activităților administrative. 

Din punct de vedere al redevenței, ca și în cazul gestiunii directe prin intermediul unei societăți 

comerciale, la stabilirea nivelului redevenței, autoritatea publică locală va lua în considerare 

valoarea calculată similar amortizării pentru mijloace fixe aflate în proprietate publică şi puse la 

dispoziţie operatorului o dată cu încredinţarea serviciului. Dat fiind că serviciul se va presta cu 

mijloacele de transport aflate în proprietatea Comunei Ștefăneștii de Jos, este necesară plata 

redevenței. 

Din punct de vedere al profitului rezonabil, acesta poate fi mai mare având în vedere că sumele 

privind anumite categorii de cheltuieli pot fi mai mici (ex. cheltuielile cu personalul angajat pot fi 

mai mici întrucât societatea va angaja un număr minim de personal pentru limitarea costurilor), 

însă acest lucru reprezintă totodată un dezavantaj întrucât nu conduce la îndeplinirea criteriilor 
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de ordin social. Luând în considerare faptul că scopul principal al unei societăţi comerciale este 

obţinerea de profit, serviciile de transport public realizate de către un operator extern nu se vor 

încadra în normele şi filozofia privind transportul public de persoane promovată de UE, care 

subliniază că o asemenea activitate nu are ca fundament profitul, ci efectuarea unui serviciu cât 

mai apropiat de necesitățile publicului călător, care înseamnă confort, regularitate şi un preţ al 

transportului convenabil, funcţie de puterea financiară a zonei în care acesta se efectuează. 

Din punct de vedere al compensației, având în vedere că operatorul este unul extern, al cărui 

scop final este obţinerea unui profit maximal, compensaţia acordată poate fi mai mare decât 

necesarul de acoperire a cheltuielilor și menţinerea echilibrului bugetar, fapt ce reprezintă un 

dezavantaj. 

Din punct de vedere economico-financiar, autoritatea contractantă nu are control direct asupra 

operatorului cu capital privat, prin urmare activitatea de exploatare și costurile nu pot fi limitate 

și controlate decât în baza prevederilor contractuale. 

Din punct de vedere procedural, se realizează procedura de atribuire a serviciului public. 

Procedura competitivă de atribuire adoptată este deschisă tuturor operatorilor, este echitabilă 

și respectă principiile transparenţei și nediscriminării. În urma depunerii ofertelor și a eventualei 

etape de preselecţie, procedura poate presupune negocieri în conformitate cu aceste principii, 

cu scopul de a stabili modul optim de a îndeplini anumite cerinţe speciale sau complexe. 

Delegarea gestiunii serviciului către un operator extern: 

Avantaje 

✓ procedura de atribuire se realizează pe principii competitive; 

Dezavantaje şi riscuri 

✓ procedura competitivă de atribuire a contractului de delegare a gestiunii servicului de 

transport public poate dura şi până la 6 luni, incluzând pregătirea documentaţiei de 

atribuire, timpul necesar desfăşurării procedurii, eventualele contestaţii; 

✓ resurse suplimentare implicate în pregătirea documentaţiei de atribuire în vederea 

atribuirii contractului de delegare a gestiunii. 

 

4.3 Siguranţa şi calitatea serviciului de transport încredinţat în gestiune 
Operatorul intern de transport va asigura operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului 

de mijloace de transport stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea 

reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activităţi. De asemenea, acesta va 

asigura starea tehnică corespunzătoare a mijloacelor de transport.  

Operatorul de transport va asigura respectarea indicatorilor de performanţă şi de calitate stabiliţi 

prin contractul de delegare a gestiunii serviciilor. 
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Siguranţa şi calitatea serviciului de transport public va putea fi urmărită prin intermediul 

indicatorilor de performanţă ai serviciului ce se vor constitui în anexă la contractul de delegare. 

Mijloacele  de transport 

Pentru desfăşurarea activităţii de bază şi pentru asigurarea serviciului de transport public de 

persoane în conformitate cu structura reţelei de transport  şi  a  programelor  de  circulaţie, 

societatea va dispune de mijloace de transport auto. Autobuzele vor fi dotate cu tahografe, 

conform legislaţiei în vigoare. 

Infrastructura tehnico edilitară cuprinde bunurile necesare desfăşurării în condiţii optime a 

transportului de călători în comuna Ştefăneştii de Jos. Principalele componente ale infrastructurii 

tehnico- edilitare sunt: 

• construcţii, instalaţii şi echipamente specifice pentru întreţinerea, repararea şi parcarea 

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

mijloace de transport,etc.; 

• dispecerate şi dotări speciale de monitorizare în trafic a mijloacelor de transport; 

• staţii de îmbarcare - debarcare călători, puncte de vânzare a legitimaţiilor de călătorie. 

 

Autobuzele nou achiziţionate care vor opera în cadrul serviciului de transport public local de 

călători trebuie să fie supuse unui regim de întreținere și reparații planificat, în așa fel încât să se 

asigure în primul rând securitatea transportului de călători, să se reducă numărul unor eventuale 

defecte în circulație și să se asigure un timp de imobilizare cât mai redus prin stabilirea aceluiași 

plan de revizie pentru toate unitățile aflate în circulație. 

Prin activitatea de întreținere și mentenanță zilnică se înțelege totalitatea lucrărilor executate de 

operatorul de transport de tipul: 

- Inspecție tehnică zilnică pentru verificarea stării normale de funcționare a autobuzului; 

- Înlocuirea de componente vitale cu valoare mică sau materiale consumabile, conform legislației 

în vigoare în România privind circulația rutieră și transportul public de călători. 

Prin activitate de întreținere se înțelege totalitatea lucrărilor cerute în planul de revizii planificate 

ale autobuzelor în funcție de rulajul și de timpul de exploatare al acestora. Activitatea se 

desfășoară în totalitate în autobaza operatorului de transport.  

 

Perioadele de întreținere se stabilesc ținând cont de numărul de kilometrii parcurși de vehicul, 

care determină uzura anumitor elemente componente ale sistemelor mecanice, pneumatice și 

electrice. 
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4.4 Selectarea opțiunii 
Este de preferat încredinţarea gestiunii directe unei societăţi comerciale controlate de 

autoritatea publică locală deoarece toate sarcinile și responsabilităţile privind prestarea de 

servicii specifice, precum și administrarea și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare pe baza 

unui contract de delegare a gestiunii s-au transferat operatorului de prestări servicii de utilităţi 

publice. 

 

Gesiunea delegată către un operator privat reprezintă varianta cu cele mai puţine avantaje, 

alegerea acestei modalităţi de delegare poate avea un impact negativ asupra calităţii serviciului 

de transport public, mai ales din cauza inexistenţei unei modalităţi de control al autorităţilor 

asupra acestuia. 

Gestiunea delegată către un compartiment specializat în cadrul aparatului Primăriei presupune 

reorganizarea acestei instituţii și obţinerea acordului Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

De asemenea, vor fi necesare activităţi administrative de delegare a angajaţilor Primăriei și 

includerea acestora în cadrul compartimentului nou creat sau organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor de ocupare a posturilor vacante pentru personalul contractual conform 

„Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice” aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011. 

Dintre scenariile alternative de delegare, cea mai avantajoasă modalitate de atribuire a 

contractului de servicii publice este cel delegat către o companie municipală 

Societatea Gospodărie Ștefăneștii de Jos întrunește condițiile pentru a i se atribui în mod direct 

gestiunea serviciului de transport public de călători prin curse regulate la nivelul Comunei 

Ștefăneștii de Jos: 

- Desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice 

destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor; 

- Are capitalul social deţinut în totalitate de unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia 

își desfășoară activitatea. 

Plecând de la aceste ipoteze, Autoritatea competentă, în acest caz, UAT Comuna Ștefăneștii de 

Jos se va bucura pe deplin de organizarea, coordonarea, dezvoltarea și eficientizarea serviciului 

public de transport călători din comună printr-o metodă de atribuire eficientă din punct de 

vedere administrativ, economic dar mai ales social. 

Gestiunea directă printr-un compatiment specializat în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei presupune reorganizarea instituţiei publice şi obţinerea acordului Agenţiei 
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Naţionale a Funcţionarilor Publici. Totodată, vor fi necesare activităţi administrative de delegare 

a angajaţilor primăriei şi includerea acestora în cadrul compartimentului (serviciului) nou creat 

sau organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante pentru personalul 

contractual conform „Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice” aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011. 

 

Gestiunea delegată către o societate comercială privată reprezintă varianta cu cele mai puţine 

avantaje iar alegerea acestei modalităţi de delegare poate avea un impact negativ asupra calităţii 

serviciului de transport public, mai ales din cauza inexistenţei unei modalităţi de control direct al 

autorităţii asupra activităţii acesteia. Controlul direct este important din perspectiva asigurării 

îndeplinirii obiectivelor strategice de dezvoltare la nivelul localităţii. 

Se poate imagina şi situaţia din3 transportul public urban de călători pus în operă pe teritoriul 

comunei Ştefăneştii de Jos atunci când încredinţarea gestiunii serviciului s-ar face către un 

operator privat pringestiune delegată. Un operator privat are la dispoziţie 2 alternative de bază 

– care eventual pot fi combinate în diferite proporţii: 

• sau îşi orientează activitatea spre obţinerea unei subvenţionări substanţiale din partea 

autorităţii publice – din care ar înregistra venituri 

✓ Venituri se pot face din vânzarea legitimațiilor de călătorie, dar prețul unei 

călătorii nu poate fi impus – în transportul public urban de călători – doar 

pe baza analizei economice exhaustive întrucât componența socială a 

transportului public obligă la oferirea călătoriei în schimbul unei 

contravalori posibil de suportat și de cei mai puțin favorizați financiar; nu 

credem că o firmă privată ar fi interesată de o astfel de componentă 

socială.  

✓ Ar fi posibil să se obțină rentabilizarea unei activități care prin definiție este 

în slujba cetățeanului (deoarece subvenția este în ultimă instanță 

rezultatul impozitării locuitorilor)? Evident nu, deoarece călătorul nu 

trebuie doar deplasat dintr-un loc în altul, ci și urbea trebuie protejată 

împotriva efectelor colaterale care însoțesc transportul (poluare, zgomot, 

accidente, consum de timp din cauza traficului adăugat celorlalte deplasări 

motorizate, etc.), deci numai vehicule noi, performante, care oferă 

facilități persoanelor cu dizabilități, de EURO 6 sau cu combustibili 

alternativi 

 
3 Deci nu a transportului ca serviciu, ci a organizaţiei care manageriază transportul public. 
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• sau poate lua măsuri de rentabilizare a firmei sale prin eliminarea din cadrul obiectivelor 

a componentelor sociale şi “de masă” ale transportului – altfel cum să facă economii  

✓ Şi atunci se va lua măsura pe care o ia orice firmă particulară: va asigura 

transportul doar pe relațiile și la orele la care are asigurată încărcarea la 

capacitate a vehiculelor sale.  

Concluzionând:  

• în ambele cazuri, dupa încredinţarea gestiunii unui operator privat, Primăria va fi cvasi-

permanent datoare operatorului respectiv.  

• strategiile de dezvoltare a sistemului de transport local vizate de administraţia publică, 

respectiv ale operatorului privat vor putea fi cu greu armonizate (Primăria urmăreşte 

interesul public, operatorul privat urmăreşte interesul propriu). 

• situaţia în care transportul este încredinţat unui operator privat nu poate fi extrasă din 

mediul concurențial în care își desfășoară activitatea orice firmă privată, în timp ce un 

operator care își are originea în sistemul organizatoric și administrativ al autorităţii 

publice locale va fi interesată de conlucrare cu instituţia care a generat operatorul cu bază 

financiară publică: este greu de presupus că Primăria Ştefăneştii de Jos ar tinde către 

confruntare în loc de colaborare. 

 

Analizând toate variantele posibile de gestiune a viitorului serviciu de transport public local de la 

nivelul Comunei Ştefăneştii de Jos, cea mai avantajoasă modalitate de încredinţare/atribuire a 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători este cel încredinţat 

în mod direct către operatorul Gospodărie Ştefăneşti SRL, cu acţionar şi asociat unic UAT Comuna 

Ştefăneştii de Jos prin decizia Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos. Societatea are 

prevăzut în domeniul de activitate activitatea de „Transporturi urbane, suburbane şi 

metropolitane de călători”, are deja o structură de personal care poate fi extinsă prin angajarea 

de conducători auto şi personal de întreţinere care să asigure operarea autobuzelor pe traseele 

de transport public propuse a fi implementate. De asemenea, societatea are o cifră de afaceri în 

creştere, a raportat profit, aspecte ce ilustrează o bună funcţionare şi o garanţie a posibilităţii de 

a desfăşura servicii de interes public. Mai mult, prin desfăşurarea activităţilor de transport public 

sunt create posibilităţi de noi locuri de muncă la nivelul comunităţii, fapt ce prezintă un plus 

pentru aceasta. La data întocmirii prezentei documentaţii, societatea nu dispune de mijloacele 

necesare prestării serviciului de trabsport public dar autoritatea publică locală va înzestra 

operatorul cu autobuze noi achiziţionate fie din bugetul local fie din accesarea de credite, leasing 

operaţional etc. O prezentare a posibilelor surse de obţinere a finanţării pentru achiziţia de 

autobuze este prezentată în cadrul capitolului 8.  
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Autoritatea competentă, UAT Comuna Ştefăneştii de Jos se va implica şi va controla permanent 

organizarea, coordonarea, dezvoltarea şi eficientizarea serviciului public de transport călători 

printr-o metodă de atribuire eficientă din punct de vedere administrativ, economic dar mai ales 

social. 

 

În vederea implementării şi dezvoltării ulterioare a serviciului de transport public local la nivelul 

comeni Ştefăneştii de Jos este necesară şi obligatorie încheierea unui contract de delegare a 

gestiunii serviciului către operatorul de transport public al cărui acţionar şi asociat unic este UAT 

Comuna Ştefăneştii de Jos, cu respectarea normelor legale aflate în vigoare şi a directivelor 

europene. Se creează astfel condiţiile optime pentru dezvoltarea unui serviciu de transport public 

care să faciliteze deplasările spre locurile de muncă de pe raza localităţii şi care să îmbunătăţească 

interconectările dintre rute, atât cele interne cât şi cele externe, frecvenţele de deservire, mai 

ales în perioada de vârf şi care să deservească fluxul dintre staţiile de transport public în comun, 

pe întreaga reţea rutieră semnificativă a localităţii. Contractul cu operatorul va fi încheiat în baza 

regulamentului (CE) nr. 1370/2007.  
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5. Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care 

justifică delegarea gestiunii 
Oportunitatea economică a delegării  

Riscul financiar al gestiunii prin delegarea serviciului către operatorul intern pus față în față cu 

riscul financiar al gestiunii printr-un compartiment specializat din cadrul unităţii administrativ 

teritoriale (și preluarea în mȃini proprii a exploatării de către administrația locală) scoate în prim 

plan una din caracteristicile gestiunii directe prin contract de delegare către un operatorextern 

în condițiile în care este prevăzută și realizarea unei investiții – spre deosebire de simplele achiziții 

publice – o reprezintă transferul în întregime sau în mare parte a riscurilor de exploatare de la 

autoritatea contractantă = delegator, către operatorul de transport = delegat, o dată cu 

transmiterea dreptului de exploatare a investiției. 

Identificarea riscurilor cu impact economic direct asupra prestării serviciului de transport public, 

împartirea lor pe categorii si alocarea riscurilor în cazul scenariului gestiunii prin contract de 

delegare de către operatorul – societate cu acţionar şi asociat unic UAT Ştefăneştii  de Jos, sunt 

prezentate mai jos:  

Nr. 

crt.  

Denumirea riscului  Descrierea riscului  Alocarea riscului  

UAT 

Comuna 

Ştefăneştii 

de Jos 

Împărțită  Operator  

Riscuri de planificare  

1  Întârzieri în obținerea 

avizelor / aprobărilor  

Obținerea avizelor și 

aprobărilor durează mai mult 

decât s-a planificat  

  
x  

Riscuri de construcție  

2  Depășirea costurilor  Costul final depășește costul 

planificat  

  
x  

Riscuri de întreținere şi operare  

3  Creșterea costului cu 

forța de muncă  

Creșteri de costuri cu 

personalul neprevăzute  

  
x  

4  Costuri de întreținere 

mai mari  

Depășirea costurilor de 

întretinere prognozate  

  
x  

5  Capacitate de 

management  

Nu se realizează țintele de 

venit  

  
x  

6  Risc de disponibilitate  Evenimente neprevăzute 

împiedică funcționarea 

sistemului de management al 

transportului public  

 
x  
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Riscuri legislative/politice  

7  Schimbări legislative 

generale  

Modificări legislative care 

nu vizează acest proiect, dar 

care duc la creșteri de prețuri  

 
x  

 

8  Schimbări legislative 

specifice  

Modificări legislative care 

vizează direct acest tip de 

proiecte  

 
x  

 

9  Schimbari politice  Schimbări la nivel politic, 

care pot duce la o opoziție 

față de proiect, materializată 

în întârzieri/sau costuri 

suplimentare  

 
x  

 

Riscuri financiare  

10  Indisponibilitatea 

finanțării  

UAT nu are capacitatea să 

asigure resursele financiare și 

de capital în timp util  

  
x  

11 Compensaţia de 

serviciu public 

UAT nu poate asigura plata 

compensaţiei de serviciu 

public 

 x  

12  Insolvabilitatea 

Operatorului 

Operatorul devine insolvabil  x  
  

13  Modificări ale 

dobânzilor bancare  

Variația dobânzilor poate 

schimba costurile finanțării  

  
x  

14  Modificări de taxe și 

impozite  

Rezultatul net este influențat 

de regimul fiscal  

  
x  

Riscuri naturale  

15  Forța majoră  Evenimente de forță majoră, 

așa cum sunt definite în 

contract, împiedică sau 

amână executarea 

contractului 

 
x  

 

16  Alte riscuri naturale  Alte fenomene sau 

evenimente, necuprinse în 

clauzele de forță majoră, 

împiedică sau amână 

executarea contractului 

  

  
x  

Riscuri legate de finalizarea delegării 
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17  Riscul valorii reziduale  Riscul ca bunurile aferente 

concesiunii să nu fie predate 

la sfârșitul contractului, în 

condițiile stipulate în contract  

 
x  

 

 

Astfel, din totalul riscurilor cu impact economic, în varianta încredinţării gestiunii serviciului de 

transport public către operatorul intern prin contract de delegare a gestiunii, un procent de 

73,53% din riscuri revin operatorului iar autorităţii contractante îi revine un procent de 26,47% 

dintre riscuri. Obligaţia de plată a compensaţiei/subvenţiei pentru transportul public determină 

risc de ambele părţi: delegatul nu este susţinut prin compensarea pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a obligaţiei de serviciu public conform prevederilor contractuale iar această 

situaţie poate pune în pericol prestarea serviciului public de transport, iar autoritatea publică 

este la rândul său responsabilă de asigurarea seviciului de transport public. 

Puterea de cumpărare a populaţiei comunei este la un nivel mediu spre scăzut, iar suportabilitatea 

costurilor nu este posibilă în condiţiile transferului la un operator privat care urmăreşte maximizarea 

profitului. Transportul de persoane este o activitate socială care este necesar a fi subvenţionată deoarece 

cheltuielile necesare unui transport decent şi convenabil nu pot fi suportate de călători, costurile 

înregistrând valori mari pentru aceştia. 

Operatorul economic trebuie să posede capacitatea tehnică și organizatorică, dotarea și 

experiența managerială, bonitatea și capacitatea financiară necesare prestării serviciului de 

transport public local încredințat. 

Autonomia Financiară a serviciului delegat 
Conform art. 41 din Legea 92/2007 actualizată privind serviciile de transport public local:  

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital necesare pentru efectuarea serviciului public de transport 

local de persoane prin curse regulate se asigură din veniturile operatorilor de transport sau ale 

transportatorilor autorizați. 

(2) Veniturile operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați se formează din încasarea 

de la utilizatorii serviciului a tarifelor, denumite în continuare taxe de călătorie, reprezentând 

contravaloarea serviciului prestat, și/sau din compensații de la bugetul de stat și de la bugetele locale, 

calculate ca diferență de tarif, în condițiile legii. 

(3) Sursele de finanțare a cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții publice ale 

unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor serviciilor publice de transport local de persoane, 

se asigură potrivit Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(4) Finanțarea investițiilor pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea și/sau dezvoltarea sistemelor 

serviciilor publice de transport public local de persoane se face din bugetele locale, din bugetul de stat 

sau din fonduri private, pe baza hotărârilor consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului 
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București sau ale Guvernului, după caz, cu respectarea legislației în vigoare privind finanțele publice, 

respectiv finanțele publice locale și a legislației în vigoare privind achizițiile publice. 

Compensarea serviciului delegat - Subvenţionarea serviciului de transport public 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă 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. 

Astfel, 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 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: 

- Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii, de 

gratuitate la legitimațiile de călătorie individuale se asigură din bugetul de stat, din bugetele locale sau 

din bugetele altor instituții stabilite prin lege; 

- Acoperirea influențelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de călătorie individuale 

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

consiliile locale, sau acoperirea diferențelor dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier 

pentru efectuarea serviciului și sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării legitimațiilor de călătorie 

individuale se asigură din bugetele locale ale comunelor, până la nivelul tarifelor de vânzare către 

populație a legitimațiilor de călătorie individuale.  

- Condițiile concrete în care este acoperit costul călătoriilor sau costurile înregistrate pentru efectuarea 

serviciului public de transport local se stabilesc prin prin contractul de delegare a gestiunii serviciului 

public de transport local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în condițiile reglementate de 

Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 și de Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 

privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul 

ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general. 
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Astfel, conform actelor normative în vigoare, anumite categorii de persoane pot beneficia de 

gratuitate/reduceri la călătoriile cu transportul public. Legea 92/2007 menţionează că în relația cu 

călătorii, autoritățile administrației publice locale pot acorda, prin hotărâri ale autorităților deliberative 

ale administrației publice locale, facilități de transport elevilor, studenților, ucenicilor și anumitor categorii 

de persoane defavorizate stabilite potrivit legii. 

Prevederile legale la nivel national pentru care se aplică pentru acordarea de gratuități și reduceri 
la transportul în comun pentru diferite categorii de beneficiari: 
Persoane cu dizabilități 
LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**) privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap*)  
Revoluționari 
LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 
1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru 
revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 **) 
Veterani 
LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994 (**republicată**) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi 
ale invalizilor şi văduvelor de război 
Elevi și studenți 
HOTĂRÂRE nr. 309 din 6 mai 1996 (*actualizată*) privind acordarea de reduceri cu 50% ale 
tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran*), precum şi pentru 
transportul intern auto, feroviar*) şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul 
de stat şi din învăţământul particular acreditat (actualizată până la data de 1 februarie 2017*) 
Compensația pentru facilitățile acordate acestor categorii de persoane se acordă operatorului de 

transport public din bugetul local în condițiile legii. 

 

Regulamentul nr. 1370/2007 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.”  
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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 interioare4. 

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. 

 

Adesea, serviciile de interes general, indiferent dacă sunt prestate de operatori publici sau privaţi, 

nu pot fi furnizate în condiţii acceptabile din punct de vedere economic, fără sprijin financiar din 

partea statului, sub forma unei compensaţii pentru serviciu public. Această compensaţie este 

reglementată de normele privind ajutoarele de stat prevăzute de TFUE, în măsura în care aceste 

servicii de interes economic general constituie activităţi economice. În 2003, Curtea de Justiţie a 

clarificat că o astfel de compensaţie pentru prestarea de servicii de interes economic general 

(SIEG) constituie ajutor de stat, cu excepţia cazului în care aceasta se limitează strict la suma care 

ar fi necesară pentru a compensa un operator eficient. 

 

În general, ajutorul de stat este interzis în temeiul articolului 107 alineatul (1) din TFUE, care 

prevede următoarele: „Cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate, sunt incompatibile cu piaţa 

internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care 

denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau 

a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre 

statele membre”. Această interdicţie de a acorda ajutor de stat se aplică serviciilor de interes 

general, în măsura în care acestea implică desfășurarea de activităţi economice de către o 

întreprindere. 

Cu toate acestea, până la pronunţarea hotărârii Curţii de Justiţie în cauza Altmark, în 2003, nu 

era pe deplin clar dacă o compensaţie acordată de o autoritate publică pentru prestarea unui 

SIEG intra sub incidenţa articolului 107 alineatul (1) și, astfel, constituia ajutor de stat. În cauza 

Altmark, Curtea a apreciat că, în domeniul SIEG, o compensație nu este ajutor de stat dacă 

aceasta acoperă doar costurile nete aferente îndeplinirii unor astfel de obligații de serviciu public. 

Cu toate acestea, Curtea a impus, de asemenea, condiţii stricte menite să limiteze compensaţia 

acordată pentru costurile pe care un furnizor eficient le-ar suporta în scopul îndeplinirii acestor 

 
4 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 funcţionarea Uniunii 

Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi 

cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general.  
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obligaţii. Cele „patru criterii Altmark” trebuie să fie îndeplinite în totalitate pentru a demonstra 

că o compensaţie pentru SIEG nu constituie ajutor de stat. 

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. 

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

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

costurile pentru care se solicită compensația. 

 

Transparenţa modului de finanţare al serviciului  

Plata compensaţiei operatorului de transport, conform Regulamentul (CE) Nr.1370/2007 trebuie 

să stabilească în mod transparent parametrii pe baza cărora să se calculeze plata compensaţiei. 

Sumele destinate subvenţiilor/compensării serviciului de transport public local se stabilesc în 

baza unor hotărâri ale Consiliului Local care sunt făcute publice. 

 Anterior sunt întocmite rapoarte de specialitate al direcţiilor implicate din cadrul Primăriei şi 

operatorului de transport. 

Ajustarea tarifelor de transport se realizează în baza unei fundamentări a costului 

combustibilului, energiei electrice, materialelor şi pieselor de schimb, amortizării, altor cheltuieli 

de exploatare, a salariilor şi tichetelor personalului operatorului de transport. 

 

Motivele de ordin social 

Motivele de ordin social care pledează în vederea încredinţării directe a gestiunii serviciului de 

transport public local sunt reprezentate şi de locurile de muncă oferite de operatorul de transport 

și asigurarea unui serviciu de transport public eficient care să vină în întâmpinarea nevoilor de 

deplasare şi mobilitate ale locuitorilor comunei. 

În analiza aspectelor sociale ale încredinţării gestiunii serviciului de transport public local trebuie 

ținut cont de faptul că beneficiarii direcți ai serviciului de transport public local sunt locuitorii 

Comunei Ştefăneştii de Jos: 

- Încredinţarea directă a gestiunii serviciului de transport public local către operatorul 

intern apare ca fiind alegerea corectă pentru administraţia locală şi ca măsură de 

“externalizare” a unei activităţi cu mare grad de specializare; 

- Încredinţarea sistemului de transport local de călători permite UAT Comuna Ştefăneştii 

de Jos să repartizeze efortul financiar pe mai mulţi ani decȃt în cazul unei angajări directe 

pe piaţa de capital cu repercusiuni favorabile pentru bugetul local; 

- Confort şi siguranţă pe durata călătoriei cu noile mijloace de transport public ce vor fi 

achiziţionate; 

- Îmbunătăţirea calităţii mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei prin reducerea gradului 

de poluare în condiţiile unei schimbări modale în efectuarea deplasărilor în cadrul 

comunei (de la autoturismul personal la transportul public o dată cu introducerea 

acestuia); 

- Satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor 

economici pe teritoriul administrativ al Comunei Ştefăneştii de Jos. 
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Măsura înfiinţării serviciului de transport public local şi asigurarea funcţionării acestuia prin 

încredinţarea gestiunii acestuia către operatorul aparţinând UAT Comuna Ştefăneştii de jos are 

un impact social favorabil pentru locuitori prin dotarea operatorului și prin crearea de locuri de 

muncă la nivelul acestuia.  

Prin implementarea unor măsuri destinate îmbunătăţirii mobilitatăţii locale cu transportul public, 

populaţia este încurajată să renunţe la autovehiculele personale și să utilizeze mai des transportul 

public pentru deplasările zilnice. Deplasările pe distanţe scurte se pretează foarte bine pentru 

acest mod de deplasare atât cât timp sunt asigurate toate condiţiile pentru aceasta.  

 

Va fi deservită toată populația comunei în comparație cu situația anterioară introducerii 

transportului public local de călători când nu exista transport public la nivelul comunei, fiind 

favorizaţi mai ales posesorii de autoturisme personale.  

Deplasările la locul de muncă şi spre şcoală cu transportul public va asigura fluidizarea circulaţiei 

oamenilor, reducerea timpilor de deplasare, urmărind efectele benefice asupra mediului general 

al localităţii.  

 

Având în vedere stabilirea liberă a tarifelor, Autoritatea Contractantă are dreptul de a stabili în 

baza viziunii social-economice/guvernanţei locale, acceptanţa socială a costului mediu al tarifelor 

practicate pentru călătoriile cu transportul public, conform Anexei 2.6 la Modelul de Contract de 

Servicii Publice pentru municipiile și orașele din România în conformitate cu legislaţia UE 

(Regulamentul CE nr. 1370/2007), această anexă fiind intitulată „Modalitatea de stabilire, 

modificare sau ajustare a Tarifelor de călătorie” 

 

În vederea respectării prevederilor legii nr. 92/2007 cu modificările și completările ulterioare, 

prin încredințarea gestiunii serviciului se va urmări protecția categoriilor sociale defavorizate, 

prin compensarea costului transportului de la bugetul local. În relația cu călătorii, autoritățile 

administrației publice locale pot acorda, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale 

administrației publice locale, facilități de transport elevilor, studenților, ucenicilor și anumitor 

categorii de persoane defavorizate stabilite potrivit legii. Pentru plata serviciului public de 

transport local, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, pot beneficia, în condițiile legii, 

de facilități. 

 

Motive de mediu 

Din perspectiva mediului, cel mai relvant aspect care pledează în favoarea încredinţării gestiunii 

serviciului de transport public local prin curse regulate la nivelul Comunei Ştefăneştii de Jos şi 

efectuarea investiţiilor de achiziţionare a mijloacelor de transport nepoluante este reprezentat 

de îmbunătăţirea calităţii mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei. O dată cu operarea serviciului 
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de transport public se vor crea premisele ca o parte a utilizatorilor de autoturisme personale să 

„migreze” către transportul public. Transportul cu autoturismul conduce în mod frecvent la 

cheltuieli legate de întârzieri şi de consumul sporit de combustibil cauzat de blocajele apărute la 

orele de vârf, poluarea produsă în detrimentul sănătăţii publice şi a atractivităţii mediului de 

locuit, poluarea fonică, acapararea unor suprafeţe de către traficul auto în mers şi staţionar. 

Eliminarea acestor costuri externe în domeniul transportului se poate realiza prin promovarea 

transportului public de călători. 

Dat fiind faptul că în cadrul Uniunii Europene transporturile sunt răspunzătoare de o parte 

importantă din emisiile de gaze cu efect de seară iar o treime din catitatea totală de energie finală 

se consumă în sectorul transporturilor, s-a încercat mai ales în ultimul deceniu utilizarea unor 

tehnologii cât mai curate. Cele mai importante direcții de acțiune sunt reorientarea 

transporturilor către mijloacele cele mai eficiente și mai puțin poluante, introducerea unor 

tehnologii de transport, a unor combustibili și a unor infrastructuri mai sustenabile și asigurarea 

unor prețuri în sectorul transporturilor care să reflecte pe deplin efectele adverse asupra 

mediului și asupra sănătății. Documentele strategice ale UE se axează pe „decarbonizarea 

transporturilor”. Strategia din 2018 a Comisiei Europene, intitulată „O planetă curată pentru toți: 

o viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, 

competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei” caută să traseze cursul 

unei tranziții către „zero emisii nete” de gaze cu efect de seră în UE până în 2050. În ceea ce 

privește transporturile, strategia subliniază necesitatea unei abordări sistemice, accentuează 

importanța trecerii la moduri de transport cu emisii reduse de carbon și la vehicule cu emisii 

zero și insistă asupra îmbunătățirii eficienței operaționale. Alte obiective evidențiate în strategie 

sunt o mai bună planificare urbană și valorificarea deplină a beneficiilor transportului public. 

 

Integrarea prevederilor de mediu în politica din domeniul transportului vizează astfel protejarea 

mediului ambiant prin promovarea acţiunilor care vor reducere zgomotul şi emisiile de bioxid de 

carbon, care vor favoriza folosirea combustibililor alternativi şi a noilor tehnologii în toate 

formele de transport. Va creşte astfel atractivitatea şi calitatea mediului şi a peisajului, în folosul 

cetăţenilor, al economiei şi al societăţii în ansamblu. 

O dată cu încredințarea directă a gestiunii serviciului de transport public operatorul de transport 

va trebui să se conformeze regulilor specifice privind protejarea mediului înconjurător. 

Emisiile de CO2  pentru un autobuz electric sunt zero. 

 

Din perspectiva acestor aspecte (economic, financiar, social, de mediu) reies și o serie de obligații 

contractuale: 
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Obligații de ordin economic: 

- Autoritatea Publică Locală asigură achiziţia de autobuze care să deservească cele 2 trasee de 

transport public; 

- Operatorul va asigura respectarea reglementarilor legale privind omologarea, înmatricularea și 

efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloace de transport 

propuse pentru efectuarea serviciului; 

- Operatorul va asigura operaţiile de întreţinere și reparaţii necesare parcului de mijloace de 

transport stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în 

vigoare privind efectuarea acestor activităţi;  

- Operatorul va asigura starea tehnică corespunzătoare a mijloacelor de transport;  

- Operatorul va asigura spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport;  

- Operatorul va asigura activitatea de dispecerizare și dotarile speciale pentru urmărirea și 

coordonarea în trafic a mijloacelor de transport;  

- Operatorul va asigura personalul calificat;  

- Operatorul va asigura respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, 

pregătirea profesională, examinarea medicală și psihologică a persoanelor cu funcţii care concură 

la siguranţa circulaţiei;  

- Operatorul va asigura menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a 

instalaţiilor auxiliare și a curăţeniei acestora;  

- Operatorul va asigura respectarea indicatorilor de performanţă și de calitate stabiliţi prin 

contractul de delegare a gestiunii și precizaţi în regulamentul serviciilor de transport public local;  

- Operatorul va asigura furnizarea către autoritatea administratiei publice locale a informatiilor 

solicitate și accesul la toate informatiile necesare în vederea verificarii și evaluarii functionarii și 

dezvoltarii serviciului de transport public local;  

- Operatorul va asigura realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor și reclamatiilor și de 

rezolvare operativă a acestora;  

- Operatorul va asigura aplicarea de metode performante de management care să conducă la 

reducerea costurilor operaţionale;  

- Operatorul va asigura analiza oportunităţii privind dotarea cu active pentru dezvoltarea 

serviciului de transport public.  

 

Obligații de ordin financiar: 

- Autoritatea contractantă va furniza activele operatorului de transport comunal astfel încât 

acesta să poată îndeplini obligațiile de serviciu public; 

- Activitatea economică a operatorului municipal este verificată de Autoritatea publică locală; 

- Operatorul va asigura contabilizarea separată a activităților care nu sunt aferente serviciului de 

transport public. 
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Obligații de ordin social: 

- Crearea de locuri de muncă; 

- Corelarea numărului de călători previzionat cu cel al locurilor din autobuze (în raport cu numărul 

de călătorii previzionate) în vederea asigurării unui standard de calitate înalt al călătoriilor. 

 

Obligații de mediu: 

- Reducerea emisiilor de carbon prin utilizarea unei flote de transport public moderne, 

ecologice cu impact asupra reducerii transportului privat. 
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6. Nivelul minim al redevenței, după caz 
Potrivit definiției de la art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea nr. 51/2006, redevenţa trebuie calculată 

similar amortizării anuale a bunurilor proprietate publică puse la dispoziția operatorului luând în 

considerare şi gradul de suportabilitate a populației. 

“m) nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz; la stabilirea nivelului redevenței, 

autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru 

mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului odată cu 

încredințarea serviciului/activității de utilități publice și gradul de suportabilitate al populației. 

Nivelul redevenței se stabilește în mod transparent și nediscriminatoriu pentru toți potențialii 

operatori de servicii de utilități publice, utilizându-se aceeași metodologie de calcul;” 

Aceeaşi lege prevede la art. 29, alin. 7: 

“(7) Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile 

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

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

calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a 

furniza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice 

acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-

edilitară aferentă serviciului/activității furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz.” 

În textele legislației naționale care tratează noțiunea de sumă care revine proprietarului de drept 

al bunurilor încredințate ca auxiliare în contractele de delegare de gestiune, cuvȃntul redevența 

este urmat de formularea “după caz”. În mod explicit redevența este o obligaţie financiară care 

se plăteşte periodic şi sub formă de cotă fixă. Formularea “după caz” este introdusă în lege pentru 

a sublinia că administrațiile locale trebuie să decidă nivelul redevenței în funcție de condițiile 

locale: 

• Anvergura pieţei transporturilor de călători în aria urbană 

• Calitatea tramei stradale 

• Vechimea parcului de vehicule pus la dispoziţia intreprinzătorului 

• Nivelul de trai al locuitorilor munipiului 

• Costul real al călătoriei (nu costul de comercializare a legitimaţiilor) 

• Apartenenţa la o perioadă investiţională 

• Alte circumstanţe particulare. 

 

Prin art. 4 alin. 1 lit. c din Regulamentul nr. 1370/2007/CE privind serviciile de transport feroviar 

şi rutier de călători se stabilesc “modalităţile de alocare a costurilor legate de prestarea de 

servicii. Aceste costuri pot include, în special, cheltuielile cu personalul, consumul de energie, 

redevenţele aferente infrastructurii, întreţinerea şi reparaţiile autovehiculelor de transport în 
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comun, materialul rulant şi instalaţiile necesare pentru exploatarea serviciilor de transport de 

călători, costurile fixe şi o rentabilitate adecvată a capitalului.” 

Redevenţa pentru bunurile concesionate operatorilor în cadrul contractelor de servicii publice: 

În ceea ce privește stabilirea nivelului redevenței aferent bunurilor puse la dispoziţie în cadrul 

contractelor de servicii publice:  

• Minimizarea impactului asupra populaţiei;  

• Simplificarea procedurilor de decontare.  

Astfel, se pot analiza două variante:  

Varianta I - Redevența este egală cu valoarea rămasă anuală a bunurilor puse la dispoziţia 

operatorului de transport. În acest caz, în special în situația realizării de investiții noi de către 

autoritatea public locală, valoarea redevenței va fi mare. Operatorul își va recupera cheltuiala cu 

redevența prin intermediul formulei compensării, deci în final tot autoritatea publică suportă în 

mare parte redevența (o parte este acoperită din veniturile colectate de la călători). În plus, în 

acest caz este influențat semnificativ de nivelul costurilor eligibile pentru calculul tarifelor, deci 

această variantă conduce la creșterea tarifelor către populație.  

Investiţiile pentru bunurile care vor constitui infrastructura de operare, şi care se vor constitui în 

bunurile care vor fi puse la dispoziţia operatorului în vederea prestării serviciului public de 

transport călători.  

Pentru adoptarea acestui mod de calcul al redevenţei trebuie cunoscută valoarea rămasă de 

amortizat a bunurilor puse la dispoziţie de entitatea contractantă, ulterior echipării serviciului de 

transport public din comuna Ştefăneştii de Jos. 

Valoarea redevenţei reprezintă valoarea rămasă de amortizat a bunurilor puse la dispoziţie de 

entitatea contractantă în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 

transport, cu o durată propusă de 5 ani.  

Valoarea rămasă de amortizat a bunurilor puse la dispoziție este de 3.750.288 lei compusă din 

230.000 X 3 X 4,7472 = 3.275.568 pentru autobuze electrice 

50.000 X 2 X 4,7472 = pentru autobuze cu motor diesel EURO6 474.720 . 

În aceste condiții, redevența anuală este = 3.750.288 lei / 5 ani durata contractului de delegare 

a gestiunii serviciului de transport = 750.057,6 lei  

Obiectul analizei gradului de suportabilitate a populaţiei este de a stabili contextul condiţiilor 

socioeconomice și demografice faţă de care vor fi introduse măsuri de investiţii în domeniul 

transportului public. Aceste condiţii vor determina efectiv dacă valoarea redevenţei propuse spre 
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plată operatorului va fi sau nu suportabilă pentru societate, având în vedere că veniturile acestuia 

vor proveni din tarifele impuse de către acesta pentru utilizarea serviciului de transport public. 

Rata de suportabilitate este procentajul din venitul mediu lunar al familiei (gospodăriei) cheltuit 

pe o categorie de servicii comunitare de utilități publice (nivelul facturii medii lunare împărțit la 

venitul mediu lunar al gospodăriei exprimat în procente). 

Rata de suportabilitate trebuie să fie calculată pentru fiecare județ, iar în interiorul județului 

separat pentru zonele urbane și rurale. Suportabilitatea va fi calculată lunar (factura medie lunară 

împărțită la veniturile lunare medii ale gospodăriei) dar considerând datele medii pentru o 

perioadă de cel puțin 1 an. Consiliile locale, consiliile județene sau asociațiile de dezvoltare 

comunitară, după caz, pot stabili, în situații justificate, un nivel al ratei de suportabilitate diferit 

de cel județean. 

Principiul acoperirii costurilor din Hotărârea nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea 

Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 

stipulează că: “Operatorii serviciilor comunitare de utilități publice vor calcula factura medie pe 

gospodărie (apartament) pentru fiecare tip de serviciu. Metodologia de calcul a facturii medii pe 

gospodărie conține, fără a se limita la aceasta, următorii pași: 

a) Datele cerute: 

● cantitatea totală facturată pentru consumatorii casnici pentru fiecare categorie de serviciu: 

(TQ(i)) (pe perioada considerată); 

● numărul total de consumatori casnici (numărul populaţiei): (TC(i)); 

● numărul mediu al persoanelor pe gospodărie (Institutul Naţional de Statistica): (n); 

● tariful mediu pe fiecare categorie de servicii, inclusiv TVA: (TF(i)) (pe perioada considerată); 

● numărul de luni luate în considerare (perioada considerată) pentru calcularea datelor medii: 

(m) (valoarea recomandată este de cel puţin 1 an). 

b) Formula: 

Total factura pe luna = (f2Σ((TQ(i) / TC(i))xTf(i)/m) x n 

Rata de suportabilitate va fi calculată de autorităţile administraţiei publice locale, municipale sau 

judeţene implicate luând în considerare următoarea formula: 

Rata de suportabilitate(%)=Total factura pe luna/ Venitul mediu x100” 

Rata de suportabilitate va fi calculată pentru fiecare judeţ, separat pentru zona urbana şi separat 

pentru zona rurală. Dacă birourile statistice teritoriale sau autorităţile administraţiei publice 

locale pot furniza date mai detaliate privind veniturile gospodăriei pentru fiecare judeţ (ex. pentru 

zonele urbane mari), rata suportabilitatii va fi calculată pentru fiecare zona separată în care 

exista date oficiale statistice privind veniturile gospodariilor. 

Nivelurile generale recomandate pentru ratele de suportabilitate, calculate pe baza formulei 

anterioare, sunt: 

a) alimentare cu apa - canalizare ape uzate: rata de suportabilitate = 3,5% 
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b) managementul deşeurilor solide (colectarea, transportul şi depozitarea): rata de 

suportabilitate = 1% 

c) transportul public local: rata de suportabilitate = 3% 

d) alimentarea cu energie termica în sistem centralizat: rata de suportabilitate = 10% (valoare 

medie dacă factura anuală este împărţită pe luni) sau 20% (dacă rata de suportabilitate ia în 

considerare doar lunile din sezonul rece).” 

 

În lipsa unor informaţii concrete despre cheltuielile cu transportul în regiune sau în comună, 

adaptând formula de mai sus la situaţia particulară a viitorului transport public din comuna 

Ştefăneştii de Jos, calculul gradului de suportabilitate se face împărţind cheltuielile suportate al 

unui utilizator cu serviciul de transport public la veniturile nete ale gospodăriilor.   

Gradul de suportabilitate = [(𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢)/ 𝑉𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ă𝑟𝑖𝑒] ∗ 100 

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, în anul 2018, în Macroregiunea 3 (Regiunea de 

Dezvoltare Sud Muntenia) din care face parte judeţul Ilfov în care este localizată Comuna 

Ştefănesştii de Jos, numărul mediu al membrilor unei gospodării este de 2,592 persoane (INS, 

categoria A. Statictică Socială; Grupa A5. Nivel de trai; Sub-grupa 10, Diviziunea BUF103K – ABF 

Numărul mediu de membri componenţi ai unei gospodării pe principalele categorii sociale şi 

macroregiuni). Veniturile totale medii lunare pe gospodărie în Regiunea Bucureşti – Ilfov din care 

face parte Comuna Ştefăneştii de Jos au fost de 6358,45 lei.  

Venitul mediul lunar pe membru al gospodăriei în județul Ilfov este 2.453,12 lei (=6358,45/2,592). 

Să presupunem că o persoană călătorește în medie de 40 de ori pe lună (2 deplasări zilnice spre 

şi dinspre locul de muncă). La o valoare a călătorie de 2 lei, care a luat în considerare valoarea 

amortizării bunurilor puse la dispoziţie, se obțin următoarele: 

Gradul de suportabile = [(2 lei * 40)/2.453,12]*100 = 3,26%, 

aşadar o uşoară depăşire a nivelulul ratei de suportabilitate pentru transportul public, de regulă 

3%. 

Acest fapt vine să reconsidere includerea redevenţei calculată similar amortizării bunurilor puse 

la dispoziţie prin raportare la durata contractului de 5 ani. Pentru încadrarea în rata de 

suportabilitate ar putea fi perceput un procent astfel încât valoarea redevenţei (mai ales că 

mijloacele de transport vor fi noi şi vor avea valori mari) să se încadreze în limita de 

suportabilitate. 
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Varianta II  - Redevența este la o valoarea simbolică, sau chiar nulă. Autoritatea publică locală 

suportă investițiile de la bugetul locale, fără a mai avea impact major asupra compensației și/sau 

tarifelor de călătorie.   

Municipalitățile din țară au aplicat diverse metode de plată a acestor redevențe: unele din ele 

sunt calculate în lei/km parcurs (Oradea), altele în lei/mijloc de transport/ zi (Piatra Neamț), iar 

altele au o anumită valoare anuală fixă (Arad). În alte localităţi (Ploieşti) redevenţa este 

cosniderată 0,02% din valoarea biletelor din valoarea totală obținută din vânzarea titlurilor de 

călătorie (mai puțin diferențele de tarif). 

Autoritatea contractană va adopta varianta corespunzătoare strategiei proprii și va adapta 

Modelul de contract conform variantei adoptate. 

În acest sens, redevența este calculată în funcție de numărul de kilometri parcurși de mijloacele 

de transport public în activitatea de transport public urban. Astfel, se propune o taxa de 0,02 lei 

pe km rulat. Concret, redevența anuală ar fi de 0,02 lei/km x 451.870 km/an = 9.037,4lei/an. 

Parcursul total de 451.870 km/an este preluat din programul de transport întocmit, anexă a 

contractului de delegare a gestiunii.  

În cazul în care există diferenţe între estimarea valorii redevenţei care ar trebui plătită şi 

redevenţa plătită efectiv de operator, de regulă Consiliul Concurenţei, în vederea emiterii avizului 

solicită prezentarea comparativă a acestora cu diferenţa dintre ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiu de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de transport public 
local pe raza UAT comuna Ștefăneștii de Jos 

 

 

 

118 

7. Durata estimată a contractului de delegare 
Conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, durata contractelor de servicii publice este limitată 

și nu depășește 10 ani pentru serviciile de transport cu autocarul și cu autobuzul și 15 ani pentru 

serviciile de transport de călători pe calea ferată și cu alte moduri de transport pe șine. Durata 

contractelor de servicii publice care vizează mai multe moduri de transport este limitată la 15 ani, 

în cazul în care transportul feroviar sau cu alte moduri de transport pe șine reprezintă peste 50% 

din valoarea serviciilor în cauză. 

Legislaţia naţională, în speţă Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor publice de transport 

persoane în unitățile administrativ-teritoriale prin ultimele modificări (Legea nr. 328 din 21 

decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 1106 din 28 decembrie 2018) s-a aliniat la 

Regulamentul (CE) Nr. 1370/2007 şi prevede la  art. 28 alin (1) că  „Durata încredințării gestiunii 

serviciului public de transport local se stabilește prin hotărâri de dare în administrare sau prin 

contracte de delegare a gestiunii de către autoritățile administrației publice locale ori asociațiile 

de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale 

și trebuie să fie corelată cu durata necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina 

operatorului, dar nu mai mult de:  

a) 10 ani, în cazul serviciului public de transport rutier realizat cu autobuze, troleibuze sau 

autocare; 15 ani, în cazul în care contractul de delegare are ca obiect și transportul pe șine 

efectuat cu tramvaie, iar valoarea estimată a acestui mod de transport reprezintă peste 

50% din valoarea contractului;” 

Şi mai mult, Legea 51/2006 actualizată, stipulează la art. 32 alin (3) că: 

“(3) Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele de delegare a 

gestiunii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta se stabilește, după caz, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 și ale Legii nr. 100/2016 și nu 

va depăși durata maximă necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina 

operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. În cazul gestiunii directe, 

autoritățile administrației publice locale, cu excepția celor care sunt membre ale asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară, sunt obligate ca, periodic, respectiv o dată la 5 ani, să facă analize 

privind eficiența economică a serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a 

serviciilor publice, după caz.” 

Date fiind aceste prevederi şi pentru conformarea la aceasta este oportun ca durata contractului 

de delegare a serviciului să fie stabilită la 5 (cinci) ani. 
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8. Solutii de finanţare 
Programul SMART al BERD (Romania Framework for Sustainable Mobility and Access to Road 

Transport), finanţează îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi a serviciilor publice din 

România. 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare este o instituţie financiară internaţională 

înfiinţată în 1991 pentru a promova economia de piaţă. Acţionează în 68 de ţări, inclusiv România, 

finanţează sectoare de infrastructură municipală între care şi transportul urban (inclusiv străzi 

municipale, parcări). La nivel local, asistenţa BERD vizează: 

- Pregătire PMUD / Plan de investiţii 

- Pregătire program/documentaţie de achiziţii flotă 

- Suport dezvoltarea sistemului de transport public 

- Optimizarea ruitelor de transport/integrare 

- Suport comercializarea serviciilor de transport public 

Mai jos sunt prezentate câteva dintre particularităţile finanţării municipale de către BERD cu 

aplicabilitate pentru finianţarea proiectelor de transport la nivelul unui municipiu: 

- Scadenţe între 10 şi 15/18 ani; 

- Felxibilitate privind structura finanţărilor; nu există produse standard; 

- Facilităţi speciale pentru proiectele mici (prin intermediul băncilor comerciale); 

- Marje şi garanţii la nivelul pieţei; 

- Împrumuturi în euro sau în moneda locală; 

La nivelul ţării noastre mai multe municipii (prin UAT sau operatorul de transport propriu) au 

finanţat investiţii pentru transportul public local de la BERD: 

- Ploieşti prin Publitrans - achiziţia a 70 de autobuze euro 6 şi asistenţă tehnică – 13 

mil. euro 

- Galaţi prin municipalitate - reabilitare străzi, achiziţia a 17 troleibuze, sistem de e-

ticketing şi asistenţă tehnică – 100 mil. lei 

- Arad prin municipalitate - reabilitarea infrastructurii rutiere şi de transvaie, achiziţia a 

6 tramvaie noi, modernizarea depoului de transvaie şi asistenţă tehnică – 35 mil. euro 

- Sibiu prin Tursib - achiziţia de autobuze noi, relocarea depoului şi asistenţă tehnică – 

15 mil. euro 

- Braşov prin RAT Braşov – achiziţia a până la 100 de autobuze şi asistenţă tehnică – 15 

mil. euro 

- Iaşi prin municipalitate – achiziţia de autobuze euro 6 şi asistenţă tehnică – 15 mil. 

euro 

- Constanţa prin municipalitate – achiziţia de autobuze euro 6 şi asistenţă tehnică – 

22,5 mil. euro 

-  Arad prin municipalitate – implementarea unui sistem modern şi integrat de 
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management al parcărilor şi investiţiilor asociate (trotuare şi drenaje, zone verzi şi 

elemenete aferente) – 20 mil. euro 

 

Pentru achiziţia de mijloace de transport există nu mai puţin de trei soluţii de finanţare: creditul 

bancar, leasingul financiar şi leasingul operaţional. Date fiind particularităţile lor diferite, alegerea 

depinde de strategia de eficientizare a costurilor sau de însăşi strategia în afaceri a operatorului 

de transport public şi de politica de acestuia de eficientizare a costurilor. La alegerea variantei 

celei mai avantajoase se au în vedere costurile generate de achiziţionarea şi întreţinerea 

mijloacelor de transport, gestionarea parcului auto, avantajele fiscale, riscurile, avansul şi multe 

altele.  

Există mai multe categorii de costuri care trebuie luate în considerare în optarea pentru o 

variantă sau alta. Categoria cu cea mai mare pondere este cea a cheltuielilor financiare (peste 

50%) care cuprinde: costurile de capital, deprecierea autovehiculelor, dobânzile și taxele 

administrative. A două categorie cuprinde costurile genererate de întreținerea autovehiculelor: 

mentenanță, reparații, anvelope, ITP. Se adaugă asigurările (RCA și Casco), taxele și impozitele 

(rovinieta, impozitul anual, înmatriculare/radiere, taxa de poluare), costurile generate de 

imobilizarea unui vehicul în service (replacement)  și costurile administrative (personal specific, 

sisteme informatice, alte cheltuieli). În decizia alegerii unei metode de finanțare mai intervin și 

alți factori. Înregistrarea contabilă, avansul, costurile de reziliere anticipată, riscurile generate de 

modificările legislative și fiscale influențează decizia alegerii unei metode de finanțare a parcului 

auto. 

 

Creditul bancar 

O altă variantă de finanţare rambursabilă pentru obiectivele de investiţii o reprezintă creditul 

bancar pe termen scurt, mediu sau lung. În cazul creditelor bancare, perioada de utilizare este 

adaptată proiectului finanţat: produsul poate fi utilizat integral, într-o singură tranşă sau în mai 

multe, de-a lungul unei perioade specifice, în funcţie de perioada de implementare a proiectului. 

Se poate acorda, după caz, o perioadă de graţie. 

În urmă achiziționării de autovehicule prin credit bancar, acestea devin proprietatea clientului 

care trebuie să garanteze cu un alt bun pentru cumpărarea acesteia. Creditul este purtător a două 

tipuri de comisioane: de acordare și de gestiune, rată nu este purtătoare de TVA iar durata de 

acordare  este mai mare decât la leasing. 

 

Leasingul financiar 

Asemenea creditului, proprietatea autovehiculului finanțat prin această metodă, revine 

clientului, dacă acesta va suporta valoarea reziduală la finalul contractului. 
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Prin leasing financiar se finanțează doar valoarea autovehiculului, restul costurilor și a riscurilor 

fiind suportate de către client. Bunul finanțat va intra în patrimoniul firmei, reducând astfel 

capacitatea de finanțare a firmei iar ratele variabile și cheltuielile generate de utilizarea mașinii 

(neincluse în rată de leasing), îngreunează gestionarea cash-flow-ului. 

 

 

Leasingul Operațional 

Prin leasing operațional, firma externalizează printr-un contract de închiriere sau de 

management de flote, parcul auto, pentru o perioada cuprinsă între 12 și 57 de luni. Clientul va 

achita o rată lunară fixă pe toată perioada contractului care include atât valoarea mașinii, cât și 

toate costurile generate de utilizarea acesteia (service, taxe și impozite, asigurări, replacement, 

s.a). Costurile sunt mai reduse față de cele generate de gestionarea proprie, de asemenea și 

timpul. Mașînă nu este înregistrată în patrimoniul firmei iar cheltuiala este deductibilă integral. 

Riscurile modificărilor fiscale și legislative sunt preluate de către firma de leasing operațional. La 

finalul contractului mașînă rămâne proprietatea firmei de leasing. 

 

Pentru adoptarea deciziei de finanţare a vehiculului fie prin leasing, fie prin împrumut, trebuie să 

se ţină cont de toate aspectele pe care le presupun cele două soluţii: rata dobânzii percepută în 

ambele cazuri, toate costurile şi comisioanele pe care le implică acest proces şi diferenţele de 

tratament fiscal. 

 

Leasing financiar vs. Credit 

În ambele situaţii, riscurile şi costurile de întreţinere rămân în responsabilitatea utilizatorului şi a 

împrumutatului. De asemenea, nici societatea de leasing, şi nici banca nu vor beneficia de 

creşterea valorii activului. Operaţiunile de leasing financiar se diferenţiază de creditarea bancară 

în principal datorită separării dintre dreptul legal de proprietate asupra unui vehicul şi utilizarea 

sa economică. 

Prin leasing financiar, valoarea adăugată este creată de utilizarea acelui activ, mai degrabă decât 

de dreptul de proprietate. Finanţatorul are drept de proprietate asupra vehiculului, astfel 

bunurile achiziţionate pot fi reposedate relativ mai uşor când un client intră în incapacitate de 

plată sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată. 

În principiu, leasingul este o finanţare de active, iar dreptul de proprietate asupra acestora 

conferă o garanţie suficientă pentru accesarea finanţării în majoritatea situaţiilor. 

Un avantaj al leasingului financiar în comparaţie cu un credit bancar îl constituie accesibilitatea 

clientului la mai multe canale de vânzare: reţeaua băncilor de retail, direct de la companiile de 

leasing, de la brokeri sau de la dealeri de autovehicule. 
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Taxele sunt un argument puternic pentru alegerea leasingului în detrimentul achiziţionării 

vehiculului, dar nu este singurul care explică această alegere. Este important de luat în calcul şi 

beneficiile ne-monetare. De exemplu, contractele de leasing sunt mai flexibile în ceea ce priveşte 

nevoile consumatorului: opţiunea de a renunţa la leasing înainte de scadenţa contractului, 

posibilitatea reînnoirii prin perioade adiţionale, opţiunea de a achiziţiona vehiculul la terminarea 

contractului. 

Un alt avantaj al leasingului faţă de împrumutul tradiţional este faptul ca utilizatorul poate finanţa 

până la 95% din preţul de achiziţie al vehiculului, iar gajul pentru finanţare este activul în sine, 

alte garanţii suplimentare nefiind necesare. În plus, un alt aspect de menţionat este calitatea 

superioară a vehiculelor dobândite în regim de leasing faţă de cele achiziţionate prin credit, 

deoarece prin contractarea unui leasing, utilizatorul are acces la active mai scumpe. Finanţarea 

prin leasing este, de asemenea, mai utilă atunci când vehiculul şi-a atins gradul de uzură la 

finalizarea contractului, deoarece statutul de proprietate este mai flexibil. 

Contractarea prin leasing mai are un alt avantaj semnificativ faţă de creditul bancar standard, în 

sensul că este mai eficient din punctul de vedere al timpului. Evaluarea pentru acordarea unui 

leasing durează cel mult câteva zile, în timp ce aprobarea cererilor de credit bancar durează o 

perioadă mai mare de timp, în medie, o lună. 

În acelaşi timp, este mult mai probabil ca o companie să fie acceptată la finanţarea prin leasing 

decât prin împrumut bancar. Acest lucru se datorează faptului că finanţarea prin leasing este mult 

mai specializată decât acordarea unui credit şi, astfel, riscurile sunt mai uşor de controlat de către 

o societate de leasing decât de o bancă. Acest aspect a determinat, de altfel, ca o serie de bănci 

să-şi înfiinţeze divizia de leasing, cu scopul de a avea un grad mai ridicat de penetrare a pieţei. 

 

Leasing financiar vs. Leasing operaţional 

Principalele două categorii de operaţiuni de leasing sunt: leasingul financiar şi leasingul 

operaţional, clasificarea lor bazându-se pe reguli şi caracteristici complexe. 

Contractul de leasing financiar are ca scop, în general, achiziţionarea vehiculului de către 

utilizator prin îndeplinirea următoarelor condiţii: 

• Finanţatorul transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra activului la sfârşitul 

perioadei de contract; 

• Utilizatorul are opţiunea de a achiziţiona activul la un preţ prezumat mai scăzut decât 

valoarea de piaţă la data la care opţiunea poate fi exercitată (la începutul contractului de 

leasing este cert că opţiunea va fi exercitată); 

• Perioada de leasing se aplică pe durata de viaţă economică a activului, chiar dacă titlul de 

proprietate nu se transferă; 

Valoarea totală a ratelor de leasing, exceptând cheltuielile adiţionale, este mai mare sau egală cu 

valoarea contabilă a activului, reprezentată de valoarea activului pentru finanţator. 
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Activele în cauză sunt specifice utilizatorului, putând fi utilizate de acesta fără modificări majore. 

În cadrul unui contract de leasing financiar, utilizatorul poate prelua pe lângă dreptul de utilizare 

al activului finanţat pe perioada vieţii economicea acestuia, şi responsabilitatea pentru 

mentenanţă, reparaţii, taxe, asigurări şi relaţia directă cu furnizorul. Din perspectiva taxelor, 

aspectele ce trebuie observate în legătură cu leasingul financiar sunt diferite: 

 

Riscul şi beneficiile asupra dreptului de proprietate asupra activului sunt trasnferate utilizatorului 

la finalul contractului de leasing. 

Contractul de leasing stipulează clar transferul dreptului de proprietate către utilizator la finalul 

perioadei de leasing. 

Utilizatorul are opţiunea de a achiziţiona activul la momentul expirării contractului, iar valoarea 

reziduală exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferenţa dintre dintre durata 

normală de funcţionare maximă ăi durata contractului de leasing. 

Perioada de utilizare a activului acoperă cel puţin 80% din durata de viaţă a activului. 

Valoarea totală a ratelor de leasing minime, excluzând alte cheltuieli accesorii, este mai mare sau 

egală cu valoarea de intrare a activului. 

Un contract de leasing operaţional permite utilizatorului folosirea vehiculului pentru o perioadă 

de timp limitată, dar transferă finanţatorului/locatorului atât riscurile, cât şi beneficiile dreptului 

de proprietate asupra vehiculului. În acest caz, activul şi obligaţia de plată nu sunt înregistrare în 

bilanţul clientului, iar finanţatorul preia riscul valorii reziduale a activului finanţat. 

Cea mai importantă diferenţă dintre leasingul financiar şi cel operaţional este dată de implicaţiile 

asupra înregistrărilor contabile. 

În cazul leasingului financiar, utilizatorul este considerat proprietar, în schimb, în cazul leasingului 

operaţional finanţatorul are calitatea de proprietar. Deprecierea/amortizarea activului este 

realizată de către utilizator pentru leasingul financiar, iar în cazul leasingului operaţional, de către 

finanţator. 

 

Soluţii alternative de finanţare 

Creditul furnizor, un mecanism economic de finanţare de business, fără dobândă 

Credit prin care furnizorul livreaza cumparatorului marfa cu plata amanata (pe credit) pe baza 

imprumutului in bani pe care il primeste de la o banca, pe o perioada determinata cu plata 

dobanzii convenite. Este o finanţare bancara post livrare. 

Procedural, cumpărătorul va rambursa creditul conform ratelor şi scadenţelor, convenite cu 

furnizorul, direct băncii care a împrumutat pe furnizor. 

Creditul furnizor nu este o sursă de finanţare ci o modalitate de decontare. 

Alte surse de finanţare sunt reprezentate de bugetul local, ONG-uri, investitori străini. 
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9. Analiza posibilităţii gratuităţii transportului public la nivelul Comunei 

Ştefăneştii de Jos 

9.1 Generalităţi privitoare la transportul public gratuit 
Planul de acțiune al UE privind mobilitatea urbană stabilește priorități pentru optimizarea 

mobilității urbane prin, de exemplu, „soluții de transport public accesibile și accesibile pentru 

familie”. Nevoia percepută de intervenție politică pentru un transport urban mai bun este larg 

răspândită. Asociația internațională a transportului public a reacționat la aceasta publicându-și 

strategia de a dubla cota de piață a transportului public până în 2025. Transportul public are în 

mod clar un rol important în soluționarea nevoilor pentru un transport urban corect, eficient și 

ecologic. Cererea de transport public este determinată de o gamă largă de factori, dintre care 

factorii de calitate „duri” - frecvența serviciului, nivelul tarifelor, timpul călătoriei și 

punctualitatea sunt în general consideraţi cei mai importanţi. În mod tradiţional, schemele de 

transport public gratuit ţintesc spre 3 obiective majore: 

• Mediu: Șoferii vor parca autoturismele poluante și vor alege mai degrabă transportul 

ecologic  

• Eficiența: trecerea modului de la autovehiculul personal la transportul public va reduce 

nevoia de a construi o capacitate rutieră mai costisitoare, va folosi capacitatea de rezervă 

în sistemul de transport public, va reduce congestia rutieră  

• Distribuție și mobilitate: Transportul public gratuit ca conduce la un nivel mare mare de 

mobilitate pentru categoriile cu venituri mai mici  

 

Aşa cum am mai precizat, 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.  

Unii experții și practicienii în transporturi consideră că eliminarea tarifelor pentru toți pasagerii 

este ultimul lucru care ar trebui să facă operatorii de transport public. Pentru Alan Flausch, ex-

CEO al autorității de transport public din Bruxelles și actual secretar general al Asociației 

Internaționale a Transporturilor Publice, „în ceea ce privește mobilitatea, transportul public 

gratuit este absurd”. 

Potrivit lui Vincent Kauffmann, profesor la Universitatea din Lausanne și unul dintre personajele 

cheie ale mobilității durabile, „transportul public gratuit nu are niciun sens”. Măsura renunțării 

la tarifele de transport public considerată „irațională”, „neeconomică” și „nesustenabilă”.  
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Cu toate acestea, dacă ne orientăm către comentatori din afara domeniului transporturilor, 

perspectiva eliminării tarifelor se schimbă radical. Oamenii de știință sociali, activiștii, jurnaliștii 

și oficialii publici - adesea vorbind din orașele unde eliminarea tarifelor a fost de fapt testată - 

apără cu fermitate măsura. 

Pentru Judith Dellheim, o cercetătoare la Rosa Luxemburg Stiftung din Berlin, furnizarea de acces 

gratuit la transportul public este „primul pas către transformarea socio-ecologică”. Potrivit Naomi 

Klein, este de părere că pentru a răspunde cu adevărat la urgențele schimbărilor climatice, 

transportul public ar trebui să devină gratuit. 

Punerea în aplicare a transportului public fără tarife duce în mod inevitabil la o schimbare radicală 

a politicii de transport. 

Dacă la începuturile ideii de introducere a transportuli gratuit în Statele Unite, acum 40 de ani, 

justificarea era mai mult din considerente sociale pentru a se asigura deplasarea unor categorii 

de persoane cu venituri mici (ex. studenţi) sau de a îmbunătăţi traficul în zonele urbane 

aglomerate, astăzi campaniile şi propunerile tind să accentueze potentiaţul transportului public 

gratuit ca adresându-se preocupărilor legate de mediu. 

Chiar și în țările care au transport public gratuit, costurile trebuie încă acoperite. Șoferii trebuie 

să fie plătiți și autobuzele trebuie să fie întreținute, astfel încât atunci când utilizatorii nu plătesc 

biletul, altcineva trebuie totuși să o facă. Întrebarea firească este totuși cine plătește și când se 

face această plată? Transportul public gratuit presupune trecerea de la un sistem în care „plătești 

pentru că folosești” la a plăti „pentru că serviciul este disponibil pentru utilizare”. Acest lucru se 

întâmplă totuși cu alte forme de transport: liftul sau scara rulantă: costurile de investiții ale 

acestor forme de transport verticale au fost incluse în finanțarea inițială a clădirilor în care se 

găsesc, precum și în costurile funcționale care sunt incluse în chirii și taxe pentru asociațiile de 

locatari/utilizatori. La fel de bine o astfel de politică ar putea fi adoptată în cazul transportului de 

la nivel orizontal, din mediul construit. De exemplu pentru persoanele care vor să ajungă din 

punctul A în punctul B, dacă pot alege între autoturismul personal și transportul public, această 

din urmă să devină mai atrăgătoare. Ca și în cazul tuturor impozitării pentru „bunurile comune” 

pentru care plătim cu toții, cei care câștigă mai mult, plătesc mai mult impozit, în timp ce cei care 

câștigă mai puțin, plătesc mai puțin. Este standardul la care fiecare contribuie în funcție de 

mijloacele sale, pe definiție, nu în funcție de utilizarea sa. 

Transportul public gratuit este un mare egalizator între diferite categorii sociale. În medie, 

proprietatea și utilizarea autoturismelor este mai mare în grupurile cu venituri superioare decât 

în grupurile cu venituri mai mici. De asemenea, utilizarea transportului public este mai mare în 

rândul grupurilor cu venituri mici, în comparație cu straturile mai bogate ale societății. De aceea, 

cei care plătesc mai mult impozit pentru transportul public gratuit îl utilizează mai puțin, iar cei 
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care plătesc mai puțin impozit îl utilizează mai mult. Transportul public gratuit luptă astfel 

împotriva sărăciei. 

Un efect secundar important este acela că banii economisiți din costurile de transport sunt 

utilizați pentru alte cheltuieli, ceea ce întărește economia locală, în special în părțile mai slabe 

din mediile de locuire urbane. 

În același timp, există mai multe tendințe importante în cadrul societăților occidentale iar acestea 

includ: 

• O tendință de concentrare a serviciilor guvernamentale, creșterea distanțelor dintre 

cetățeni și o creștere a spațiului urban construit. 

În Olanda, fiecare persoană ocupă acum 400 m2 de suprafață urbanizată, în timp ce acum 40 de 

ani media era de 100 m2 de persoană. Aceasta înseamnă că distanța de la persoană la persoană 

a crescut de la 10 la 20 de metri. Tendințele demografice înseamnă și faptul că, în medie, 

societățile îmbătrînesc. Cu alte cuvinte, societățile zilelor noastre devin „mai grizonate”. Pe baza 

acestui lucru putem concluziona că cererea de transport în comun este și va crește.  

Dar asta nu e tot. Există mai multe beneficii externe pozitive ale implementării transportului 

public gratuit. Acestea includ: 

• Sănătate: o calitate mai bună a aerului, deoarece numărul de mașini pe drumuri scade 

• Siguranță: pe măsură ce numărul de mașini scade, vedem mai puține accidente de 

circulație și decese în trafic 

• Mediu: o calitate mai bună a aerului și a solului 

• Clima: mai puține emisii de CO2 

În plus, transportul public gratuit duce, de asemenea, la două avantaje politice importante. Este 

diminuată dependența de statele care își comercializează petrolul și în al doilea rând, se acordă 

mai puțină putere lobby-urilor companiilor de construcții auto, petrol și rutiere. 

Transportul public poate fi gratuit 

Transportul public gratuit nu mai este un vis utopic, există, este o realitate. Există în peste 90 de 

orașe din întreaga lume și are efecte transformatoare. În capitala Estoniei, Tallinn, în 

municipalitățile din Polonia, Suedia, Franța, în Chengdu din China, precum și în mai multe orașe 

din SUA au transport public gratuit (FFPT – fare free public transport). 

Există chiar o platformă web unde apar toate cazurile de implementare a transportului public 

gratuit la diferite nivele şi pe diferite moduri de transport (https://freepublictransport.info/). Mai jos 

prezentăm harta oraşelor cu transport public gratuit, aşa cum este ea prezentată în cadrul site-ului 

dedicate transportului public. 

 

https://freepublictransport.info/
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Figura 10 Harta oraşelor cu transport public gratuit 

Identificarea și analiza principalilor factori determinanți ai cererii pentru transportul public a 

făcut obiectul unor cercetări ample. Studii anterioare au confirmat că cererea de transport în 

comun este afectată de diverși factori de la factorii socio-economici la cei de ofertă. Acesta din 

urmă include îmbunătățirea nivelului serviciilor și modificarea schemelor de prețuri. Schemele 

de prețuri pentru transportul public pot varia de la taxarea prețurilor pe piața economică 

integrală la un serviciu gratuit subvenționat complet. Majoritatea operatorilor de transport public 

optează pentru o cale intermediară, adică oferind un serviciu parțial subvenționat, unde 

utilizatorii finanțează costurile rămase. 

 

Impactul prețurilor asupra utilizării transportului public a fost investigat printr-o serie de meta-

analize ale elasticității tarifelor. Valorile raportate în literatura de specialitate pentru elasticitatea 

tarifului exercită variații mari de la –0.009 la –1.32 cu o valoare medie de –0.38. Regula de vârf 

folosită frecvent, regula Simpson-Curtin, sugerează că o creștere a tarifului de 3% reduce 

călătoria cu 1% (adică elasticitatea de -0,33). Elasticitatea tarifului depinde de mărimea, semnul 

și intervalul de timp al modificării tarifului. Flexibilitatea/elasticitatea tarifului este puternic 

asimetrică - cererea pasagerilor scade ca răspuns la o creștere a prețului, dar efectul asociat cu o 

reducere a prețurilor este nesemnificativ. Flexibilitatea tarifului pe termen lung a fost găsită 

semnificativ mai mare (în termeni absoluti) decât flexibilitatea statică sau pe termen scurt. 

Călătorii își ajustează treptat comportamentul călătoriei la modificările de preț. Studiile au 

descoperit, de asemenea, că flexibilitatea tarifelor variază în funcție de grupurile de călători. 

Flexibilitatea scade odată cu vârsta, crește cu venitul și este mai mare pentru călătoriile la orele 
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de vârf și fără navete. Oamenii sunt mai susceptibili să treacă de la mașina lor privată la 

transportul public atunci când creşte prețul de utilizare a mașinii decât atunci când scade costul 

călătoriei cu transportul public. 

 

Tematica transportului public fără tarife a fost în dezbatere publică de zeci de ani din diverse 

motive, inclusiv ideea că bunurile publice ar trebui să fie gratuite, oferind accesibilitate 

universală, contracararea congestiei rutiere și ameliorarea impactului negativ asupra mediului 

cauzat de transportul urban. Noțiunea de bunuri publice gratuite se referă la ideea că serviciile 

precum școlile, bibliotecile, drumurile și parcurile sunt gratuite pentru toată lumea. Aplicarea 

aceleiași noțiuni la transportul public implică faptul că transportul ar trebui să fie gratuit, ca şi 

măsură de mobilitate, mai ales atunci când orașele sunt în creștere rapidă și oamenii sunt nevoiți 

să trăiască mai departe de centru, unde se află insituţiile educaţionale și oportunitățile de muncă. 

Costurile mari de transport - indiferent dacă sunt plătite de angajat, angajator sau partajate între 

părţi - pot deveni o barieră pe piața muncii din cauza impactului lor asupra costului muncii sau al 

venitului disponibil. Alte argumente în favoarea transportului public fără tarife includ 

îmbunătățirea incluziunii sociale și îmbunătățirea eficienței serviciilor datorită scăderii costului 

marginal care caracterizează operațiunile de transport public. 

 

Transportul public fără tarife ar putea induce o schimbare fundamentală a cererii care nu poate 

fi evaluată prin flexibilitatea tarifelor. Unii dintre analişti precizează că renunţarea la autoturismul 

personal se poate face mai degrabă printr-o serie de politici cum ar fi taxele de parcare, preţul 

carburanţilor 

 

Transportul public fără tarifce ar putea fi, de asemenea, considerat ca o strategie de marketing. 

Studiile anterioare sugerează că alegerea modului de călătorie nu depinde doar de atribute 

obiective, precum costul, dar este influențată și de factori subiectivi precum credințele, 

atitudinile și obiceiurile. De exemplu, în domeniul serviciilor de abonament, promoțiile 

temporare ale prețurilor, care oferă o perioadă de încercare gratuită sau la un preț puternic 

actualizat, sunt utilizate pe scară largă ca mijloc de stimulare a interesului inițial. O astfel de ofertă 

poate perturba activitatea obișnuită a consumatorului și poate încuraja experimentarea. Deciziile 

cu privire la serviciile gratuit sunt fundamental diferite, deoarece oamenii nu scad doar costurile 

din beneficii, ci percep beneficiile asociate cu produsele gratuite ca fiind mai mari.  

 

Pentru a veni în întâmpinarea intenţiei autorităţii publice locale de a oferi transport public gratuit 

locuitorilor comunei, vom trece în revistă o serie de exemple, unele chiar studii de caz în ceea ce 

priveşte implementarea transportului gratuit la nivelul a diferite centre urbane de dimensiuni 

mai mari sau mai mici din Europa, Statele Unite al Americii şi chiar Asia. 
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9.2 Exemple de implementare a transportului public gratuit 
În ciuda controverselor pe care le creează aparent transportul public gratuit, numărul orașelor 

care experimentează transportul public fără tarif (FFPT – Fare free public transport) este în 

creștere. În 1980, erau doar șase orașe. Până în 2000, numărul crescuse la cincizeci și șase. Astăzi, 

FFPT există în formă „completă” în cel puțin nouăzeci și opt de orașe mari și orașe mai mici din 

întreaga lume. Eliminarea completă a tarifelor înseamnă călătorii fără bilete disponibile pentru 

marea majoritate a rutelor și serviciilor de transport public local, pentru marea majoritate a 

utilizatorilor și în cea mai mare parte a timpului. În alte câteva sute de orașe, tarifele sunt 

eliminate în mod parțial - fie în zone specifice orașului sau moduri de transport, fie în perioade 

specifice ale zilei sau ale anului. 

Statele Unite sunt locul în care a apărut primul caz raportat al sistemului de transport public 

gratuit complet (FFPT complet) - în 1962 în orașul Commerce, în suburbiile din Los Angeles - și 

unde se pot găsi cele mai multe programe de transport gratuit de-a lungul anilor '70, '80 și '90. 

La acel moment, susținătorii eliminării tarifelor din America de Nord s-au bazat pe argumente 

sociale și politice, arătând avantajele sociale anticipate de eliminarea tarifelor și susținând că 

reducerea tarifelor ar putea contribui la creșterea utilizării transportului public și la contracararea 

investițiilor mari în infrastructura rutieră. Cele mai mari cazuri din acea perioadă - acum 

întrerupte - au fost localizate în Mercer (New Jersey) și Denver (Colorado). Astăzi, transportul 

public gratuit există în douăzeci și șapte de localități din Statele Unite: mici zone urbane / rurale 

(de exemplu, Edmund, Oklahoma; Kootenai County, Idaho), campusuri universitare (Chapel Hill, 

Carolina de Nord; Macomb, Illinois) și parcuri naturale și turistice stațiuni (Crested Butte și Estes 

Park, ambele Colorado). 

Prima experimentare europeană cu eliminarea tarifelor a început în 1971 la Colomiers, în 

suburbiile din Toulouse (Franța), și a fost urmat în curând de Roma și Bologna. Poate că cel mai 

cunoscut caz istoric de eliminare a tarifelor de transport public este cel din Hasselt, în Belgia. 

Confruntat cu problema congestionării mari a traficului, primarul localității a declarat în 1996 că 

„nu avem nevoie de drumuri noi, că avem nevoie de idei noi”. Municipalitatea a renunțat la 

planurile de construire a centurii orașului iar în loc a eliminat tarifele de transport public, 

reformând rețeaua de transport în comun și dându-i o prioritate clară. Creșterile costurilor 

operaționale și modificările aduse administrației locale au dus ulterior la anularea politicii fără 

tarif a lui Hasselt în 2014. 

Începând cu anii 2000, o mulțime de sisteme fără tarife au apărut în Europa, unde se găsesc cele 

mai multe (cincizeci și șase) cazuri din lume cu FFPT complet. Un număr deosebit de mare se află 

în Polonia (douăzeci și unu, toate apărând din 2010) și Franța (douăzeci). Multe municipalități 

europene justifică FFPT ca strategie pentru reducerea consumului de mașini (de exemplu, Avesta, 
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Suedia; Bełchatów, Polonia) și poluarea și zgomotul legate de mașini (Tórshavn, Insulele Feroe). 

În multe orașe, se folosesc argumente socio-politice: Transportul public gratuit este conceput în 

mod explicit ca o politică socială care vizează ajutorarea grupurilor defavorizate (ca în Lubin, 

Polonia; Colomiers și Compiègne, Franța) sau ca o încercare de a defini din nou transportul 

colectiv drept comun bun (Aubagne, Franța; Mława, Polonia). 

Geografia eliminării tarifelor cuprinde astfel orașele mici sau mijlocii cu mai puțin de o sută de 

mii de locuitori. Cele mai multe dintre astfel de orașe nu sunt de notorietate – prea puțină lume 

a auzit vreodată de Kościerzyna sau Vitré, Hallstahammar, Velenje sau Akureyri? O excepție 

importantă este Tallinn, capitala Estoniei, care este cel mai mare oraș (440.000 de locuitori) care 

găzduiește în prezent un transport public gratuit, fără a fi perceput tarif de călătorie, oferind un 

argument puternic că transportul public gratuit poate funcționa în zone urbane mai mari.  

Aubagne, situat în suburbiile Marsiliei, este printre cele mai discutate cazuri de eliminare a 

tarifelor de transport public din Franța, un centru important al transportului public gratuit Între 

timp, Tallinn se promovează drept „capitala transportului public gratuit” și promovează activ 

această politică pe plan intern și în străinătate. 

Cu toate acestea, experții în transporturi par convinși că eliminarea tarifelor este irațională, lipsită 

de sens și iresponsabilă. Cu toate acestea,  există totuși în aproape o sută de orașe din întreaga 

lume?  

În ultimele decenii, au existat un număr considerabil de implementări ale transportului public 

fără tarife, în principal în Europa și America de Nord. Majoritatea schemelor implementate au 

fost campanii cu perioade limitate la servicii specifice (de exemplu, linia circulară a centrului 

orașului) sau limitate la anumite grupuri de utilizatori (vârstnici, studenți, turiști etc.). Au fost 

doar câteva cazuri în care transportul public gratuit complet a fost introdus şi susţinut pentru toți 

utilizatorii pe o perioadă nedeterminată sau considerabil lungă. Din păcate, doar un număr mic 

de astfel de experimentări au fost urmate de o analiză empirică riguroasă care ar putea facilita o 

evaluare solidă. Drept urmare, dovezile empirice ale schemelor de transport public fărăr tarife și 

ale impactului acestora sunt rare și adesea au o valabilitate limitată. 

Chiar dacă impactul transportului public gratuit a fost investigat doar pentru o mică parte a 

cazurilor de introducere a acestei scheme de transport, există o literatură substanțială cu privire 

la implementarea transportului public gratuit. Campaniile de promovare a transportului public 

gratuit par să aibă un efect moderat asupra schimbării modale. Cu toate acestea, rezultatele 

acestor evaluări au, probabil, o transferabilitate limitată la transportul public gratuit integral. 

Efectul imediat al campaniei nu poate fi un indicativ pentru modificările obișnuite care pot 

interveni pe termen lung, în timp ce efectele post-campanie nu corespund condițiilor 

transportului public gratuit. 
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Chiar dacă există un număr mare de experimentări de transport public gratuit care au fost 

limitate la servicii specifice, particularitățile transportului public fără tarife/gratuit la scară 

limitată împiedică generalizarea rezultatelor lor. În plus, aceste servicii sunt adesea introduse ca 

parte a unui program de marketing sau de mobilitate condus de interese comerciale, cum ar fi 

grupuri de afaceri, campusuri și zone turistice. 

Doar câteva exemple de transport public gratuit cu drepturi depline au fost implementate și 

evaluate. Evaluarea a fost adesea realizată de operatorul local sau municipalitate. Experimentări 

de transport public gratuit integrale au fost introduse în orașele cu un sistem de transport public 

foarte subvenționat, cu o cotă scăzută de piață a transportului public şi cu o populație de până la 

100.000 de locuitori. Efectele unora dintre experimetări care au devenit cunoscute ca povești de 

succes au fost, de fapt, foarte slabe atunci când au fost analizate cifrele. Mai mult, mica creștere 

a numărului de pasageri nu a fost declanșată de o schimbare modală și a fost însoțită de o 

creștere semnificativă a resurselor (datorită creșterii acoperirii costurilor, accesibilității și 

frecvenței). 

În timp ce implementările anterioare ale transportului public gratuit aruncă o lumină asupra 

impactului anticipat al unei astfel de măsuri politice, nu există o analiză care limitează validitatea 

acesteia și împiedică cuantificarea și generalizarea acestora.  

O revizuire a peste 20 de programe de transport public gratuit în Statele Unite ale Americii de 

către McCollom și Pratt (2004) aceste cosntatări, întrucât au ajuns la concluzia că majoritatea 

rezultatelor raportate sunt „anecdotice”. Cu toate acestea, Hodge și colab. (1994) și Volinski 

(2012) au concluzionat că introducerea transportului public fărăr tarife poate avea o creștere de 

cel puțin 25–50% a volumului transportului public.  

 

Transport public gratuit pentru anumite categorii de utilizatori 

În timp ce majoritatea implementărilor de transport public gratuit nu sunt aplicabile tuturor 

utilizatorilor și exclud anumite grupuri (mai ales nerezidenții), multe orașe oferă transport public 

gratuit unor grupuri de utilizatori specifici. Tinerii, studenții și persoanele în vârstă sunt cel mai 

frecvent scutite de la plata tarifelor la transport în comun. Un exemplu de program la scară largă 

este cardul de călătorie cu tarif gratuit disponibil pentru studenții de învățământ superior din 

Olanda, care pot călători gratuit în toată țara începând cu 1991. Studenții pot alege fie să aibă fie 

un card pentru călătoriile din timpul săptămânii, fie pentru zilele de week-end. Ponderea 

transportului public a crescut de la 11 la 21% din călătoriile studenților în urma introducerii 

acestui sistem. Majoritatea utilizatorilor care au trecut la transportul public a provenit din rândul 

bicicliştilor (52%) urmate de foștii utilizatori de mașini (34%). În plus, durata medie a călătoriei 
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(kilometri parcurși) a crescut cu 15%, în mare parte pentru modurile de transport urban (Van 

Goeverden şi alţii 2006). O creștere a aglomerării la bord, în special la trenuri și în weekend-uri, 

a determinat transportatorul feroviar național să crească frecvența serviciului, beneficiind astfel 

și alți călători. Guvernul olandez a amenințat în mod repetat că o să respingă planul din cauza 

costurilor și a congestionării pe care le induce, dar a aprobat recent continuarea acestuia ca parte 

a unui acord financiar cu instituțiile de învățământ superior. 

O altă politică de transport public gratuit care a atras atenția cercetătorilor în trecut este cea care 

a fost introdusă în 2004 de consiliul flamand din Bruxelles, Belgia pentru studenții admiși în 

universitățile flamande. Transportul public gratuit se aplică numai pentru părțile rețelei de 

transport public, care sunt administrate de operatori flamanzi. Noile călătorii au fost generate de 

26% dintre studenți, cu 1,7 călătorii suplimentare pe săptămână în medie. Efectele de substituție 

au fost: 60% din rândul utilizatorilor de autovehicul personal, 15% din utilizatorii altor alternative 

de transport în comun, 19% din rândul pietonilor și 5% din rândul bicilcliştilor. Reducerea medie 

a călătoriilor cu mașina în rândul studenților care au o mașină disponibilă a fost de 82 km pe 

săptămână pe student. Cu toate acestea, studenții francezi folosesc în continuare mai mult 

transportul public decât omologii lor flamanzi. Schema a fost desființată, în timp în timp ce s-a 

oferit anual o subvenţie. 

O treime din toate călătoriile cu autobuzul în Anglia sunt fără tarife datorită permiselor de 

călătorie concesionare. Aproape 80% dintre cei eligibili pentru un permis fără taxă pe motive de 

vârstă au unul (în totalul de 9 milioane de permise în 2011/12), iar această cotă scade odată cu 

dimensiunea zonei urbane și de la urban la rural. Companiile de autobuze sunt compensate 

pentru veniturile pierdute și costurile suplimentare induse de acestea. Prețul acestei scheme se 

ridică la 1 miliard de lire sterline anual, acoperit de contribuabilul britanic. Aceasta este 

echivalentă cu 92 de lire sterline pentru fiecare permis, fiecare permis fiind utilizat în medie 

pentru 109 călătorii (Macket 2015). Costurile directe pentru sectorul public sunt destul de 

explicite, în timp ce amploarea beneficiilor generate de sistem este mult mai puțin evidentă. 

Andrews și colab. (2012) au analizat impactul permisului gratuit asupra modelelor de mobilitate 

ale persoanelor în vârstă. Înainte de introducerea călătoriei locale cu autobuzul gratuit la nivel 

național în 2006, aproximativ 30% dintre cei peste 60 de ani au utilizat autobuzul cel puțin o dată 

pe săptămână. Această cotă a crescut la 40% în 2010. În schimb, proporția celor care nu au 

călătorit niciodată într-un autobuz a scăzut de la aproximativ 46 la 32%, ceea ce sugerează că 

oferirea de permise gratuite a determinat atragerea persoanelor în vârstă care anterior nu 

foloseau autobuzul. Aproximativ 20% din călătoriile efectuate cu ajutorul permiselor ar fi fost 

făcute cu mașina dacă permisul nu ar fi fost disponibil. 
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Belgia este, în mai multe privințe, o țară interesantă, întrucât scara de punere în aplicare a 

transportului public gratuit a fost mai mare aici decât oriunde altundeva, iar politica este în 

vigoare de mai bine de zece ani. Vorbim de un experiment social major. Faptul că a fost parțial 

redus a avut mai mult de-a face cu o schimbare a partidului politic (de la stânga la dreapta) decât 

meritele politicii actuale a transportului public.  

Atunci când s-a introdus transportul public gratuit pentru persoanele în vârstă de peste 65 de nai 

în 2002 în Flandra – aproximativ 1 milion de oameni - s-a calculat că o investiție a guvernului 

regional de 15 € (16,8 USD) pe senior ar putea acoperi costurile pentru companie de transport 

public. 

Faptul că o mulțime dintre acei seniori nu erau interesați să folosească transportul public a ajutat, 

deoarece unii vor prefera întotdeauna serviciile de transport individuale și private și au mijloacele 

financiare pentru a face acest lucru. Studiile din provinciile olandeze Zeeland și Drenthe au 

condus, de asemenea, la costuri financiare similare de aproximativ 15 EUR pe an pentru fiecare 

cetățean. 

În regiunea Flandra (și în multe alte locuri), transportul public gratuit ajută persoanele în vârstă 

și, ca efect secundar, banii economisiți în transportul public sunt folosiți cu precădere în 

consolidarea centrelor de cumpărături. 

 

Campaniile pe perioade limitate ale introducerii transportului public fărăr tarife 

În efortul de a promova o schimbare de comportament către transportul public, agențiile și 

operatorii oferă utilizatorilor călătorii gratuite pentru o perioadă limitată predefinită. Succesul 

acestor campanii poate fi evaluat prin măsurarea gradului de schimbare a comportamentului 

care durează peste perioada de promovare. Mai multe astfel de experimente au fost efectuate 

în Scandinavia și urmate de o evaluare empirică în ultimii ani.  

Oraşul Stavanger din Norvegia, a experimentat transportul public fără tarife între august și 

decembrie 2011, prin includerea unei linii circulare. Evaluarea a concluzionat că nu există dovezi 

pentru utilizarea redusă a autovehiculului personal, pentru că cererea indusă a fost cauzată de 

trecerea modală de la mersul pe jos și de călătoriile de plăcere.  

Autoritățile de transport din Göteborg, Suedia, au desfășurat campanii atât în 2008 cât și în 2013, 

oferind zecilor de mii de utilizatori de autovehicul personal transport public gratuit pentru o 

perioadă limitată. Descoperirile indică o rată de succes de 25% pe termen scurt (2 luni de la 

încheierea campaniei) a deţinătorilor de autovehicul personal care s-au deplasat de la 
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autovehiculul personal la transportul public ca mod principal de transport pentru navetă. Cu 

toate acestea, efectele pe termen lung nu au fost măsurate.  

În zona Copenhaga, în 2009, în cadrul unui experiment s-a oferit unui eşantion de 373 proprietari 

de autovehicule o cartelă de călătorie gratuită de o lună gratuită iar ulterior au fost comparate 

alegerile acestui lot asupra modului de deplasare cu alegerile făcute de un grup de control. În 

timpul experimentului, ponderea participanților care au trecut la transportul în comun a crescut 

de la 5 la 10% și 6 luni mai târziu a scăzut la 7%. 

Mai multe experimente asupra transportului public fără tarife pe perioadă limitată au fost 

efectuate în Statele Unite în ultimii 50 de ani. Cel mai recent a fost implementat în Asheville, 

Carolina de Nord, timp de 3 luni în 2006. Călătoriile cu transportul public au crescut cu 59% în 

timpul implementării, dar capacitatea a fost citată ca o problemă majoră în timpul acestui 

experiment. După încheierea experimentului a rămas o creștere de 9% a utilizării transportului 

public. Experimentul a fost, de asemenea, supus unor reclamații ale operatorilor de autobuze, 

care au raportat probleme cu pasagerii reclacitranţi și aglomerația la bord. 

Orașul Chengdu din China, introduce o serie de măsuri de transport public fără tarife limitate, 

concepute ca instrumente de gestionare a cererii începând cu 2007. Aceste măsuri includ servicii 

de transport public gratuit pentru rezidenții în vârstă (70+, începând cu 2007), curse gratuite 

dimineața între orele 5:00 și 7:00 am pentru a contracara congestia rutieră după ora 7:00 și 

pentru excursii mai scurte de 1 km pe mai multe linii ale comunității. Ca efect secundar, această 

schimbare a atenuat și congestionarea după ora 17:00, deoarece persoanele care călătoresc 

devreme pentru a merge la serviciu se întorc acasă mai devreme. În plus, frecvența a crescut cu 

70%. În urma acestor măsuri, cota modului de transport public a crescut cu 1,87%. 

Experimentări de transport public fără tarife la scară limitată 

Există numeroase cazuri la nivel mondial care oferă transport public fără tarife pe un serviciu 

specific sau un sistem la scară mică. Astfel de servicii sunt reprezentate adesea de anumite navete 

sau legături cu anumite zone de interes public (de exemplu, aeroport, servicii de park and ride în 

care persoanele au posibilitatea să îşi parcheze autoturismul personal şi să ia transportul în 

comun), inter-campus (de exemplu, universităţi, parc tehnologic) sau adaptate pentru turiști (de 

exemplu, stațiuni de schi, orașul vechi).  

În Statele Unite, în 2012 au fost identificate 39 de agenții care oferă transport public gratuit 

tuturor pasagerilor pentru unele dintre serviciile lor. Toate aceste operau flote la scară mică (mai 

puțin de 100 de vehicule) în universități, stațiuni sau comunități rurale. Agențiile au raportat o 

creștere cu 20–60% a călătoriilor cu transportul public fără tarife în urma introducerii 
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transporttului public gratuit, deși de la niveluri inițiale scăzute. În plus, doar 5-30% din noile 

călătorii au fost efectuate de persoane care au trecut de la utilizarea transportului privat. 

Un alt exemplu de studiu pilot la scară limitată a transportului public fără tarife este de la Haga, 

Olanda, unde transportul pe două linii de autobuz existente și o nouă rută au fost făcut gratuit 

pentru toată lumea în zilele de lucru. Perioada de timp pentru această politică a fost de 1 an și 

obiectivul a fost să investigheze potențialul de a reduce congestia de pe o autostradă paralelă. 

Călătorile pe traseul de autobuz pilot s-au triplat cu 16% de noi călătorii. Ponderea mare a noilor 

călători a provenit de la utilizatorii de transport privat (45%) și alternative de transport în comun 

(30%), datorită contextului relativ lung. S-a ajuns la concluzia că, deși dimensiunea pilotului a fost 

insuficientă pentru a-și atinge obiectivul, a dus la o mai bună utilizare a capacității de serviciu. 

 

Transportul public fără tarife cu drepturi depline 

Politica transportului public gratuit cu drepturi depline a fost introdusă și urmată de o evaluare 

empirică în mai multe orașe în ultimul deceniu. Oraşul Hasselt (aproximativ 70.000 de locuitori) 

din Belgia, a fost probabil cel mai cunoscut caz de iniţiere a transportului public gratuit. Orașul a 

introdus o schemă de transport public gratuit pentru toţi utilizatorii (nu numai pentru locuitorii 

orașului) în 1996, alături de o creştere a flotei de transport public. Volumul călătoriilor cu 

transportul public a crescut de zece ori și 37% din noile călătorii au fost atribuite noilor utilizatori 

- mai mult de jumătate dintre ei au înlocuit mersul pe jos sau mersul cu bicicleta. Aceasta implică 

faptul că foștii utilizatori de autobuz au efectuat cu 567% mai multe călătorii cu autobuzul. Cu 

toate acestea, cota de piață a autobuzelor în 2013 - după 15 ani de transport public gratuit - a 

fost de doar 5%. Datorită creșterii rapide a costurilor operațiunilor, schema de transport public 

gratuit a devenit neviabilă pentru Hasselt și a fost retrasă. Taxele au fost reintroduse la 1 ianuarie 

2014 cu scutiri pentru grupurile speciale de utilizatori. Nu există indicii privind implicații pe 

termen lung asupra utilizării transportului privat, cu peste 90% din gospodării care dețin o mașină 

(rata de motorizare de 2,1 autovehicule pe gospodărie). 

Micul oraș Templin (aproximativ 15.000 de locuitori) din Germania a introdus o politică de 

transport public gratuit în 1997. De atunci, sistemul de transport public local este gratuit pentru 

toţi utilizatorii. Călătoriile cu transportul public au crescut cu 1200% în decursul a 3 ani, marea 

majoritate a acestei creșteri fiind raportată la copii și tineri. Anterior introducerii transportului 

public, numărul de călătorii de călători anual efectuate era de doar 41.000, sau 115 pe zi, și a 

crescut astfel la 0,1 călătorii per pasager pe zi cu transportul public gratuit. Mai mult, marea 

majoritate a efectelor de substituție s-au datorat trecerii de la modurile soft - 30–40% din rândul 

bicicliştilor și 35–50% din rândul pietonilor. Doar 10-20% din efectele de substituție au fost 

asociate cu călătoriile anterioare cu mașina. O analiză cost-beneficiu a sugerat că politica 
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transportului public gratuit a dus la avantaje considerabile pentru siguranță datorită mutării 

nedorite de la modurile soft mai periculoase. 

Din 2009, toate serviciile de transport public din orașul Aubagne, Franța și municipalitățile din 

apropiere (aproximativ 100.000 de locuitori în total), sunt gratuite pentru toți utilizatorii. 

Motivația principală a fost socială și susținută de faptul că tarifele pentru utilizatori reprezentau 

doar 9% din bugetul sistemului de transport public. Nu a fost efectuată nicio analiză sistematică 

asupra efectelor introducerii sistemului de transport public gratuit, dar există câteva indicii 

potrivit cărora volumul călătoriilor cu transportul public s-au dublată și în acest sens au fost 

alocate mai multe resurse pentru creșterea capacității sistemului. 

 În mod similar, Chapel Hill, SUA (o populație de 60.000 mii) a fost implementată în 2002 după 

efectuarea unei analize care a arătat că veniturile din tarife (pasageri plătitori integral) au fost 

relativ mici - aproximativ 8% din costurile de operare. După implementarea transportului public 

gratuit, volumul călătoriilor cu transportul public a crescut cu 43% în perioada de 9 luni. Aceasta 

a fost introdusă simultan cu o creștere a ofertei de servicii. 

Mai multe orașe din Suedia - Kiruna, Avesta și Kristinehamn (fiecare cu o populație de aproximativ 

20.000 de locuitori) - au implementat transportul public gratuit, precum și orașul de dimensiuni 

medii Örebro (cca. 100.000). În Örebro și Kristinhamn schema a fost desființată curând după 

introducere, cu indicii că volumul călătoriilor cu transportul public a scăzut prima dată la 

reintroducerea taxelor, dar a revenit la nivelul anterior politicii sau a fost ușor mai mare într-un 

an. O evaluare bazată pe interviuri și numărul de pasageri indică o creștere de 80% a volumul 

călătoriilor cu transportul public în Avesta, cea mai mare parte a creșterii fiind atribuită 

călătoriilor mai frecvente de către utilizatorii de transport public (Ramböll 2013). 

Dunkerque - Franţa 

Până la 1 septembrie 2018, orașul port francez Dunkerque și-a făcut transportul public gratuit în 

orice moment, după o perioadă de încercare de doi ani în weekend. Până la 1 septembrie 2018, 

Dunkirk a devenit în mod eficient „cea mai mare aglomerație din Europa pentru implementarea 

transportului public gratuit (autobuz) în toată regiunea”, în toate zilele săptămânii, pentru toţu 

utilizatorii. Dunkerque a testat transportul public gratuit sâmbătă și duminică timp de doi ani și a 

înregistrat o creștere a frecvenței de utilizare, cu 29% și 78% a volumului călătoriilor în aceste 

zile.  

Orașul este astăzi un important centru industrial, unde funcționează mai multe rafinării de petrol 

și o mare fabrică de oțel. Cu o populație de 88.000 de locuitori, a început să dea o atenție specială 

protecției mediului, investind masiv în infrastructura corespunzătoare, printre care și un sistem 



Studiu de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de transport public 
local pe raza UAT comuna Ștefăneștii de Jos 

 

 

 

137 

de producție a energiei eoliene dar și pentru transformarea centrului orașului într-o zonă liberă 

de mașini. 

În acest sens introducerea, începând din 1 septembrie 2018, a unui sistem de transport public 

total gratuit a fost esențială, pentru că aici locuiesc foarte mulți oameni din clasa medie, cu 

venituri modeste, așa cum precizează municipalitatee.   

La o lună, primarul din Dunkerque, Patrice Vergriete, a declarat că numărul de pasageri a crescut 

cu 50% pe unele rute și cu 85% la altele și că oamenii par să aibă mai multă apreciere pentru 

serviciul de transport public cu autobuze decât atunci când plăteau pentru transportul public. 

Un studiu realizat de Universitatea din Perpignan  arată că în ultimul an folosirea transportului 

public a crescut de peste două ori în week-end-uri și cu cca 60% în timpul săptămânii. Ceea ce 

este și mai important este că 48% din cei cca 2000 de cetățeni chestionați în cadrul studiului, au 

declarat că preferă, în mod regulat, să-și lase mașina acasă și să ia autobuzul gratuit. Totodată 

5% dintre cei chestionați au declarat chiar că și-au vândut mașina pe care o aveau sau au decis să 

nu-și mai cumpere o a doua mașină. 

După modelul din Dunkerque, mai multe orașe din apropiere testează propriul sistem de 

transport public gratuit, cum ar fi Calais, Chateauroux, Valenciennes sau Niort. 

Potrivit ziarului francez Le Monde, guvernul local din Paris și zona sa metropolitană mai mare, Ile-

de-France, se gândește și la asta dar fără a crede prea mult în asta, transmite ziarul francez. Cu 

toate acestea, la Paris a fost comandat un studiu de fezabilitate. 

Luxemburg 

La sfârșitul anului 2018, guvernul de coaliție din Luxemburg a anunțat planurile de renunțare a 

taxelor pentru oricine folosește trenul, tramvaiul și autobuzul. Începând cu primăvara anului 

2020, transportul public în toată țara va fi gratuit pentru toți. Măsura extinde un sistem existent, 

permițând celor sub 20 de ani să călătorească gratuit pe rețeaua de transport public din țară. 

Mai precis, începând cu luna martie a anului 2020, navetiștii din mica ţară nu vor fi taxaţi pentru 

călătoriile  cu trenuri, tramvaie și autobuze. De această soluţie vor beneficair 602.000 de rezidenţi 

şi 175.000 de angajaţi transfrontalieri ai Marelui Ducat, precum şi aproximativ 1,2 milioane de 

turişti anual.  

Tranzitarea Luxemburgului în mod normal nu ia mai mult de 2 ore. Dar tot la fel, în capitală, din 

cauza congestiilor mari în trafic, până la locul de muncă se pot face chiar şi până la 2 ore. 
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Tariful de călătorie 

În ultimele patru decenii, populația luxemburgheză a crescut cu aproape 240.000 de persoane. 

Forța de muncă a crescut de la 161.000 în 1998 la 427.000 în 2018, alimentată parțial de o 

creștere de 168% a lucrătorilor transfrontalieri.  

Marele Ducat are cel mai mare număr de autoturisme pentru fiecare locuitor din UE (inclusiv 

mașinile de serviciu înmatriculate acolo folosite de lucrători transfrontalieri nerezidenți). Peste 

60% dintre navetiști își folosesc mașinile pentru a merge la muncă, comparativ cu doar 19% care 

folosesc transportul public. Cu toate acestea, reducerea congestiei și îmbunătățirea mediului nu 

sunt principalii factori ai inițiativei gratuite de transport public, potrivit ministrului pentru 

mobilitate și lucrări publice, François Bausch. „Este în primul rând o măsură socială”, spune el. 

"Obiectivul este de a stopa decalajul din ce în ce mai profund între bogați și săraci. Pentru 

persoanele cu salarii mici, cheltuielile de transport contează. Prin urmare, este mai ușor să îl faci 

gratuit pentru toată lumea." 

Luxemburgul este văzut pe scară largă ca o națiune bogată - are cel mai mare salariu mediu anual 

din toate țările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Dar sărăcia este în 

creștere: 10% din populaţie trăieşte în medie cu 1.011 de euro (878 de lire sterline, 1.144 de 

dolari) pe lună, potrivit biroului de statistică din Luxemburg. 13% dintre angajaţi și aproape 10% 

din pensionari riscă sărăcia. Transportul public gratuit este una dintre mai multe legislații sociale 

pe care guvernul recent ales a fost dornic să le aprobe în 2019, inclusiv majorarea salariului 

minim, ajustările pensiilor și ajutorul financiar pentru învățământul superior. 

A convinge şoferii de mașini să călătorească la cu trenurile şi autobuzele gratuite poate fi o 

propunere dificilă, având în vedere că mulți consideră că sistemul de transport public este 

demodat și incomod. 

Guvernul intenționează să investească în infrastructura de transport și în noua sa strategie de 

mobilitate, Modu 2.0 care prevede o rețea de transport public care să transporte cu 20% mai 

multe persoane până în 2025, reducând astfel aglomerările în trafic la orele de vârf. Planul include 

modernizarea rețelei feroviare, conexiuni transfrontaliere mai bune și noi centre de schimb tren-

tramvai (precum și inițiative legate de drum), cu o investiție de stat de 2,2 miliarde de euro până 

în 2023. 

Întregul demers de introducere a transportului public gratuit pare scump - mai ales dacă 

veniturile din vânzarea biletelor vor dispărea. Cu toate acestea, transportul public este deja 

puternic subvenționat - un bilet de două ore costă 2 euro și un bilet de toată clasa a doua, 4 euro 

- și multe persoane îl primesc deja gratuit: cei sub 20 de ani, studenți sub 30 de ani, persoanele 

cu minim venit garantat, de exemplu. Veniturile anuale din tarife - 41 de milioane de euro - 
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acoperă mai puțin de 10% din costurile de operare ale rețelei de 491 de milioane de euro. 

Autortăţile precizează că în timp ce introducerea transportului gratuit nu va duce la economii la 

încasarea tarifelor, costul implementării acestuia este „minim”. În paralel, guvernul intenționează 

să revizuiască legislația care să permită angajaţilor să deducă o sumă forfetară pentru cheltuielile 

de călătorie din factura fiscală anuală. Această abordare ar putea ajuta la creşterea bugetului de 

stat și să aducă până la 115 milioane de euro anual, deși detaliile nu sunt încă clare. 

Sindicatele naționale de transport se opun planului. „Făcând transportul gratuit ar putea duce la 

o creștere a vandalismului”, a declarat Mylène Bianchy, președintele Uniunii Feroviare Syprolux. 

„Oamenii apreciază mai puțin și vandalismul crește.” Sindicatele se tem, de asemenea, că 

sistemul va duce la concedierea personalului. Dar autorităţile spun că nimeni nu va fi concediat. 

„Controlorii de bilete și personalul de birou vor rămâne la bord și în stații și vor fi direcționați 

către sarcini de informare și securitate.” 

Ca şi concluzie, puțini par dispuși să-și abandoneze mașinile pentru drumuri mai libere. „Educația 

este necesară pentru a depăși această dependență”, spune Constance Carr, un cercetător senior 

postdoctoral de la Universitatea din Luxemburg. „Dar politicile care vizează reducerea utilizării 

automobilelor rămân nepopulare și politice.” 

Lugoj 

În ce priveşte ţara noastră, primul oraş unde s-a intenţionat introducerea transportului public 

gratuit a fost Lugoj. Consilierii locali ai municipiului Lugoj votau la nivelul anului 2013, 

introducerea transportului public în comun gratuit. Transportul public era subvenţionat în 

proporţie de 75 la sută până la momentul implementării gratuităţii. Din puţinele date care există, 

la nivelul lui 2014 şi 2015 reiese că transportul public a fost gratuit, în 2017 în schimb, transportul 

public era gratuit doar pentru anumite categorii:  

• persoanele cu handicap grav și accentuat; 

• însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora; 

• însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora; 

• însoțitori ai aciuiților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora, pe 

baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului 

specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana 

cu handicap; 

• asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav; 

• asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat; 

• pensionarii; 

• elevii și studenții; 
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• veteranii, invalizii și văduvele de război; 

• șomerii sau persoanele aflate în evidențele AJOFM în căutarea unui loc de muncă; 

• beneficiarii Legii nr. 341/2004, a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din 

Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 

1987 și pentru revolta muncitorească din Valea Jiului – Lupeni, din august 1977, 

modificată și completată; 

• beneficiarii Decretului – Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată, 

modificată și completată; 

• persoanele fără venituri sau ale căror venituri pe membru de familie se situează sub 

nivelul salariului minim pe economie. 

La ora actuală tariful pentru o călătorie în limita 0-5 km este 1,2 lei iar pentru o călătorie în limita 

0-1o km este 2,40 lei. Abonamentele sunt pe cele două categorii kilometrice de 26,4 lei, respectiv 

52,80 lei. Elevii şi studenţii beneficiază de reducere de 50% din valoarea biletelor şi 

abonamentelor. 

Tallin - Estonia   

Estonia pe de altă parte, este prima țară europeană care oferă transport gratuit cu autobuzul, 

încercând astfel să se limiteze exodul rural și consumul de combustibili fosili. În ciuda faptului că 

există numeroase orașe și regiuni în Europa în care transportul public este gratuit, Estonia 

reprezintă o caz special pentru că până acum nu a existat un proiect de transport public gratuit 

la scară națională, așa cum se intenționează în Estonia. De-a lungul timpului, oraşe din mai multe 

părţi ale Europei au făcut transportul în comun gratuit din diverse motive, în special pentru a 

reduce noxele, însă Tallinn, capitala şi cel mai mare oraş din Estonia, a mers cu acest experiment 

cel mai departe. Din a doua jumătate a anului 2018, 11 din cele 15 comitate estoniene au lansat 

transportul gratuit cu autobuzul în incercarea de a anima regiunile rurale și a a opri exodul spre 

orașe. Programul acesta este rezultatul discuțiilor dintre guvernul central șiu regiuni. Guvernul 

estonian este de părere că la nivelul unui comitat, transportul gratuit cu autobuzul are drept scop 

crearea de posibilităţi pentru mobilitatea locuitorilor din mediul rural, pentru a le garanta accesul 

zilnic la servicii. Aceasta vine să susțină și decizia parlamentului estonian în ce privgește limitarea 

consumului național de carburanți fosili, astfel încât la nivelul anului 2030 acesta să rămână la 

nivelul anului 2012. S-a încercat identificarea modalităților de a încuraja oamenii să călătorească 

într-un mod mai ecologic, de exemplu prin utilizarea transportului public, limitând astfel numărul 

autoturismelor particulare. Din 2013 se poate circula gratis cu autobuzele din Tallin. Jumătate din 

cei care se servesc de transportul public la Tallin afirmă că au început să recurgă la transportul în 

comun mai des de când acesta a devenit gratuit, potrivit unei anchete anuale privind nevoile 
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cetăţenilor realizată în 2017. Cu toate acestea, criticii sunt îngrijoraţi de impactul potenţial 

negativ al transportului gratuit cu autobuzul asupra traficului feroviar. Dar potrivit operatorului 

naţional Elron, numărul de pasageri pe calea ferată a crescut cu 8% în acest an.   

De la introducerea transportului public gratuit în Tallinn, numărul rezidenţilor a crescut de la 

416.150 în noiembrie 2012 la 445.480 în august 2016. În ceea ce priveşte bugetul oraşului, fiecare 

mie de cetăţeni noi înseamnă venituri adiţionale din taxe de un milion de euro. Persoanele care 

doresc să beneficieze de transport public gratuit trebuie să se înregistreze în Tallin ca rezidente; 

nu trebuie neapărat să locuiască acolo sau să fie prezent fizic. Trebuie să plătească taxele. Cei 

care au reşedinţa în oraş plătesc 2 euro pe un „card verde“ şi apoi toate călătoriile lor sunt 

gratuite. Subvenţiile pentru transportul public au fost de 12 milioane de euro în ultimul an înainte 

de tranziţia la transportul public gratuit. În ceea ce priveşte bugetul oraşului, fiecare mie de 

cetăţeni noi înseamnă venituri adiţionale din taxe de un milion de euro (menţionează 

preşedintele consiliului municipal). 

Funcţionarea în bune condiţii a transportului public gratuit se datorează şi faptului că Tallinn nu 

este însă un oraş mare şi aglomerat. Cele mai multe călătorii nu durează mai mult de 15 minute, 

iar traficul şi mersul pe jos nu reprezintă probleme. Vorbim despre un trafic civilizat în care 

conducătorii auto aşteaptă răbdători pentru ca pietonii să treacă strada pentru a se urca în 

mijloacele de transport în comun. 

O echipă a Universităţii de Tehnologie Delft din Olanda a evaluat rezultatele experimentului şi a 

descoperit că numărul persoanelor din Tallinn care folosesc transportul public în locul 

automobilelor a crescut cu 8%. Unii specialişti cred totuşi că reducerea transportului privat poate 

fi realizată cel mai eficient făcând condusul cu maşina mai scump, prin, spre exemplu, taxe de 

parcare şi alte impozite. De asemenea, traficul poate fi redus prin încurajarea mersului pe 

bicicletă. 

Analiză de detaliu  - cazul Tallin 

Nivelul subvențiilor pentru sistemele de transport public variază considerabil între sistemele  din 

întreaga lume. În timp ce serviciile de transport public cu tarif gratuit la scară limitată, cum ar fi 

campaniile limitate și tarifele gratuite sau reduse pentru grupuri speciale sau servicii specifice 

sunt predominante, există doar dovezi limitate cu privire la consecințele introducerii unui 

transport public gratuit cu drepturi depline. Cazul de la Tallinn, Estonia oferă un experiment la 

scară largă care oferă o oportunitate unică de a investiga impactul introducerii transportului 

public gratuit. La aproape un an de la introducerea transportului public gratuit, utilizarea 

transportului public a crescut cu 14% și există dovezi că mobilitatea rezidenților cu venituri mici 

s-a îmbunătățit. Efectul transportului public gratuit asupra călătoriei este substanțial mai mic 

decât cele raportate în studiile anterioare, datorită nivelului bun de furnizare a serviciilor, a 
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utilizării ridicate a transportului public și a taxelor de transport public scăzute, care existau deja 

înainte de transportului public gratuit. 

Menținerea și creșterea cotei de piață a transportului public a devenit una dintre principalele 

priorități pentru autoritățile locale și factorii de decizie. Creșterea continuă a cererii de  transport, 

precum și creșterea congestiei de trafic are consecințe negative asupra condițiilor de mediu și a 

competitivității economice din Europa. Furnizarea unui serviciu de transport public atractiv și de 

încredere este considerat un element important pentru crearea unei mobilități durabile (Comisia 

Europeană 2004). În consecință, numeroase părți interesate în transporturi, cum ar fi 

Administrația transporturilor din Consiliul Județean Stockholm din Suedia, fac ca creșterea cotei 

de transport public să fie unul dintre principalele obiective ale politicilor sale (Consiliul Județean 

Stockholm 2011). 

Prețul este unul dintre instrumentele politice care pot fi concepute pentru a produce o 

schimbare modală în favoarea transportului public. Un sondaj pan-european realizat de Comisia 

Europeană (2013) a constatat că europenii consideră că cele două cele mai bune măsuri pentru 

îmbunătățirea transportului urban sunt prețurile mai mici (59% din toți respondenții) și 

transportul public mai bun (56%). Sprijinul pentru aceste măsuri a fost ridicat în rândul tuturor 

utilizatorilor de moduri de călătorie și deosebit de mare în rândul celor care consideră congestia 

rutieră o problemă importantă. În jumătate din cele 28 de state membre ale UE reducerea 

tarifelor a fost instrumentul cel mai des selectat. În schimb, doar 9% consideră că prețul 

rutier(taxele cu utilizarea transportului privat) este o măsură bună. Unele grupuri activiste, 

organizații neguvernamentale și partide politice pledează pentru eliminarea completă a tarifelor 

în sistemele de transport public. În timp ce serviciile de transport public cu tarif gratuit există în 

numeroase țări, acestea rămân excepția. Termenul de transport public fără tarif (FFPT- fare free 

public transport) este folosit aici, mai degrabă decât „transportul public gratuit”, deoarece 

această politică nu este gratuită. În timp ce pasagerii nu au costuri de transport, sistemul de 

transport public nu funcționează gratuit. Furnizorul de servicii va trebui să acopere veniturile din 

tariful pierdut pentru a subvenționa complet serviciul. Sistemele de transport public urban sunt 

subvenționate în practic toate orașele europene. Cu toate acestea, amploarea subvenției variază 

considerabil între orașe (de exemplu, 15% la Hanovra, 50% în Stockholm, 68% în Den Haag). 

Majoritatea orașelor baltice, inclusiv Stockholm, Copenhaga, Malmö și Turku, au un nivel de 

subvenție între 30 și 60%. Schema de prețuri pentru transportul public variază considerabil și în 

rândul acestor orașe. 

Tarifele pentru transportul public reprezintă un subiect care determină dezbaterea publică de la 

protestele din 2013, ca răspuns la o creștere a tarifului și în favoarea transportului public fără 

tarif în Brazilia la inițiative locale care încurajează evitarea tarifelor. Chiar dacă transportul public 
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gratuit (fără tarif) a fost subiect de dezbateri publice și de luare a deciziilor politice, nu există 

cunoștințe cu privire la consecințele acestui instrument de politică și efectele sale asupra 

comportamentului individual de călătorie. Cazul de la Tallinn, Estonia este un experiment la scară 

largă care oferă o oportunitate unică de a investiga impactul transportului public fără tarif.  

A fost elaborat un studiu care examinează modificările modelului de călătorie pe baza sondajului 

individual al obiceiurilor de călătorie cu puțin timp înainte și aproape un an de la introducerea 

politicii transportului publif fără tarif la Tallinn. Studiul s-a bazat pe un sondaj anual pe scară largă 

comandat de Orașul Tallinn. Sondajul se bazează pe interviuri față în față cu un eșantion aleatoriu 

de 1500 de gospodării, care permit investigarea impactului transportului public fără tarif asupra 

obiceiurilor individuale de călătorie înainte și după punerea în aplicare a politicii. Analiza ia în 

considerare efectele schimbării modale și dacă acestea sunt determinate de generarea călătoriei 

sau înlocuirea călătoriei, atitudinile și satisfacțiile de călătorie, precum și impactul asupra 

echității, perspectivelor de angajare și alegerea destinației călătoriei. Având în vedere că politicile 

transportului public fără tarif sunt menite să sporească mobilitatea și accesibilitatea rezidenților 

locali, este crucial să se analizeze și să înțeleagă modul în care călătorii adoptă politica și modul 

în care politica își influențează modelele zilnice de activitate-călătorie. În timp ce discuția 

teoretică încearcă să concluzioneze asupra impactului agregat al transportului public fără tarif 

bazat pe schimbări în luarea deciziilor individuale, până acum, analiza empirică a încercat să 

deducă modificările modelului de călătorie la nivel individual pe baza modificărilor agregate. 

Tallinn, cu aproximativ 420.000 de rezidenți, este prima capitală europeană și cel mai mare oraș 

din lume până în prezent care oferă servicii de transport public gratuit tuturor locuitorilor săi. 

Orașul Tallinn a introdus această politică ca parte a agendei sale generale pentru promovarea 

soluțiilor de transport durabile. Politica de transport public gratuit a fost introdusă la 1 ianuarie 

2013.  

Sistemul de transport public din Tallinn este format din 5 linii de tramvai, 8 linii de troleibuz și 57 

de linii de autobuz. Transportul public din Tallinn a avut în 2012 o cotă de piață substanțială, cu 

40% din totalul călătoriilor în oraș efectuate de sistemul de transport public urban. Mai mult, 30% 

din călătorii au fost efectuate pe jos. Cu toate acestea, această scindare modală favorabilă a 

urmat o tendință negativă. Ponderea călătoriilor în transportul public a scăzut dramatic în 

ultimele două decenii, de când Estonia și-a recăpătat independența în 1991. Rata de motorizare 

- numărul de mașini private la 1000 de locuitori - a fost mai mult decât dublată în aceeași 

perioadă, până la nivelul actual de 456 de mașini la 1000 de rezidenți (Biroul Eston de Statistică 

2012). 

Chiar dacă transportul public a menținut o cotă de piață substanțială în Tallinn, vânzările de bilete 

au acoperit în 2012 doar o treime din costurile operaționale ale sistemului. Aceasta este o rată 
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foarte redusă de recuperare a tarifelor în raport cu alte orașe europene. Un bilet de călătorie 

unic costa 1 euro în decembrie 2012. Din 2003, în Estonia a fost lansată o carte de identificare 

inteligentă, care a fost folosită și ca smartcard de transport public. Aceasta a fost însoțită de o 

reducere a tarifului de 40% pentru locuitorii din Tallinn. În plus, multe grupuri de utilizatori, 

inclusiv copii, vârstnici și anumite grupuri profesionale aveau scutiri de tarife. În 2012, ponderea 

utilizatorilor care au fost scutiți s-a ridicat la 36%, iar 24% din utilizatori suplimentari (de exemplu, 

studenți, persoane cu venituri reduse) au concesii speciale. Prin urmare, transportul public 

gratuit la scară completă poate fi conceput ca etapa finală într-o succesiune de pași care să facă 

transportul public în Tallinn mai atractiv și mai accesibil. Cu toate acestea, tarifele de transport 

în comun au fost identificate ca o zonă cu probleme principale în Tallinn. La un sondaj anual de 

satisfacție a transportului public municipal din 2010, tariful a fost cea mai des menționată sursă 

de nemulțumire pentru 49% dintre respondenți, urmată de aglomerare (29%) și frecvența 

mijloacelor de transport în comun (21%). 

A fost inițiată o politică de transport public gratuit la scară largă pentru toți locuitorii orașului, cu 

următoarele obiective:  

(a) promovarea trecerii modale de la mașina privată la transportul public; 

 (b) îmbunătățirea mobilității șomerilor și a rezidenților cu venituri mici și; 

 (c) stimularea înregistrării locuitorilor ca rezidenți în Tallinn pentru a crește impozitul pe venit 

municipal.  

Acest lucru a determinat orașul Tallinn să inițieze un referendum popular în care 75% dintre 

alegători au susținut noua politică, deși rata de vot a fost de doar 20%. În urma referendumului, 

consiliul municipal a aprobat această măsură.  

La inițierea politicii de transport public gratuit, municipalitatea a precizat că veniturile din biletele 

pierdute vor fi acoperite prin majorarea impozitului pe venit municipal. Veniturile anuale din 

vânzările de bilete s-au ridicat la 12 milioane de euro în 2012. În Estonia, o parte din impozitul pe 

venit este percepută de municipalitatea la care este înregistrată o persoană. Unele dintre 

persoanele care migrează în Tallinn nu își schimbă înregistrarea și continuă astfel să își plătească 

impozitul pe venit la orașul de origine. Acest lucru este deosebit de răspândit în rândul studenților 

și persoanelor care migrează din mediul rural și fiinf apropiaţi față de locul lor de origine și preferă 

astfel să îl susțină financiar. Deși nu se cunoaște numărul exact al locuitorilor din Tallinn care nu 

sunt înregistrați, oficialii municipali îl estimează la aproximativ 25.000-30.000. Trebuie menționat 

că reducerea tarifelor pentru rezidenții Tallinn în 2003 a avut ca rezultat 30.000 de rezidenți nou 

înregistrați. Autoritățile orașului estimează că fiecare rezident înregistrat contribuie ~ 1000 euro 

la impozitul municipal anual. Prin urmare, dacă transportul public gratuit reușește să atragă peste 

12.000 de locuitori din Tallinn neînregistrați să se înregistreze pentru a beneficia de noua politică, 
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atunci colectarea impozitelor municipale sporite poate compensa veniturile pierdute din 

vânzarea biletelor. 

Efectele imediate ale politicii transportului public gratuit au fost analizate într-un studiu bazat pe 

date detaliate despre locația automată a vehiculelor (AVL) și date privind numărul total de 

pasageri contorizaţi automat. S-a observat o creștere a cererii de pasageri cu 3%, dintre care 1,2% 

au fost atribuite transportului public gratuit. Acest efect relativ mic ar putea fi, probabil, atribuit 

măsurătorilor pe termen scurt, la 3 luni de la introducerea transportului public gratuit. Analiza 

profilurilor de călătorie a pasagerilor a arătat, de asemenea, că durata medie a călătoriei a 

pasagerilor a scăzut cu 10%, ceea ce sugerează că transportul public gratuit a dus la o schimbare 

modală în care transportul public înlocuiește mersul pe jos. Cu toate acestea, schimbările de 

comportament la nivel individual, precum și variațiile acestora în rândul utilizatorilor, au rămas 

necunoscute.  

Municipalitatea din Tallinn efectuează în fiecare toamnă un sondaj municipal anual pentru 

măsurarea satisfacției locuitorilor orașului în legătură cu diverse aspecte. Sondajul colectează 

date privind caracteristicile socio-demografice ale respondenților, satisfacția cu privire la 

facilitățile și serviciile municipale, inclusiv serviciile de transport public. În anii 2012 și 2013, au 

fost incluse întrebări suplimentare concepute pentru a măsura impactul transportului public 

gratuit, după cum urmează: 

• Modele de mobilitate: disponibilitatea mașinii și modelele de utilizare modală 

• Satisfacția cu aspectele serviciului de transport public 

• Jurnal de călătorie de o zi: un raport detaliat de activitate-călătorie pentru o anumită zi, 

incluzând locațiile de început și de sfârșit, ora de plecare și sosire, modul de călătorie și 

scopul călătoriei 

• Alegerea destinației: locații preferate pentru cumpărături și timp liber 

• Opinii privind transportul public gratuit: percepția impactului personal și general 

 

Numărul mediu de călătorii pe persoană rămâne aproape neschimbat, 1,98 în 2012 și 1,96 în 

2013. Ponderea modală a transportului public a crescut de la un nivel deja ridicat de 55-63%. 

Aceasta implică o creștere cu 14% a numărului călătoriilor efectuate cu transportul în comun. 

Această tendință diferă în mod clar de restul Estoniei, deoarece ponderea modală a transportului 

public în întreaga țară a scăzut de la 23,1 la 22,9% între 2012 și 2013. Creșterea cotei de piață a 

transportului public provine de la o scădere cu 10% a numărului călătoriilor cu autoturismul 

personal și o scădere uluitoare de 40% în numărul călătoriilor pentru care mersul pe jos a fost 

principalul model de călătorie. Efectul noii politici asupra împărțirii modale este departe de a fi 

universal, deoarece variază considerabil pentru diferite grupuri de utilizatori. Ponderea 
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transportului public a crescut dramatic în rândul grupelor de vârstă 15–19 și 60–74, cu venituri 

foarte mici (până la 300 € net / lună) și persoanelor neîncadrate în muncă sau într-o unitate de 

învăţământ. Aceste grupuri sunt, probabil, cele mai sensibile la preț și, în timp ce au beneficiat 

de reduceri speciale deja anterioare noii politici. Transportul public gratuit a promovat o utilizare 

mai mare a transportului public. Interesant este că ponderea călătoriilor în transportul public 

efectuate de un grup cu venituri foarte mari (peste 1000 de euro net pe lună) a scăzut substanțial, 

posibil din cauza problemelor de imagine și aglomerare. În schimb, cota de transport public a 

crescut pentru pensionari, chiar dacă călătoresc gratuit în ambele perioade de analiză. 

Accesibilitate și echitate 

Unul dintre obiectivele principale ale politicii este îmbunătățirea accesibilității călătoriilor pentru 

grupurile defavorizate prin îmbunătățirea accesibilității călătoriilor. Transportul public gratuit a 

condus la o generare de călătorie, mai degrabă decât un efect de substituție pentru sporind 

gradul d emobilitate al unor categorii (persoane fărăr studii, pensionari, persoane fără ocupaţie, 

persoane aflate în concediu pentru creşterea copilului). De remarcat faptul că proprietatea 

mașinilor în rândul respondenților în 2013 este mai mică decât în 2012, respectiv 0,273, respectiv 

0,307. 

Oportunităţi de angajare 

O accesibilitate şi mobilitate crescute vor ajuta la implicarea mai multor persoane în mai multe 

activități. În special, poate extinde zona potențială de căutare a locurilor de muncă și poate 

reduce costurile de transport asociate cu angajarea atât pentru angajați cât și pentru angajatori. 

Ponderea respondenților care raportează că ei sau un membru al gospodăriei lor au fost nevoiți 

să renunțe la o oportunitate de muncă în ultimii 2 ani din motive legate de mobilitate a fost de 

5% în ambii ani de anchetă. Motivele principale au fost aproape identice cu 40% dintre 

respondenţi care menționează distanța și timpul de călătorie lung, 31% conectivitatea serviciului 

(transfer), în timp ce doar 12% au subliniat costul călătoriei cu transportul public ca motiv 

principal. Aceste rezultate sugerează că prețul biletelor este un factor relativ marginal în 

oportunitățile de angajare ratate. Cu toate acestea, 40% dintre șomeri consideră că transportul 

public gratuit le-a îmbunătățit perspectivele de a găsi un loc de muncă în comparație cu 31% care 

nu cred că are efect și 4% care consideră că le-a influențat negativ căutarea. 

Cu privire la călătoriile efectuate pentru cumpărături şi petrecerea timpului liber, 15% dintre 

respondenţi au afirmat că noua politică de transport gratuit le-a influenţat alegerea destinaţiei 

călătoriilor. Cu transportul public gratuit, durata medie a călătoriei în scopuri comerciale și de 

agrement a crescut; de exemplu s-a constatat o creștere a călătoriilor în părţile nordice ale 

oraşului pentru activități comerciale în loc de cumpărături la nivel local.  
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Gradul de satisfacţiei al călătorilor 

Introducerea transportului public gratuit a fost urmată de o creștere semnificativă a satisfacției 

în ce priveşte transportul public în Tallin. Nivelul mediu de satisfacție a crescut de la 3,20 la 3,35 

pe o scară de la 1 la 5. Locuitorii au fost semnificativ mai apreciativi în ceea ce privește efectele 

transportului public gratuit decât anticipațiile lor anterioare, în special în ceea ce privește efectul 

său global, mai degrabă decât efectul asupra propriei mobilități. 

Concluzii  

Având în vedere că transportul public gratuit rămâne un subiect de dezbatere politică, este 

important ca publicul, profesioniștii din domeniu, factorii de decizie și cercetătorii să evalueze 

acest instrument pe baza experienței anterioare. Chiar dacă transportul public gratuit a fost 

experimentat (și abandonat) într-un număr mare de sisteme de transport public, nu există o 

evaluare riguroasă a consecințelor sale. O dată cu introducerea transportului public gratuit 

obiectivul de transfer modal de la utilizarea autoturismului personal la transportul public a fost 

atins. La aproape un an de la introducerea transportului public gratuit, utilizarea transportului 

public a crescut cu 14%. Acest lucru se explică prin creșterea distanței de călătorie zilnice, adică 

de la 7,98 la 9,07 km de persoană, o creștere de 13%, determinată de schimbările din alegerile 

pentru cumpărături și destinații de agrement. În rezumat, trecerea modală de la mașină la 

transportul public a fost însoțită de o schimbare nedorită de la mersul pe jos la transportul public 

și o creștere a traficului auto. 

Există dovezi mixte privind referitoare la faptul dacă transportul public gratuit a îmbunătățit 

mobilitatea și accesibilitatea rezidenților cu venituri mici și a şomerilor. Transportul public gratuit 

a dus la un efect de generare a călătoriilor în rândul acestor grupuri de utilizatori, iar cota de piață 

respectivă a transportului public a crescut cu peste 20%. Cu toate acestea, nu există niciun indiciu 

că oportunitățile de angajare s-au îmbunătățit ca urmare a acestei politici în Tallin.  

Al treilea obiectiv al transportului public gratuit a fost atins deoarece a dus la o creștere a 

numărului de locuitori înregistrați în Tallinn. Acest obiectiv este unic pentru impozitarea locală și 

circumstanțele migrației interne. De asemenea, este esențial pentru asigurarea viabilității 

financiare și a durabilității acestui instrument de politică, deoarece veniturile suplimentare din 

colectarea impozitelor permit orașului Tallinn să acopere costurile asociate subvenționării 

complete a costurilor operaționale de transport public.  

Efectele pe termen lung ale unui transport public gratuit rămân încă de evaluat și vor permite să 

se stabilească dacă rezultatele obținute în perioada de analiză sunt menținute. O analiză cost-

beneficiu a politicii transportului public gratuit ar trebui să cuprindă, de asemenea, beneficii 

economice mai largi, cum ar fi efectele pieței muncii și alegerea locației.  
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9.3 Argumente ”pro” și ”contra” pentru transportul public gratuit 
Majoritatea academicienilor și practicienilor din transporturi discută despre transportul public 

gratuit în ceea ce privește utilitatea, eficiența și contribuția la creșterea economică (sau lipsa 

acestora). Ideea eliminării tarifelor este criticată pentru amenințarea stabilității financiare a 

rețelelor de transport public. Accesul gratuit la autobuze și tramvaie elimină veniturile din bilete, 

crescând în același timp costul menținerii securității și a ofertei de transport la cererea mai mare 

a pasagerilor. După cum explică un oficial de transport din Montpellier (Franța), reducerea 

tarifelor este o politică care „privează transportul public de resurse esențiale pentru dezvoltarea 

sa”. Mai mult, în opinia multor ingineri și economiști în transporturi, transportul public ar trebui 

să funcționeze ca autofinanțat pentru agenții economici care urmăresc obținerea de profit în 

condițiile mecanismelor de piață.  

Prin urmare, din acest punct de vedere, transportul public gratuit este o „falsă idee bună” bazată 

pe iluzia că „există bunuri sau servicii care nu au niciun cost”. Cu alte cuvinte, reducerea prețului 

până la zero devalorizează serviciul atât pentru operatorii săi, cât și pentru pasageri. În cele din 

urmă, transportul public gratuit este adesea înfățișat ca o idee irațională. Se presupune că tarifele 

nu sunt doar o sursă de venit economic, ci și un mecanism care controlează comportamentul 

pasagerilor. Fără bilete, pasagerii ar face călătorii pe care inginerii le consideră marginale, 

„neproductive” sau chiar „inutile”.  

Cu toate acestea, unii analiști subliniază că eliminarea tarifelor poate contribui la scăderea 

costurilor echipamentelor și personalului. Eliminarea diferitelor dispozitive și echipamente 

utilizate pentru a vinde, valida și controla biletele economisește bani. Nu trebuie cheltuiți bani 

pentru sisteme sigure de gestionare a numerarului, care includ camere de numărare, camere de 

luat vederi, preluare de numerar și servicii de depozitare. Nu se plătește comision pentru vânzări 

de bilete de hârtie sau electronice și servicii de contabilitate. 

În același timp, veniturile pierdute din vânzările de bilete constituie de obicei doar o parte din 

bugetul total al transportului public. Aceasta înseamnă că costurile efective de întreținere și 

investiții într-un sistem de transport public nu sunt niciodată acoperite pe deplin de pasagerii săi 

- subvenția publică joacă un rol mult mai important în această privință. Aceste argumente sunt 

susținute de dovezile de la Tallinn și Aubagne. Înainte ca Tallinn să treacă la un sistem fără tarife, 

doar o treime din bugetul operațional al rețelei sale de transport public era acoperit de venituri 

din tarife, în timp ce restul de două treimi erau asigurate printr-o subvenție municipală directă. 

Foarte important, tarifele gratuite sunt oferite doar rezidenților înregistrați din oraș. Ca urmare, 

între mai 2012 (cu șapte luni înainte de punerea în aplicare a transportului public gratuit) și mai 

2016, numărul rezidenților Tallinn a crescut de la 415.000 la 440.000, creștere atrasă de accesul 
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la călătorii gratuite. Întrucât municipalitățile din Estonia au dreptul să colecteze o parte din 

impozitul pe venit al rezidenților lor, iar contribuția medie a impozitului pe rezident se ridică la 

1600 EUR pe an, atragerea a 25.000 de noi rezidenți a însemnat generarea de venituri 

suplimentare de 40 de milioane de euro pe an. Aceasta a acoperit în mare măsură banii pierduți 

din tarife (12,2 milioane EUR) și investițiile făcute pentru a răspunde cererii crescute (11,7 

milioane EUR). Drept urmare, în loc să piardă bani, Tallinn câștigă 16,3 milioane EUR pe an. 

În Aubagne, veniturile din tarife au fost și mai mici (8,6% din bugetul operațional), iar eliminarea 

tarifelor a fost ceva obișnuit. Trecerea la transportul public gratuit a permis, în parte, autorităților 

locale să crească ”versement transport” – o taxă pe care municipalitățile franceze o pot încasa 

de la companiile locale cu mai mult de unsprezece angajați. În conformitate cu legislația franceză, 

impozitul ar putea fi majorat de la 1,05% la 1,8%, odată ce Aubagne s-a angajat să construiască o 

linie de tramvai drept - un proiect care ar trebui considerat ca fiind integrant pentru trecerea la 

o rețea fără tarife, care, pe lângă eliminarea tarifelor, a însemnat o reproiectare completă și 

îmbunătățirea serviciilor de transport public. Creșterea taxei menționate a crescut veniturile cu 

5,7 milioane de euro, care împreună cu economiile operaționale (160 000 EUR) au acoperit în 

mare parte costul eliminării tarifelor (1,57 milioane EUR). 

Un alt set de argumente cu privire la transportul public gratuit se învârte în jurul capacității sale 

de a contribui la mobilitatea „durabilă”. În această perspectivă, transportul este privit ca o 

componentă cheie a „orașului bun”, care nu este doar puternic din punct de vedere economic, ci 

și coeziv social și divers, ecologic, sănătos și participativ. Pentru a crește „calitatea vieții” și 

„capacitatea de viață”, susținătorii mobilității durabile se concentrează pe provocarea de a 

facilita trecerea de la mașini la mijloacele de transport în comun și moduri „soft”, precum 

ciclismul și mersul pe jos. 

Din această perspectivă, cercetătorii din domeniul transporturilor durabile susțin că descurajarea 

utilizării autovehiculelor - prin politica de parcare, perceperea congestiei sau creșterea taxelor pe 

combustibil - este mai eficientă în ceea ce privește reglementarea mobilității auto decât 

eliminarea tarifelor în transportul public. Mai mult, s-a presupus că noii călători atrași de 

transportul public gratuit sunt pietoni și bicicliști, mai degrabă decât șoferi de mașini. În 

consecință, pentru mulți operatori de transport public, reducerea prețului biletelor la zero 

funcționează împotriva eforturilor de creștere a calității serviciilor lor. 

Niciuna dintre aceste afirmații nu par valabile atunci când analizăm datele din cazuri reale de 

transport public gratuit. În primul rând, fiecare program de eliminare a tarifelor pare să genereze 

o creștere semnificativă a numărului de pasageri. În Tallinn, în termen de trei ani de la eliminarea 

tarifului, numărul pasagerilor a crescut cu 14%. În aceeași perioadă de timp în Aubagne, a cărei 

rețea de transport public a fost în mod evident subutilizată, numărul de pasageri a crescut cu un 
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uimitor 135,8%. O astfel de creștere a pasagerilor - indiferent dacă acețtia au folosit anterior 

auturisme personale, biciclete sau au mers pe jos nu poate fi considerată un fenomen negativ. 

Deși în mod clar nu a fost printre principalele obiective ale politicii, transportul public gratuit a 

atras totuși unii utilizatori de mașini în transportul public. În Tallinn, ponderea transportului 

public a crescut cu 9%, iar cea a autoturismelor a scăzut cu 3%. În Aubagne, deși nu sunt 

disponibile date precise, în sondajele efectuate de pasageri s-a observat o schimbare mai mică 

către transportul public: 20% dintre noii pasageri care obișnuiau să conducă susțin că și-au 

abandonat mașinile tocmai datorită călătoriilor gratuite. În cele din urmă, în timp ce în Tallinn, 

precum și în Aubagne, calitatea transportului public a crescut semnificativ înainte de eliminarea 

tarifelor de transport, a continuat să facă acest lucru nu doar în ciuda, ci tocmai datorită 

transportului public gratuit.  

Oferirea călătoriilor gratuite pasagerilor a generat un sprijin politic și mai puternic pentru 

dezvoltarea transportului public, care în ambele orașe se află în centrul agendei politice. 

Transportul public gratuit are potențialul de a facilita o transformare socială și politică profundă 

și pe termen lung. Valoarea fundamentală a eliminării tarifelor constă în simplificarea modului în 

care se folosește transportul public: acesta poate fi utilizat de oricine, oricând, în funcție de orice 

nevoi pe care le are. Transportul public este astfel imaginat nu ca o marfă, ci ca un „bun comun” 

- similar cu multe alte ”bunuri publice”, cum ar fi asistența medicală, educația, parcurile, 

drumurile, trotuarele, căile pentru biciclişti, semnalizarea stradală, bibliotecile, școlile, 

grădinițele, sau locuri de joacă. La fel ca în cazul acestor servicii/bunuri, ne-am putea imagina că 

transportul public este în mod continuu furnizat gratuit, indiferent dacă este necesar sau nu într-

un moment dat. De fapt un locuitor nu trebuie să plătească clipă de clipă ca să beneficieze de 

iliminatul stradal pe timp de seară/noapte sau să intre într-un parc sau într-o bibliotecă. În acest 

sens, transportul public gratuit introduce o logică diferită în transportul public. Se îndepărtează 

de concentrarea orientată către piață pe profitabilitate și gestionarea cererii și contestă direct o 

dogmă de piață liberă, care „prevede în continuare plata ca o modalitate de a asigura respectarea 

infrastructurii.” 

Pentru unii se potrivește viziunii socialiste a transportului ca un serviciu public, accesibil și care 

și-l poate permite oricine. Pentru alții, acesta exprimă un principiu mai radical, anticapitalist, de 

de-comercializare a bunurilor și serviciilor comune și semnalează o tranziție de la „clienți-

pasageri” la „cetățeni”. Eliminarea tarifelor poate fi privită ca o modalitate de provocare a 

controlului bio-politic asupra pasagerilor exercitat prin ticketing și monitorizare, care este adesea 

însoțit de strategii de control care se concentrează în special pe utilizatorii fără titluri de călătorie 

achiziționate. 
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Transportul public gratuit este puternic valorizat din perspectiva faptului că oferă acces 

necondiționat la transportul public adresându-se astfel direct unor probleme ca excluziunea, 

inegalitarea și nivelului mai scăzut de trai. Creșterea accesibilității pentru pasagerii cu venituri 

mici înseamnă crearea unui sistem de transport mai just social. O rețea fără tarife „arată 

solidaritate cu cei slabi, cu cei care nu își pot permite o mașină, cu cei care sunt dependenți de 

transportul public, care sunt afectați în mod special de dezavantajele sale.” 

Rezultatul este vizibil în Tallinn. Oferirea accesului necondiționat la transportul public a dus la o 

utilizare mai mare în rândul șomerilor (32%) și a grupurilor cu venituri mici (26% în rândul 

rezidenților cu venituri mai mici de 300 de euro pe lună). Autobuzele și tramvaiele sunt folosite 

mai mult de rezidenți - părinți sau casnici (215) și pensionarii (17%). Acest fenomen este vizibil 

pe grupe de vârstă, și în special în rândul tinerilor (21% între cei 15 și 19 ani), la vârsta mijlocie 

(16% între 40 și 49 de ani) și la vârstnici (19%) în rândul rezidenților între 60 și 74 de ani. 

Utilizarea transportului public a crescut în spațiile locative post-sovietice, unde locuiesc o mare 

parte din din locuitorii estoni vorbitori de limba rusă, facilitând integrarea pentru acel grup etnic. 

În același timp, utilizarea a fost, de asemenea, în creștere în cartierele clasei mijlocii, arătând că 

plimbările gratuite nu sunt atractive doar pentru cei cu venituri mai reduse. 

 

Este clar, însă, că transportul public gratuit nu ar rezolva toate problemele; mai degrabă, în cel 

mai bun caz, ar reprezenta primul pas spre o transformare mai largă a relațiilor de putere care 

formează transportul, sunt de părere experții în domeniu. Împotriva experților în domeniul 

mobilității care susțin că pasagerii sunt mai preocupați de probleme de siguranță, frecvență, 

fiabilitate și disponibilitatea transportului, o serie de organizații și mișcări au făcut campanie 

pentru eliminarea tarifelor. 

Unul dintre numeroasele exemple este Movimento Passe Livre („circulația tarifului gratuit”) 

apărut în Brazilia în timpul protestelor împotriva creșterii tarifelor de transport în toată țara în 

iunie 2013. Problema creșterii prețurilor biletelor a fost importantă nu numai ca semn a unei 

inegalității accentuate între rezidenții motorizați și rezidenții cu venituri mai reduse care nu au 

de ales decât să folosească transportul public. Transportul public gratuit a constituit, de 

asemenea, un strigăt de luptă împotriva continuării comercializării serviciilor publice și 

impunerea lor de considerente pur economice, „raționale” și „durabile”. 

Angajații în transporturi 

Legat de problematica transportului public gratuit, se reflectă poziția lucrătorilor din transport și 

cum sunt aceștia afectați de trecerea la un sistem fără tarife de călătorie. În multe orașe, inclusiv 

Tallinn și Aubagne, transportul public gratuit a fost aplaudat de șoferi pentru îmbunătățirea 
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condițiilor de muncă. Chiar dacă orele de muncă și salariile au rămas aceleași, șoferii nu mai sunt 

nevoiți să vândă și să monitorizeze biletele, ceea ce a fost o sursă de stres considerabil în trecut. 

Trecerea la transportul public gratuit înseamnă, de asemenea, că șoferii nu mai trebuie să țină 

cont de numerar la sfârșitul zilei de lucru. Cităm din experiența unui șofer din Aubagne, „este 

ceresc. Înseamnă lipsa stresului. . . despre evitarea cumpării biletelor de călătorie, verificarea 

biletelor. . . Cu transportul public gratuit șoferul se poate concentra pe conducerea și 

întâmpinarea pasagerilor.” Politica „a transformat treaba șoferului de autobuz, care acum are o 

singură sarcină în minte: conducerea în bune condiții a autobuzului.” 

Schimbarea nu a fost în întregime pozitivă pentru toți angajații din transportul public. În Tallinn, 

70 din 80 de controlorii de bilete au fost concediați. În Aubagne, controlorii de bilete au fost 

responsabili de menținerea securității la bordul autobuzelor, deoarece inițial existau îngrijorări 

răspândite că eliminarea tarifelor ar duce la vandalism. Odată ce problemele de securitate au fost 

înțelese rapid ca fiind minore, inspectorii au fost îndrumați să supravegheze atitudinea și 

performanța șoferilor - în loc să monitorizeze pasagerii, acum monitorizează alți angajați. 

Eliminarea tarifelor nu s-a repercutat foarte mult asupra conducătorilor auto în cadrul 

companiilor de transport public. În Tallinn, deși șoferii se pot alătura unui sindicat în cadrul 

companiei, capacitatea lor reală de a se angaja în negocieri colective continuă să fie sever limitată 

de un sistem în care bonusurile salariale individuale nu sunt acordate angajaților care ridică 

obiecții la politica companiei. După cum se exprima un șofer, „cu sau fără tarife, există un bonus 

fix în fiecare lună: dacă conduci la timp, bonusul vine, dar dacă faci o [reclamație], bonusul poate 

fi redus.” 

În Aubagne, transportul public gratuit a fost introdus în contextul unei treceri de la o afacere de 

tip familial la o rețea privatizată condusă de o filială locală a Veolia, o companie transnațională 

franceză. Pentru un sindicalist local, există „o contradicție majoră între eliminarea tarifelor și 

gestionarea acestei situații de către o companie privată. Deși Veolia a aderat și s-a adaptat la 

transportul public gratuit, a implementat simultan o serie de măsuri de „raționalizare”a rețelei 

de transport public. De exemplu, punctualitatea individuală a șoferilor a început să fie măsurată 

de un sistem GPS, iar responsabilitatea lor de a gestiona compania s-a diminuat treptat. 

Introducerea transportului public gratuit a complicat situația lor, mai degrabă decât să-i 

împuternicească în lupta lor de a se alătura sindicatelor la alegerea lor și de a avea un cuvânt de 

spus în dezbaterea cu privire la politica companiei. 

 

 

 



Studiu de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de transport public 
local pe raza UAT comuna Ștefăneștii de Jos 

 

 

 

153 

În concluzie referitor la transportu public gratuit 

Controversele create prin eliminarea tarifelor dezvăluie o problemă mai largă cu privire la modul 

în care este conceput și analizat transportul urban. Dezbaterea despre transporturi pare a fi 

dominată de narațiuni tehnice și economice, în timp ce dimensiunile explicit sociale și politice ale 

mobilității sunt adesea înlăturate. În cazul particular al transportului public gratuit, abordarea 

politicii ca mecanism de transport generează o serie de mituri și neînțelegeri care nu sunt 

fundamentate de dovezile din cazurile existente de fapt ale programelor de transport public 

gratuit. 

Deși se presupune că eliminarea tarifelor ”va rupe banca”, în realitate poate contribui la 

generarea de noi venituri, prin atragerea de noi rezidenți care plătesc impozite (Tallinn) sau prin 

majorarea impozitelor locale (Aubagne). Deși este atacat ca o măsură care nu reușește să facă 

orașele mai durabile și mai viabile, există dovezi că călătoriile gratuite sunt într-o oarecare 

măsură atractive pentru șoferii de mașini, contribuind astfel la creșterea utilizării transportului 

public, ceea ce la rândul său înseamnă mai puțin poluarea aerului și zgomot mai redus.  Calitatea 

serviciilor de transport gratuit nu este neapărat mai redusă decât a transportului plătit – 

transportul public gratuit poate acționa ca o declarație simbolică puternică a sprijinului politic 

pentru transportul colectiv. 

Costul operațiunii unui serviciu gratuit de transport variază în funcție de dimensiunea schemei și 

de ratele subvențiilor înainte de introducerea schemei. Spre exemplu, veniturile biletelor din 

Aubagne au acoperit doar 9 la sută din costurile sistemului, iar eliminarea tarifelor nu a adăugat 

neapărat mult la subvențiile deja existente. Pentru Oslo au fost estimate costurile pentru 

transportul public gratuit. Costurile estimate sunt de 2,9 miliarde NOK în veniturile pierdute din 

bilete și alte 2,5 miliarde NOK în costurile de exploatare crescute - un total de 5,4 miliarde NOK 

(aproximativ 0,7 miliarde EUR). Un alt exemplu, costurile cu administrarea autobuzului de navetă 

gratuit la Bergen, unde erau trei autobuze în funcțiune, a fost de 3,2 milioane NOK pe an (puțin 

sub 0,5 milioane EUR) și a fost acoperită de compania de parcare. Când serviciul a fost întrerupt 

în 2011, ziarul local a raportat un cost anual de aproximativ 10 milioane NOK (1,3 milioane EUR). 

Serviciul gratuit de autobuz din Stavanger a costat 1,3 milioane NOK în cele patru luni în care a 

funcționat (0,17 milioane EUR). 

Un analist în transport public (Oldfield) a constatat că, în medie, pentru 16 țări diferite, o creștere 

de 1% a subvenției va conduce la reduceri de tarife de doar 0,31%, la o creștere a serviciilor cu 

0,05%, dar pierderi de 0,62% în ceea ce privește costurile unitare mai mari și productivitatea 

redusă. 

Unii combatanți ai măsurii sunt de părere că abordarea transportului public gratuit este o 

modalitate prin care oamenii politicii vor să-și atragă electorat, data fiind și durata relativ scăzută 
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pe care o au la dispoziție (durata ciclurilor electorale). Pentru statuarea unor obiective strategice 

de interes general cum ar fi mobilitatea și accesibilitatea durabilă, spun unii analiști străini, se pot 

alege două abordări: abordarea oferirii de avantaje (de exemplu, se promite transport public 

gratuit pentru utilizatori) sau a constrângerilor (se aplică taxe mai mari pentru utilizarea 

autoturismelor personale sau se cresc taxele la parcări). Într-o exprimare mai plastică, aceștia fac 

referire la politica ”morcovului” sau a ”bățului”. 
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CONCLUZII 
Prezentul studiu a fundamentat oportunitatea privind delegarea de gestiune a serviciului de 

transport public local pe raza UAT Comuna Ştefăneştii de Jos, analizând pe baza elementelor 

legale, administrative, organizatorice, ecoomico-financiare, sociale şi de mediu varianta cea mai 

optimă de gestiune. 

La data realizării documentaţiei, serviciul public de călători prin curse regulate la nivelul Comunei 

Ştefăneşti nu este încă funcţional dar au fost efectuate documentaţii de fundamentare a 

oportunităţii înfiinţării şi sunt în desfăşurare demersuri de achiziţionare a mijloacelor de 

transport. În cadrul studiului a fost realizată şi o prezentare a unor posibile surse de finanţare 

pentru achiziţia de mijloace de transport în comun (credit bancar, leasing financair, leasingul 

operaţional, credit furnizor) şi o comparaţie între acestea.  

Analiza modalităţilor posibile de gestiune, a relevat că cea mai avantajoasă modalitate de 

încredinţare/atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 

călători este cea a încredinţării în mod direct către operatorul Gospodărie Ştefăneşti SRL, cu 

acţionar şi asociat unic UAT Comuna Ştefăneştii de Jos prin decizia Consiliului Local al Comunei 

Ştefăneştii de Jos. Societatea are prevăzut în domeniul de activitate activitatea de „Transporturi 

urbane, suburbane şi metropolitane de călători”, are deja o structură de personal care poate fi 

extinsă prin angajarea de conducători auto şi personal de întreţinere care să asigure operarea 

autobuzelor pe traseele de transport public propuse a fi implementate. Încredinţarea directă a 

gestiunii serviciului de transport public unei societăţi comerciale controlate de autoritatea 

publică locală este de preferat deoarece toate sarcinile și responsabilităţile privind prestarea de 

servicii specifice, precum și administrarea și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare pe baza 

unui contract de delegare a gestiunii s-au transferat operatorului de prestări servicii de utilităţi 

publice. 

Calculul costului per kilometru a evidenţiat mai multe posibile situaţii: 

- 5,96 lei cost/km pentru autobuzul electric -EV și 5,02 lei cost/km pentru autobuzul diesel 

EURO6, aceasta în condițiile în care operatorul va plăti redevența calculată prin raportarea la 

valoarea anuală rămasă de amortizat a bunurilor puse la dispoziție; 

- 3,54 lei cost/km pentru autobuzele electrice – EV și de 4,50 lei cost/km pentru 

autobuzul diesel EURO6, în varianta în care nu se percepe redevență. 

Pornind de la valoarea totală a serviciilor și acest număr estimat de călătorii putem determina 

tariful mediu de călătorie 

- Tarif mediu de călătorie 1 = 2.523.242,08 / 1.255.600 ≈ 2 lei 

- Tarif mediu de călătorie 2 = 1.773.137,88 / 1.255.600 ≈ 1,4 lei 
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Subvenţionarea acestui tarif cu un procent de 30% ar conduce la valoare a călătoriei de 1,4 lei, 

atât cât s-a obţinut pentru tariful mediu al călătoriei în condiţiile în care nu s-a luat în considerare 

redevenţa calculată similar amortizării bunurilor puse la dispoziţie pe toată durata contractului 

de delegare. Şi mai mult, dacă nivelul subvenţiei creşte, să presupunem că este 70% (caz frecvent 

întâlnit de subvenţionare a transportului public atât în ţară cât şi în străinătate) în tariful mediu 

calculat al călătorie, atunci se poate ajunge la valoarea de 0,6 lei per călătorie.Un tarif al 

călătoriei de 0,6 lei sau chiar 1,4 lei ar oferi un plus de atractivitate, în timp ce unul de 2 lei ar 

oferi autosusţinere financiară. Tarifele sunt rezonabile, dar decizia în ultimă instanţă depinde de 

posibilităţile de subvenţionare de care dispune primăria, de bugetul local. Doar implementarea 

şi funcţionarea ulterioară a serviciului de transport public va putea furniza un nivel real al 

costurilor în cazul particular al Comunei Ştefăneştii de Jos. Evaluările de natură financiară 

intreprinse asupra costurilor generate de activitatea de transport public au fost realizate pentru 

a constitui un reper în dimensionarea bugetară a cheltuielilor prilejuite de funcţionarea 

serviciului de transport public la nivelul comunei. 

 

Pe baza posibilelor valori de achiziţie a mijloacelor de transport public a fost calculată redevenţa 

similar amortizării anuale a bunurilor proprietate publică puse la dispoziția operatorului luând în 

considerare şi gradul de suportabilitate a populației. În aceste condiții, redevența anuală este = 

7,6750.05  lei, care în mod normal depăşeşte usşor rata de suportabilitate a populaţiei pentru 

serviciul de transport public. Pentru încadrarea în rata de suportabilitate ar putea fi perceput un 

procent astfel încât valoarea redevenţei (mai ales că mijloacele de transport vor fi noi şi vor avea 

valori mari) să se încadreze în limita de suportabilitate. 

 

Conform prevederilor legale s-a propus o durată contractului de delegare a serviciului de 5 (cinci) 

ani. 

 

Autoritatea publică locală din Comuna Ştefăneştii de Jos manifestă un interes ridicat pentru 

asigurarea tuturor locuitorilor comunei a unui mediu de viaţă accesibil, sănătos, funcţional. Din 

această raţiune a apărut propunerea înfiinţării serviciului public de transport local şi mai mult, 

analiza posibilităţii introducerii transportului public gratuit la nivelul comunei. Introducerea 

transportului public gratuit la nivelul Comunei Ştefăneştii de Jos ar reprezenta o premieră, chiar 

un act de pionierat în privinţa serviciilor publice de interes general oferite locuitorilor unei 

comunităţi rurale la nivelul ţării noastre. Optarea pentru un transport gratuit ar asigura 

incluziunea tuturor categoriilor sociale, fără excepţie de vârstă, venituri sau ocupaţie. În fond 

este o politică de transport iar politicile de transport nu se referă doar la transportul în sine. 

Atunci când privim transportul public gratuit ca o politică de locuire la nivelul unei comunităţi și 

nu o politică de transport, putem începe să înțelegem pe deplin ambiția și impactul acesteia. 
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Acest lucru necesită a se privi problematica nu într-un vid de modelare matematică sau de analiză 

a fluxurilor de trafic, ci în contextul locului specific în care acesta este proiectat și pus în practică 

- supus relațiilor de putere, interacționând cu contextul său spațial și social, care afectează 

condițiile de muncă ale lucrătorilor săi. Aceasta înseamnă că, deși politica de eliminare a tarifelor 

de transport în comun este în mod evident legată de domeniul transporturilor, ea nu poate fi 

înțeleasă doar ca o politică de transport 

Introducerea transportului gratuit creează în primul rând premisele pentru un mediu de viaţă 

mai sănătos pentru populaţie. Comisia Europeană apreciază că poluarea „periculoasă pentru 

viaţă“ afectează peste 130 de oraşe din Europa, cauzând circa 400.000 de decese şi costând 20 

de miliarde de euro, cheltuieli cu sănătatea, pe an în UE. În aceste condiții, poate că acum este 

mai urgent ca niciodată ca societatea să se gândească la modul în care se dorește proiectarea 

viitoarei mobilități. Schimbările climatice reclamă la o reogândire a vieții urbane și în fapt a vieții 

și activității oricărei comunități locale. Tot mai multe persoane, aglomerate în spații urbane în 

creștere, au nevoie de transport motorizat.  

 

Realizând transportul public gratuit ca sistemul dominant de transport în organizarea unei 

localități, acest fapt reprezintă o politică inteligentă. Aceasta va influența, la rândul său, 

planificarea urbană și viața comunităţii – viața localităţii devine mai durabilă și oferă oportunități 

egale tuturor. Autoritatea publică locală din comuna Ștefăneștii de Jos a anticipat cele exprimate 

deja şi tocmai de aici intenţia introducerii transportului public gratuit.  

În plus, sistemele mai mici sunt în măsură să beneficieze mai mult de transport public gratuit, 

datorită ratei lor reduse de recuperare a tarifelor și a disponibilității capacității de rezervă. 

Exemplele anterioare de introducere a transportului public gratuit au dovedit o rată mai mare de 

succes în rândul comunităților locale de mai mici dimensiuni, în cadrul cărora se pot gestiona mai 

bine resursele necesare iar campaniile de promovare a transportului public să poată avea un 

impact mai mare. Introducerea transportului public gratuit ar crea premise favorabile dinamizării 

regiunii rurale, astfeş încât populaţia să nu mai migreze spre oraş. 

Exemplele anterioare de introducere a transportului gratuit în Europa au arătat că transportul 

public gratuit a atras mulţi utilizatori din rândul bicicliştilor şi persoanelor care circulă pe jos. 

Acest aspect ar putea fi reţinut şi pentru Ştefăneştii de Jos, în sensul că prin introducerea 

transportului public gratuit va creşte gradul de siguranţă în trafic al acestor categorii de 

participanţi. Dacă transportul va fi gratuit, nu mai sunt necesare investiţii în sistemele de 

cumpărare, validare şi reîncărcare a cartelelor de călătorie. 

Decizia de a opta pentru transport public gratuit implică şi o analiză a bugetului local în vederea 

determinării sustenabilităţii acestuia. Introducerea acestuia se poate face la început 
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experimental iar ulterior, funcţie de rezultatele obţinute schema să fie continuată sau să se 

perceapă tarif. Promovarea transportului public gratuit este o măsură socială fără precedent în 

cadrul comunităţilor rurale din România iar susţinerea să se poate realiza din taxele percepute la 

nivelul comunei, îndeosebi că vorbim de o comunitate cu un potenţial economic ridicat.  

Pentru implementarea sistemului și serviciului de transport public la nivelul comunei Ștefăneștii 

de Jos este necesară și obligatorie încheierea unui contract de delegare a serviciului către un 

operator de transport public, cu respectarea normelor legale aflate în vigoare și a directivelor 

europene. Astfel, se crează condiţiile optime pentru dezvoltarea unui serviciu de transport care 

să faciliteze deplasările la locul de muncă și care să îmbunătăţească interconectările dintre rute, 

atât cele interne cât și cele externe, frecvenţele de deservire - mai ales în timpul orelor de vârf și 

care să deservească fluxul dintre staţiile de transport public în comun, pe rețeaua rutieră a 

localității. 

 

Furnizarea serviciului de transport local de persoane oricărui cetăţean, indiferent de vârstă, 

origine socială, sex, etnie, de o manieră performantă şi nediscriminatorie, reprezintă o condiţie 

necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în calitate de stat membru al UE. 

 

Printr-o promovare puternică, prin campanii susţinute de promovare a operatorului de transport 

public şi a autorităţii responsabile de strategia în transporturi de la nivelul comunei există 

oportunitatea de a a se ajunge la un echilibru stabil între călătoria cu autoturismul personal şi 

cea cu transportul public; o astfel de abordare orientate spre piaţă va fi cu atât mai mult 

încurajată de operarea serviciului de transport public local de călători de societatea (operatorul 

de transport) al cărei acţionar unic îl reprezintă UAT Comuna Ştefăneştii de Jos prin Consiliul 

Local. 

 

Pentru a asigura dezvoltarea pe o traiectorie sustenabilă şi trasarea unor obiective pentru un 

sistem de transport eficient din punct de vedere al resurselor este necesară o schimbare radicală 

în ceea ce priveşte modul de abordare a mobilităţii la nivelul localităţii. Dat fiind că mediul de 

locuire, mai ales că vorbim despre o cumunitate aflată în vecinătatea celui mai aglomerat centru 

urban al ţări, prezintă cele mai mari provocări la adresa sustenabilităţii transporturilor, localitatea 

având de suferit de pe urma transportului privat în continua creştere, a calităţii reduse a aerului 

şi a expunerii la zgomot. Alternativa aleasă de autoritatea publică locală, în vederea diminuării 

poluării, respectiv cea a transportului electric reprezintă o alternativă viabilă în materie de 

mobilitate.  
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Demersului de implementare a transportului public local de călători la nivelul comunităţii i se 

aduce un plus valoarea în condiţiile în care există proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere 

la nivelul comunei, care să faciliteze transportul autobuzelor de călători. Interesul crescut al 

autorităţii publice pentru îmbunătăţirea mediului de locuire se ilustrează în demersurile pentru 

asigurarea unui management eficient al transportului şi al mobilităţii, a unei bune distribuţii a 

bunurilor şi serviciilor de logistică performate şi nu în ultimul rând prin promovarea trabsportului 

în comun. Oportunitatea şi necesitatea realizării proiectului de implementare a transportului 

public sunt date de rezultatele studiilor în teren, a documentelor oficiale analizate şi a opiniei 

populaţiei ca şi valoare adaugată la importanţa dezvoltării serviciului de transport public din 

Comuna Ştefăneştii de Jos. În mod clar, investiţiile preconizate ale autorităţii publice locale 

pentru implementarea şi dezvoltarea serviciului de transport public la nivelul Comunei Ştefăneştii 

de Jos corespund cu noile cerinţe europene dar şi naţionale privind activităţile de reducere a 

poluării. Proiectul investiţional al autorităţii publice locale care îşi propune achiziţionare de 

vehicule nepoluante pentru implementarea serviciului de transport public de călători prin curse 

regulate se încadrează în noile prevederi legislative, mai exact legea nr. 37 din 2018 privind 

promovarea transportului ecologic. Aceasta preevede ca autorităţile publice locale şi societăţile 

aflate în subordinea unităţilor administrativ-teritoriale să achiziţioneze mijloace de transport 

călători acţionate prin motoare cu propulsie electrică, tehnologii verzi de tipul Electrice, Hybrid, 

Hybrid Plug-In, Hydrogen (FCV), motoare cu propulsie pe gaz natural comprimat, motoare cu 

propulsie pe gaz natural lichefiat şi motoare cu propulsie pe biogaz, în proporţie de minimum 

30% din necesarul de achiziţii viitoare. Procentul va fi calculat din totalul numărului de 

autovehicule achiziţionate într-un an.  

 

Înfiinţarea şi dezvoltarea ulterioară a serviciului de transport public local la nivelul localităţii (fapt 

pus în opera direct prin atribuirea directă a gestiunii serviciului către operatorul a cărui politică 

strategică este construită pe baza nevoilor de mobilitate surprinse de autoritatea publică locală) 

ca urmare a identificării principalelor probleme de mobilitate, de satisfacere a nevoilor de 

deplasarea populaţiei dar şi de nevoia de reducere a poluării fonice şi a aerului, va permite în 

timp atât creşterea performanţei serviciului de transport, îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei.  
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