Studiu de
oportunitate
privind stabilirea modalității de
gestiune a serviciului de transport
public local de călători, prin curse
regulate, pe raza administrativteritorială a Municipiului Târnăveni

Elaboratorul studiului: s.c. SAH-10 MANAGEMENT s.r.l.
Versiune livrabil: Versiunea preliminară
Revizia 0 / 2021

Studiu de oportunitate
privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public
local de călători, prin curse regulate, pe raza administrativ-teritorială a
Municipiului Târnăveni
Preambul
Prezentul studiu:
(1) Este valabil pentru uzul autorităţii administrației publice a Municipiului Târnăveni, Județul Mureș denumită în continuare Beneficiar.
(2) Este elaborat:
a) din inițiativa autorității publice locale a Municipiului Târnăveni, ca urmare a necesității asiguării
continuității serviciului public local de transport călători;
b) în conformitate cu prevederile legislației incidente Serviciilor Comunitare de Utilități Publice
furnizate / prestate în aria administrativ teritorială a Beneficiarului;
c) în scopul stabilirii modalității de gestiune a serviciului de utilitate publică, respectiv a transportului
public local de transport călători.
(3) Are ca obiect:
a) analiza cadrului juridic, instituțional și fezabilitatea tehnico-economică, ce stau la baza
stabilirii modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane, prin curse
regulate, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Târnăveni;
b) investițiile necesare pentru modernizarea, îmbunătățirea calitativă și cantitativă, precum și a
condițiilor sociale, instituționale și de mediu;
c) modul de calcul al compensației, redevenței și modul de calcul al prețului călătoriilor (tarif
călătorie)
d) recomandări privind etapele de parcurs pentru implementarea soluției prezentate.

Informații generale privind Studiul de Oportunitate
Beneficiar: Municipiul Târnăveni, prin Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târnăveni
Date contact:
- Adresa: strada Piața Primăriei, nr. 7, cod poștal 545600 Municipiul Târnăveni, jud. Mureș,
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- Tel./Fax: +(40)-265.443.400 / +(40)-265.446.312
- Website: https://primariatarnaveni.ro/
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Coordonator proiect – Florin – Ovidiu MILĂȘAN, Director de Program, Expert Achiziții Publice
Jurist – Sergiu BACIU
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Definiții și referințe legislative
În acest capitol, sunt preluate și transcrise principalele definiții din actele normative cu incidență în
domeniul serviciilor de transport public local, și, se indică articolele din actele normative care stau la baza
fundamentării modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane, prin curse
regulate, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Târnăveni.
Definițiile uzitate în prezentul Studiu de Oportunitate se regăsesc în cadrul Capitolului 1. Definiții din
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în Municipiul Târnăveni.

Secțiunea 1 – Referințe legislative
Lg.

OG

Rang
OUG Reg.

HG

Ord.

98

Anul
2016

1370

2007

92

2007

51

2006

225

2016
19

1997

19

1999

97

1999

195

2002

243

2007

972

2007

206

2007

207

2007

Denumirea actului normativ
Legea privind achizițiile publice
Regulamentul 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
Legea privind serviciile publice de transport persoane
în unitățile administrativ-teritoriale
Legea serviciilor comunitare de utilități publice
Legea pentru modificarea și completarea Legii
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 / 2006
Ordonanța privind transporturile
Ordonanța privind acordarea unor facilități agenților
economici din domeniul transporturilor, la scoaterea
din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral,
neamortizate integral
Ordonanța privind garantarea furnizării de servicii
publice subvenționate de transport rutier intern și de
transport pe căile navigabile interioare
Ordonanța de urgență privind circulația pe drumurile
publice
Ordinul A.N.R.S.C. privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru serviciile de transport public local de
persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi
Ordinul pentru aprobarea Regulamentului-cadru
pentru efectuarea transportului public local și a
Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport
public local. Emitent: Ministerul Transporturilor
Ordinul A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentuluicadru de autorizare a autorităților de autorizare
pentru serviciile publice de transport local și județean
de persoane, cu modificările și completările ulterioare
Ordinul A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului-
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Lg.

OG

Rang
OUG Reg.

HG

Ord.

Anul

272

2007

131

2019

Denumirea actului normativ
cadru de acordare a autorizațiilor de transport în
domeniul serviciilor publice de transport local de
persoane, cu modificările și completările ulterioare
Ordinul A.N.R.S.C. pentru aprobarea Normelor-cadru
privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor
pentru serviciile publice de transport local și județean
de persoane, cu modificările și completările ulterioare
Ordinul A.N.R.S.C. privind documentele standard și
contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul
procedurilor de delegarea a gestiunii serviciului public
de transport de persoane în unitățile administrativteritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau
tramvaie
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Capitolul I – Contextul, necesitatea și scopul studiului
Secțiunea 2 – Contextul legislativ privind
modalitatea de gestiune
În cadrul acestui capitol, vor fi prezentate, printro analiză sintetizată, dispozițiile legale cu caracter
imperativ, instrucțiunile și normele metodologice
pe baza cărora se va stabili modalitatea de
gestiune a serviciului de transport public local de
persoane, prin curse regulate, pe raza
administrativ-teritorială a Municipiului Târnăveni.

Secțiunea 3 – Necesitatea studiului
Luând act de Contextul legislativ prezentat în
Studiu, raportat la faptul că:
I.
Consiliul Local al Municipiului Târnăveni,
în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.
16 alin. (1) și (2) din Legea nr. 92/2007
privind serviciile publice de transport
persoane în unitățile administrativteritoriale, este obligat să asigure, să
organizeze,
să
reglementeze,
să
coordoneze și să controleze prestarea
serviciilor publice de transport desfășurat
pe raza administrativ-teritorială a
municipiului.
II.
Serviciul public de transport local de
persoane, potrivit art. 1 alin. (4) din
Legea nr. 92/2007, se organizează de
către autoritățile administrației publice
locale, pe raza unităților administrativteritoriale, cu respectarea următoarelor
principii:
- promovarea concurenței între operatorii
de transport, respectiv transportatorii
autorizați, cărora li s-a atribuit executarea
serviciului;
- garantarea
accesului
egal
și
nediscriminatoriu al operatorilor de
transport și al transportatorilor autorizați
la piața serviciului public de transport
local;
- garantarea respectării drepturilor și
intereselor utilizatorilor serviciului public
de transport local;

- rezolvarea problemelor de ordin
economic, social și de mediu ale
municipiului;
- administrarea eficientă a bunurilor
aparținând sistemelor de transport
proprietate a unităților administrativteritoriale;
- utilizarea eficientă a fondurilor publice în
activitatea de administrare sau executare
a serviciului public de transport local;
- deplasarea în condiții de siguranță și
confort, inclusiv prin asigurarea de risc a
mărfurilor și a persoanelor transportate,
precum și a bunurilor acestora prin polițe
de asigurări;
- asigurarea executării unui serviciu public
de transport public suportabil în ceea ce
privește tariful de transport;
- recuperarea integrală a costurilor de
exploatare, reabilitare și dezvoltare prin
tarife/taxe suportate de către beneficiari
direcți ai transportului, denumiți în
continuare utilizatori, și prin finanțarea
de la bugetele locale, asigurându-se un
profit rezonabil pentru operatorii de
transport și transportatorii autorizați;
- autonomia sau independența financiară a
operatorilor
de
transport
și a
transportatorilor autorizați;
- susținerea dezvoltării economice a
Municipiului Târnăveni prin realizarea
unei infrastructuri de transport moderne;
- satisfacerea cu prioritate a nevoilor de
deplasare ale populației, ale personalului
instituțiilor publice și ale operatorilor
economic pe teritoriul Municipiului
Târnăveni, prin servicii de calitate;
- protecția
categoriilor
sociale
defavorizate, prin compensarea costului
transportului de la bugetul local al
Municipiului Târnăveni;
- integrarea tarifară prin utilizarea unui
singur tip de legitimație de călătorie
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pentru toate traseele și pentru toate
mijloacele de transport ale serviciului
public local;
- dispecerizarea serviciului public de
transport local de persoane realizate prin
programe permanente;
- consultarea asociațiilor reprezentative ale
operatorilor de transport și/sau ale
transportatorilor autorizați, precum și ale
utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor
și strategiilor locale privind serviciul
public de transport local, precum și
modalitățile de funcționare a acestui
serviciu.
III.
Serviciul public de transport local de
persoane, prin curse regulate, conform
art. 24 din Legea nr. 92/2007, se
realizează prin hotărâre de dare în
administrare sau prin contract de
delegare a gestiunii, după caz, pe baza
licenței de traseu.
IV.
Conform art. 22 alin. (3) din Legea nr.
51/2006, modalitatea de gestiune a
serviciilor de utilități publice se stabilește
prin hotărâre a Consiliului Local, în baza
unui studiu de oportunitate, în funcție de
natura și starea serviciului, de
necesitatea asigurării celui mai bun
raport preț/calitate, de interesele actuale
și
de
perspectivă
ale
unității
administrativ-teritoriale, precum și de
mărimea și complexitatea sistemului de
utilități publice.
În continuare, este stipulat la art. 29 alin.
(2) din Legea nr. 51/2006 faptul că
delegarea gestiunii serviciilor de utilități
publice,
respectiv
operarea,
administrarea și exploatarea sistemelor
de utilități publice aferente, se poate face
pentru toate sau numai pentru o parte
dintre activitățile componente ale
serviciilor, pe baza unor analize tehnicoeconomice și de eficiență a costurilor de
operare, concretizate într-un studiu de
oportunitate.

V.

În considerarea celor expuse, se
conturează o necesitate cu privire la
stabilirea procesului de urmat, și anume,
alegerea modalității de GESTIUNE A
SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL
DE PERSOANE, PRIN CURSE REGULATE, PE
RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A
MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI.

Secțiunea 4 – Scopul studiului
Prezentul Studiu de Oportunitate are ca scop
fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de
gestiune a serviciului de transport public de
persoane, prin curse regulate, pe raza
administrativ-teritorială a Municipiului Târnăveni.
Totodată, se facilitează adoptarea unei decizii
privind modalitatea de organizare a serviciului de
transport local de persoane, astfel încât să fie
identificată cea mai potrivită soluție, din punct de
vedere economic, legislativ, instituțional și social.
În vederea atingerii obiectivelor propuse prin
prezentul studiu, se va proceda la analiza situației
de fapt în baza datelor de intrare primite de la
Autoritatea Executivă UATM Târnăveni și
stabilirea punctelor cheie, a liniilor directoare și
concluziilor finale care urmăresc același rezultat –
GESTIUNEA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC
LOCAL DE CĂLĂTORI, PRIN CURSE REGULATE, PE
RAZA
ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
A
MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI.
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Capitolul II – Date de intrare. Analiza situației de fapt
2.1. – Date tehnice și economico-financiare
În prezent, serviciul de transport public local de
persoane de pe raza Municipiului Târnăveni este
organizat sub forma gestiunii delegate prin
concesiune, potrivit Contractului de delegare a
gestiunii prin concesionare a serviciului de
transport public local de persoane prin curse
regulate în Municipiul Târnăveni nr. 17239 / 563 /
20.08.2015, încheiat între UATM Târnăveni și S.C.
”TAR” S.A.
Potrivit prevederilor contractuale, contractul de
concesiune s-a încheiat pe o perioadă de 5 ani,
respectiv până la data de 20.08.2021.
Contractul de delegare a gestiunii a fost aprobat
în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Târnăveni nr. 83 / 30.07.2015.
În prezent, conform datelor de intrare, la nivelul
Municipiului Târnăveni situația de fapt a
gestionării serviciului de transport public local de
persoane, prin curse regulate, pe raza
administrativ-teritorială a municipiului se prezintă
astfel:
I.
Transportul public local de persoane în
Municipiul Târnăveni se desfășoară pe un
număr de 4 rute principale, defalcate într-un
număr de 7 trasee, conform tabelului de mai
jos:

Conform datelor de intrare primite de la UATM
Târnăveni, numărul de kilometri estimați a fi
parcurși anual, conform Programului de transport
este de 292.816 km.

Recomandare:
Consultantul propune municipalității să
se efectueze o revizie asupra Programului de
transport în sensul optimizării acestuia în
conformitate cu contextul mobilității urbane,
ținând cont de numărul de călători din anumite
intervale orare, inclusiv reducerea / diminuarea
numărului de curse pe perioada vacanțelor
(program de vacanță) și eliminarea unor curse
care nu au eficiență sau se suprapun peste alte
curse în același interval orar.
II.

UATM Târnăveni nu deține mijloace de
transport care să fi fost utilizate (date în
gestiune) către operatorul S.C. TAR S.A. pe
perioada derulării contractului de delegare
a gestiunii serviciului de transport public
local.

Tab. 1 – Rute / trasee existente
Traseu

Denumire traseu

Lungime traseu [km]

1
1A
1B

Cars II – Centru – Botorca – retur
Cars II – Centru – Mol – retur
Cars II – Centru – Str. Prefect Vasile Moldovan nr. 50 – Mol și retur

13,6
7,5
9,2

2

Cars II – Centru – Str. 1 Decembrie 1918 nr. 46 (Blocuri Seuca) – retur

6,2

3

Cuștelnic – Centru – retur
Cuștelnic – Școala gimnazială Avram Iancu – Centru (Piața Primăriei) –
retur

4,5

Târnăveni – Bobohalma – retur

12,6

3A
4

4,9
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Din datele primite, S.C. TAR S.A. a realizat serviciul de transport public local de persoane în baza
Contractului de delegare nr. 17239 / 563 / 20.08.2015 în perioada 2015 – 2020 (perioada de referimță
luată în analiză de Consultant), numărul mediu de călătorii fiind următorul:
Tab. 2 – Situația comparativă a călătoriilor conform datelor de intrare
Anul de referință
a
b
c
d
e
f
A
B
C
D

Nr. estimat de
călătorii / an

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Diferența [1]
Diferența [2]
Medie călătorii [1]
Medie călătorii [2]
Diferența [1]

Diferența [2]

Medie călătorii [1]
Medie călătorii [2]

2,046,432.00
3,326,786.00
3,474,676.00
3,001,776.00
2,608,276.00
2,555,596.00
(866,400.00)
(919,080.00)
3,102,878.50
2,993,422.00

Creștere față de
anul anterior
(călătorii)

Creștere față de
anul anterior
(procent)

1,280,354.00
147,890.00
(472,900.00)
(393,500.00)
(52,680.00)

62.57%
4.45%
-13.61%
-13.11%
-2.02%

-24.93%
-26.45%

A=(e-c)
B=(f-c)
C=medie (b;c;d;e)
D=medie(b;c;d;e;f)

Reprezintă diferența între numărul cel mai mare de
călătorii atins într-un an (2017) și numărul cel mai scăzut
de călătorii într-un alt an (cel mai jos - anul 2019)*
Reprezintă diferența între numărul cel mai mare de
călătorii atins într-un an (2017) și numărul cel mai scăzut
de călătorii într-un alt an (cel mai jos - anul 2020)**
Reprezintă media de călătorii stabilită din media pe anii
2016, 2017, 2018 și 2019 (ani plini)
Reprezintă media de călătorii stabilită din media pe anii
2016, 2017, 2018, 2019 și 2020 (inclusiv anul 2020 atipic)

*nu s-a luat în calcul anul 2020 din perspectiva contextuală cu privire la starea de urgență / alertă
instaurate pe teritoriul României
**s-a luat în calcul și anul 2020

III.

Potrivit Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare nr. 17239 / 563 / 20.08.2015, tarifele
de călătorie, la încheierea contractului, erau următoarele:
Tab. 3 – Tarife de călătorie existente
Specificație

Valoare în lei,

Bilet 1 călătorie pe traseele 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A
Bilet 1 călătorie pe traseul 4
Abonament lunar - traseul 4

TVA inclus
2
5
135

7

Specificație

Valoare în lei,
TVA inclus

Abonament lunar - toate liniile
Abonament lunar - 2 linii
Abonament lunar - 1 linie
Abonament Elevi
Valoare de abonament decontabilă pentru PENSIONARI
Valoare de abonament decontabilă pentru PERSOANE CU HANDICAP ȘI
ÎNSOȚITORI
Valoare de abonament decontabilă pentru VETERANI / DEPORTAȚI

93
75
56
56
15
40

IV.

93

În perioada 2015 - 2020, pentru acoperirea cheltuielilor generate de îndeplinirea obligațiilor de
serviciu de către operatorul delegat, UAT Municipiul Târnăveni a efectuat plăți din bugetul local,
următoarele sume:
Tab. 4 – Plăți efectuate de UAT Municipiul Târnăveni pe durata contractului de delegare
Anul de referință
Valoarea cumulată a
Compensații
TOTAL
facturilor
(reduceri și gratuități)
2015*
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
Media plăților anuale
Media plăților lunare

688,468.75 lei
874,733.00 lei
861,207.00 lei
853,958.00 lei
793,264.00 lei
788,786.00 lei
4,860,416.75 lei
810,069.46 lei
75,944.01 lei

0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

688,468.75 lei
874,733.00 lei
861,207.00 lei
853,958.00 lei
793,264.00 lei
788,786.00 lei
4,860,416.75 lei

Notă: *Se poate observa faptul că în raportare, operatorul a indicat datele pentru un an plin (2015) dat
fiind faptul că și înaintea semnării contractului de delegare nr. 17239 / 563 / 20.08.2015 era operatorul
delegat pentru efectuarea serviciului de transport public local. Datele se vor prelucra în acest sens.
În cadrul contractului de delegare nr. 17239 / 563 / 20.08.2015 nu au fost efectuate plăți privind
compensații acordate operatorului.
V.

Conform datelor de intrare, numărul pasagerilor transportați pe fiecare an reprezentativ, respectiv
al biletelor vândute și abonamentelor a fost următorul:
Tab. 5 – Situația veniturilor din vânzări (bilete și abonamente)

An de referință
2015

Pasageri
transportați
1,441,392

Cuatum reprezentativ (lei)
Bilete
460,727

Abonamente
16,326

Procent raportat în valoarea
totală pe categorii de titluri de
călătorie
Bilete Abonamente TOTAL
32%
68%
100%
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An de referință

Pasageri
transportați

2016
2017
2018
2019
2020

1,022,786
991,816
789,696
564,256
442,527

Media anilor

875,412

Cuatum reprezentativ (lei)
Bilete
419,246
387,706
304,836
285,496
231,867

Abonamente
13,624
11,996
10,481
5,126
3,855

348,313

10,235

Procent raportat în valoarea
totală pe categorii de titluri de
călătorie
Bilete Abonamente TOTAL
41%
59%
100%
39%
61%
100%
39%
61%
100%
51%
49%
100%
52%
48%
100%
42.27%

57.67%

VI.

Costurile generate de prestarea serviciului de transport public local pentru perioada 2015 - 2020
sunt prezentate în [Anexa nr. 1] la Studiu. Datele au fost prelucrate de consultant ca urmare a
informațiilor primite de la UAT Municipiul Târnăveni și operatorul TAR S.A.

VII.

Veniturile operatorului din prestarea serviciului de transport public local pentru perioada 2015 2020 sunt prezentate în [Anexa nr. 2] la Studiu. Datele au fost prelucrate de consultant ca urmare a
informațiilor primite de la UAT Municipiul Târnăveni și operatorul TAR S.A. și reprezintă o calibrare
a informațiilor întrucât informațiile brute aveau erori de calcul și / sau transpunere în linii de
cheltuieli / venituri.

VIII.

Cuantumul gratuităților acordate de UAT Municipiul Târnăveni pentru o perioadă de trei ani (2018
– 2020) către operatorul delegat în scopul acoperirii gratuităților acordate conform HCL nr. 104 /
15.09.2015 și a altor acte normative prin care se facilitează acordarea gratuităților din bugetele
locale pentru o anumită categorie de persoane este prezentat în [Anexa nr. 3] la Studiu.

2.2. – Transparență decizională
Întrucât s-a avut în vedere respectarea art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370 /
2007, conform căruia fiecare autoritate competentă ia măsurile necesare pentru a se
asigura că, cu cel puțin un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura
competitivă de atribuire sau cu un an înainte de atribuirea directă, sunt publicate în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cel puțin următoarele informații:
a) numele și adresa autorității competente;
b) tipul de atribuire vizat;
c) serviciile și zonele potențial vizate de atribuirea respectivă.
UATM Târnăveni a îndeplinit procedura respectivă, prin publicarea anunțului de informare
prealabilă privind un contract de servicii publice, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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Capitolul III – Analiza oportunității și caracterul legal privind
modul de administrare al serviciilor de transport public

Art. 5 alin. (2) - Regulamentul (CE) nr. 1370 / 2007
Orice autoritate competentă, fie că este autoritate de sine stătătoare, fie un grup de autorități care prestează servicii publice
integrate de transport de călători, poate decide să presteze ea însăși serviciile 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 [...] exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente.
Art. 23 alin. (2) - Legea nr. 92 / 2007
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, troleibuze și/sau tramvaie, se stabilește de către autoritățile administrației publice
locale/asociațiile de dezvoltare intercomunitară/alte forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale competente având
ca scop serviciile publice de transport local, conform prevederilor Legii nr. 98 / 2016, cu modificările și completările ulterioare,
sau ale Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz.
Art. 29 alin. (1) - Legea nr. 51 / 2006
Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după
caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților
administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate 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.

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 51 / 2006 Gestiunea serviciilor de utilităţi
publice se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:
a) gestiune directă;
b) gestiune delegată.
Fig. 1 – Schemă logică privind GESTIUNEA DIRECTĂ

GESTIUNEA DIRECTĂ

BAZA LEGALĂ:
Art. 28 din Legea nr. 51 / 2006

Servicii publice de interes local,
specializate, cu personalitate
juridică, înfiinţate şi organizate în
subordinea consiliilor locale

Gestiunea directă se va realiza fără
aplicarea prevederilor Legii nr.
98/2016privind achiziţiile publice
şi/sau Legii nr. 100/2016 privind
concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii

Societăţi reglementate de Legea nr.
31/1990, republicată, cu capital
social integral al unităţilor
administrativ-teritoriale, înfiinţate de
autorităţile deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale respective
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Fig. 2 – Schemă logică privind GESTIUNEA
DELEGATĂ

GESTIUNEA
DELEGATĂ
Gestiunea delegată se va realiza
NUMAI în condițiile prevăzute de
prevederile Legii nr. 98/2016privind
achiziţiile publice şi/sau Legii nr.
100/2016 privind concesiunile de
lucrări şi concesiunile de servicii

BAZA LEGALĂ:
Art. 29 din Legea nr. 51 / 2006

Societăţi reglementate de Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, cu capital
social privat

Societăţi reglementate de Legea nr.
31/1990, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare, cu capital social mixt

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (8) din
Legea nr. 51 / 2006 Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi:
a) contract de concesiune de servicii (atribuit
în baza prevederilor Legii nr. 100 / 2016);
b) contract de achiziţie publică de servicii
(atribuit în baza prevederilor Legii nr. 98 / 2016).
Fig. 3 – Identificator scenarii analizate
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Din analiza celor prezentate mai sus se identifică
un număr de trei (3) scenarii privind atribuirea de
către UAT Municipiul Târnăveni a Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de transport
public local, astfel:

3.1. Scenariul 1 – Gestiune directă prin
intermediul unei societăți
reglementate
de Legea nr. 31/1990, republicată, cu capital
social integral al UAT Municipiul Târnăveni

-

-

a. Modalitatea de implementare
Gestiunea directă se va realiza prin intermediul
unor operatori de drept public sau privat, fără
aplicarea prevederilor Legii nr. 98 / 2016 și ale
Legii nr. 100 / 2016, respectiv societăţi
reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, înfiinţate de autorităţile deliberative
ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.
-

b. Procedura de atribuire
Încredințare directă prin atribuirea unui contract
de delegare a gestiunii, în condiţiile prevăzute de
Regulamentul
(CE)
nr.
1.370/2007
al
Parlamentului European şi al Consiliului privind
serviciile publice de transport feroviar şi rutier de
călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.
1191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului.

c. Procesul de selectare
În situația gestiunii directe prin intermediul unei
societăți comerciale reglementată de Legea
societăţilor nr. 31/1990, republicată, Nu se va
aplica un proces de selecție al operatorului,
achiziția finalizându-se prin încheierea unui
Contract de delegare a gestiunii serviciului public
de transport local.

d. Caracteristicile Scenariului
-

Societatea se va înființa prin hotărâre
adoptată de către Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni și va fi o societate
de drept comun, care va funcționa în
conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind

-

-

societățile, la fel ca orice companie
privată;
Activitatea economică a societății va viza,
în principal, realizarea unui serviciu de
transport public local de persoane pe raza
UAT Municipiul Târnăveni.
În ceea ce privește serviciul public de
transport local în Municipiul Târnăveni,
operatorul economic, având ca și acționar
unic Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, va realiza acest serviciu în
virtutea unui drept exclusiv de exploatare
a acestui serviciu și utilizând infrastructura
și dotările aparținând domeniului public al
Municipiului Târnăveni, în acest sens
îndeplinirea serviciului de transport public
local urmând a fi realizată de Municipiul
Târnăveni, prin intermediul unei societăți
cu răspundere limitată (S.R.L.) sau unei
societăți pe acțiuni (S.A.);
Societatea înființată de Consiliul Local al
Municipiului
Târnăveni
poate
fi
considerată operator intern în sensul art. 5
alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370 /
2007. Societeatea își va păstra statutul de
operator intern atâta timp cât nu participă
la proceduri competitive de atribuire
privind prestarea de servicii de transport
public de călători în afara teritoriului
autorității sale contractante, conform art.
5 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (CE) nr.
1370 / 2007;
Consiliul Local va fi unicul acționar al
Operatorului de transport / societății
înființate;
Consiliul Local va exercita controlul total
asupra operatorului intern (asemănător cu
cel exercitat asupra propriilor sale
departamente), dacă sunt luați în
considerare următorii factori:
 gradul de reprezentare în organele
administrative, de conducere sau
supraveghere;
 dispozițiile referitoare la această
reprezentare în actul constitutiv al
societății;
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participarea la capitalul social este
100%;
influența efectivă și controlul
efectiv asupra deciziilor strategice

și asupra deciziilor manageriale
individuale prin calitate de
acționar unic al societății.

e. Impedimente în aplicarea Scenariului
UAT Municipiul Târnăveni nu deține infrastructura și logistica necesară pentru delegarea serviciului de
transport public local prin încredințare directă către o societate înființată în subordinea autorității
deliberative, iar costurile cu dotarea minimală, respectiv, baza materială, sediul pentru operatorul intern și
un număr de minim 7 autobuze hybrid (cu un număr de locuri pe scaune 27-30 + 1) presupune, pe lângă un
efort financiar ridicat pentru municipalitate și o perioadă mai mare de implementare / operare efectivă.
Ca urmare a celor prezentate mai sus,
Consultantul nu identifică oportună
înființarea unei societăți comerciale de
către Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în
scopul delegării gestiunii directe a serviciului de
transport public local, întrucât costurile înființării
societății, a investițiilor necesare și costurile cu
resursele umane și mentenanța flotei de
autobuze, precum și durata organizării
administrative, culminează cu o sarcină financiară
și logistică mult prea mare pentru nevoile și
posibilitățile actuale ale Municipiului Târnăveni,
care nu pot fi suplinite de gradul de suportabilite
a cetățeanului în raport cu costurile efectuate.

3.2. Scenariul 2 – Gestiune directă către un
serviciu public de interes local cu
personalitate juridică, înființat și organizat în
subordinea Consiliului Local
a. Modalitatea de implementare
Sarcina de a satisface nevoile de transport public
local ale cetățenilor poate fi efectuată de
Municipiul Târnăveni, pe cont propriu, printr-un
compartiment/serviciu public de interes local, din
cadrul aparatului propriu al autorităților locale,

conform art. 30 alin. (2) lit. d) din Legea nr.
92/2007 privind serviciile publice de transport
persoane în unitățile administrativ-teritoriale.
Gestiunea directă se va realiza prin intermediul
operatorului, parte din structura proprie a
autorității locale.
Activitatea din cadrul compartimentului de
specialitate este tratată ca o linie bugetară
distinctă în cadrul autorității locale, cu
contabilizarea separată a tuturor activităților
legate de funcționarea serviciului public.
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În acest caz, autoritatea locală își va asuma direct
prestarea serviciului de transport public local,
precum și toate sarcinile și responsabilitățile în
ceea ce privește organizarea, coordonarea,
exploatarea,
finanțarea,
controlul
și
administrarea furnizării de servicii de transport
public local.
Gestiunea directă se va realiza prin emiterea unei
hotărâri de dare în administrare, emisă de
Consiliul local, act care va face referire la
atribuirea și gestionarea serviciului. Cerințele
obligațiilor
de
serviciu
public
impuse
compartimentului specializat/serviciului public de
interes local se vor stabili printr-un regulament
de organizare și funcționare a respectivului
serviciu.

b. Procedura de atribuire
Încredințare directă printr-o hotărâre de dare în
administrare a gestiunii, în condiţiile prevăzute
de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al
Parlamentului European şi al Consiliului privind
serviciile publice de transport feroviar şi rutier de
călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.
1191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului.

c. Procesul de selectare

operatorului, achiziția finalizându-se, după
emiterea hotărârii de dare în administrare, prin
încheierea unui Contract de delegare a gestiunii
serviciului public de transport local.

d. Caracteristicile Scenariului
Referitor la cerințele obligației de serviciu public,
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370 /
2007, actul intern al autorității locale trebuie:
I. 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;
II. să stabilească în prealabil, 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;
III. să stabilească modalitățile de alocare a
costurilor legate de prestarea de servicii;
IV. să determine modalitățile de alocare a
veniturilor încasate din vânzarea de bilete,
venituri care pot fi reținute de operatorul de
servicii publice, restituite autorității
competente sau partajate de cele două
entități.

În situația gestiunii directe prin intermediul unui
serviciu public de interes local cu personalitate
juridică, Nu se va aplica un proces de selecție al

e. Impedimente în aplicarea Scenariului
UAT Municipiul Târnăveni nu deține infrastructura și logistica necesară pentru delegarea serviciului de
transport public local prin încredințare directă către un serviciu public de interes local cu personalitate
juridică, iar costurile cu dotarea minimală, respectiv, baza materială, sediul pentru operatorul intern și un
număr de minim 7 autobuze hybrid (cu un număr de locuri pe scaune 27-30 + 1) presupune, pe lângă un
efort financiar ridicat pentru municipalitate și o perioadă mai mare de implementare / operare efectivă.
Ca urmare a celor prezentate mai sus, Consultantul nu identifică oportună înființarea serviciu
public de interes local cu personalitate juridică de către Consiliul Local al Municipiului Târnăveni,
în scopul delegării gestiunii directe a serviciului de transport public local, întrucât costurile
investițiilor necesare și costurile cu resursele umane și mentenanța flotei de autobuze, precum și durata
organizării administrative, culminează cu o sarcină financiară și logistică mult prea mare pentru nevoile și
posibilitățile actuale ale Municipiului Târnăveni, care nu pot fi suplinite de gradul de suportabilite a
cetățeanului în raport cu costurile efectuate.
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3.3. Scenariul 3 – Gestiune delegată prin procedură competitivă către un operator economic extern
a. Caracteristicile gestiunii delegate către un operator economic Extern
Art. 23 – Legea nr. 92 / 2007
Gestiunea delegată se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 51 / 2006, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 29 alin. (1) – Legea nr. 51 / 2006
Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale [...]
atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind
furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract. 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.
Art. 29 alin. (8) – Legea nr. 51 / 2006
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi:
a) contract de concesiune de servicii;
b) contract de achiziție publică de servicii.

Gestiunea delegată este forma de atribuire a
serviciului public de transport local, prin care
Municipiul Târnăveni poate atribui 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 serviciului de transport public local, în
baza contractului de delegare a gestiunii (după
caz).
De menționat este faptul că există diferențe
majore din punct de vedere al managementului,
după cum urmează:
1. În cazul gestiunii delegate, încetarea
apartenenței la structura administrației
locale marchează un nivel de autonomie
sporit față de autoritatea care a decis
delegarea;
2. Ca formă de conducere, există două
referințe:
a) forma de conducere care exercită
administrarea, astfel se gestionează
portofoliul propriu;

b) forma de conducere care exploatează,
astfel că societatea de transport
valorifică patrimoniul pus la dispoziție.
În cazul gestiunii delegate, conform art. 32 din
Legea nr. 51 / 2006, autoritățile administrației
publice locale păstrează, în conformitate cu
competențele ce le revin, 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;
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;
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e) modul de formare, stabilire, modificare și
ajustare a prețurilor și tarifelor pentru
serviciile de utilități publice.
Sarcinile efectuate de un operator privat sunt
finanțate din capitalurile proprii ale companiei
respective. Autoritatea locală poate furniza
active operatorului extern, astfel încât societatea
respectivă să poate îndeplini serviciul de
transport public, cu respectarea contractului de
delegare asumat.
Operatorul extern își va asuma obligația de
serviciu public în cadrul contractului de servicii
încheiat cu Municipiul Târnăveni, vizând
îndeplinirea sarcinilor legate de satisfacerea
nevoilor de transport public local ale cetățenilor.
Raportat la dispozițiile Regulamentului (CE) nr.
1370 / 2007, contractele de servicii publice
reglementează următoarele:
I. Stabilirea în mod clar a obligațiilor de
serviciu public și zonele geografice în cauză;
II. Stabilirea, în mod obiectiv și transparent, a
parametrilor 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;
III. Stabilirea modalitățile de alocare a costurilor
legate de prestarea de servicii;
IV. Determinarea modalităților de alocare a
veniturilor încasate din vânzarea de bilete,
venituri care pot fi reținute de operatorul de
servicii publice, restituite autorității
competente sau partajate de cele două
entități;
V. Stabilirea standardelor de calitate a
serviciului;
VI. Specificarea dacă subcontractarea poate fi
avută în vedere și în ce condiții;
VII. Indicarea proprietarul activelor utilizate
pentru furnizarea serviciilor de transport,
mai ales materialul rulant și infrastructura,
atât cea existentă, cât și cea necesară a fi
realizată.

Mecanismul de calculare a compensației care
urmează a fi plătită operatorului extern este cel
descris în Anexa la Regulamentul (CE) Nr.
1370/2007, mecanism aplicabil, astfel:
Efect financiar net
- Costurile suportate în legătură cu o obligație
de serviciu public;
- Efectele financiare pozitive generate în cadrul
rețelei exploatate în temeiul obligației/
obligațiilor de serviciu public în cauză;
- Sumele încasate din tarife sau orice alte
venituri
generate
în
îndeplinirea
obligației/obligațiilor de serviciu public în
cauză;
- Un profit rezonabil.

b. Procedura de atribuire
Procedura de atribuire a contractului de delegare
a gestiunii serviciului public de transport călători,
poate fi:
1. Varianta [1] - contract de achiziție publică
de servicii, reglementat la art. 29 alin. (8)
lit. b) din Legea nr. 51 / 2006,
republicată,
cu
modificările
și
completările ulterioare, iar procedura de
achiziție se va desfășura cu respectarea
prevederilor Legii nr. 98 / 2016 privind
achizițiile publice;
2. Varianta [2] - contract de concesiune de
servicii reglementat la art. 29 alin. (8) lit.
a) din Legea nr. 51 / 2006, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
iar procedura de achiziție se va desfășura
cu respectarea prevederilor Legii nr. 100 /
2016 privind concesiunile de servicii și
lucrări;
Operatorul extern are obligația de a își asuma
prestarea serviciului public în cadrul unui
contract încheiat cu Autoritatea Locală, vizând
îndeplinirea sarcinilor legate de satisfacerea
nevoilor de transport public local ale cetățenilor.
Prestarea serviciului public local se va efectua în
schimbul veniturilor pe care operatorul urmează
să le obțină în urma aplicării tarifelor de călătorie
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și/sau în schimbul compensațiilor pentru serviciul
public, oferite de Autoritatea Locală, conform
art. 43 din Legea nr. 92 / 2007.
În urma aplicării datelor de intrare,
coroborat cu datele calibrate de
Consultant, conform analizei celor
două variante de atribuire a contractului de
delegare, prezentate în [Anexa nr. 4],
Consultantul recomandă delegarea gestiunii
serviciului de transport public local printr-un
contract de achiziție publică de servicii,
reglementat la art. 29 alin. (8) lit. b) din Legea nr.
51 / 2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, iar procedura de achiziție
se va desfășura cu respectarea prevederilor Legii
nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice.

c. Procesul de selectare
Pentru Contractul de delegare ce se va atribui în
baza prevederilor prezentului Studiu, operatorul
extern se va selecta în urma unei proceduri de
achiziție competitivă, organizată de UAT
Municipiul Târnăveni.
În vederea asigurării continuității serviciului
public de transport local, Consultantul a
identificat următoarea situație:
Întrucât, la data de 21.08.2021,
Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local
nr. 17239 / 563 / 20.08.2015 încheiat cu
operatorul s.c. TAR s.a. va expira, ca urmare a
atingerii maturității stabilite conform articolului
(3.1) din contract, Consultantul recomandă
autorității contractante să ia în calcul prelungirea
contractului cu o durată maximă de șase (6) luni,
necesară în vederea finalizării procedurii de
achiziție ce se va iniția în baza prezentului Studiu.

competitive, sub forma unui contract de
concesiune de servicii, astfel că în scopul
prelungirii contractului se vor avea în
vedere prevederile actualei legi a
concesiunilor de servicii (Legea nr. 100 /
2016);
 Conform art. 17.1 din Contractul nr.
17239 / 563 / 20.08.2015, ”...părțile au
dreptul,
pe
durata
îndeplinirii
contractului, de a conveni modificarea
contractului, prin act adițional, în cazul
apariției unor circumstanțe care lezează
interesele legitime ale acestora și care nu
au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului”;
 Au fost analizate toate ipotezele de
modificare a contractului nr. 17239 / 563
/ 20.08.2015 în baza prevederilor din
Cap. V Reguli privind executarea
contractelor de concesiune, Secțiunea a
2-a [Modificarea contractului de
concesiune] din Legea nr. 100 / 2016,
Consultantul
identificând
situația
prezentată în [Anexa nr. 5], care dă
posibilitatea autorității contractante de
prelungire a contractului de delegare
antemenționat.
Consultantul nu recomandă atribuirea unui
contract de delegare prin procedura de
negociere fără publicarea prealabilă a unui
anunț de participare, ca procedură pentru
asigurarea continuității servicului de transport
public local.

Recomandarea Consultantului are în vedere
următoarele aspecte:
 Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local nr.
17239 / 563 / 20.08.2015 a fost atribuit
în anul 2015 în urma unei proceduri
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În considerarea argumentelor enunțate, având în vedere situația actuală și informațiile din
datele de intrare, Scenariul 3 este singurul care întrunește elementele necesare încheierii unui
contract de delegare a gestiunii prin organizarea unei proceduri competitive în vederea
selectării unui operator economic extern, acest scenariu fiind oportun, la acest moment, pentru
Municipiul Târnăveni.
Motivele edificatoare care stau la baza alegerii Scenariului 3, sunt legate de costurile înființării
unui serviciu de transport local, a investițiilor necesare și costurilor cu resursele umane,
precum și mentenanța flotei de autobuze și durata organizării administrative. Toate acestea
culminează cu o sarcină financiară și logistică care va fi suportată și asumată de către un
potențial operator extern.
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3.4. – Analiza comparativă a celor trei scenarii

Administrative

Argumente

I. Gestiune directă prin intermediul unei
societăți reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicată, cu capital social integral al UAT
Municipiul Târnăveni
- Este necesară îndeplinirea criteriului de
transparență, respectiv publicarea în
J.O.U.E. a unui anunț de intenție cu cel
puțin 1 an înainte de atribuirea contractului;
Nu
este
necesară
modificarea
organigramei Primăriei pentru introducerea
unui nou compartiment/serviciu, având în
vedere că operatorul va lua forma unei
societăți, conform Legii nr. 31 / 1990 privind
societățile comerciale.

II. Gestiune directă către un serviciu public de
interes local cu personalitate juridică, înființat și
organizat în subordinea Consiliului Local

III. Gestiune delegată prin procedură
competitivă către un operator economic extern

- Nu este necesară îndeplinirea criteriului de
transparență, respectiv publicarea în J.O.U.E. a
unui anunț de intenție cu cel puțin 1 an înainte
de atribuirea contractului;

- Este necesară îndeplinirea criteriului de
transparență, respectiv publicarea în J.O.U.E. a
unui anunț de intenție cu cel puțin 1 an înainte
de atribuirea contractului;

- Se impune modificarea organigramei Primăriei
Municipiului Târnăveni în vederea introducerii
noului serviciu. Pentru funcționarea serviciului
este necesară resursa umană, în definitoriu,
înființarea de noi posturi;

- Nu este necesară modificarea organigramei
Primăriei pentru introducerea unui nou
compartiment/serviciu, având în vedere că
operatorul va fi o societate comercială
existentă.

- Se impune obținerea avizului Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici și modificarea
organigramei Primăriei, precum și scoaterea la
concurs a unui număr necesar de posturi pentru
serviciul intern al transportul public local.
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Economico-financiare

Argumente

I. Gestiune directă prin intermediul unei
II. Gestiune directă către un serviciu public de
societăți reglementate de Legea nr. 31/1990,
III. Gestiune delegată prin procedură
interes local cu personalitate juridică, înființat și
republicată, cu capital social integral al UAT
competitivă către un operator economic extern
organizat în subordinea Consiliului Local
Municipiul Târnăveni
- Există control direct asupra costurilor de - Există control asupra costurilor de operare și a - Nu există un control direct (doar indirect)
operare și a stabilirii nivelului tarifelor;
stabilirii nivelului tarifelor;
asupra cheltuielilor de operare, acestea fiind
asumate și realizate de către operator, însă în
- În cazul redevenței, operatorul intern va - Inexistența elementelor de „redevență” și situația atribuirii printr-un contract de achiziție
funcționa cu mijloacele de transport și „compensație”.
publică de servicii, Delegatarul are control
dotările aflate în proprietatea Municipiului
direct asupra stabilirii tarifelor, situație care nu
Târnăveni, iar redevența va fi încasată de - Suportarea tuturor cheltuielilor în legătură cu este fezabilă și aplicabilă în situația atribuirii
autoritatea locală;
operarea serviciului, inclusiv a facilităților contractului în baza unui contract de
acordate cetățenilor din grupurile favorizate, concesiune de servicii;
- În cazul compensațiilor, nivelul acestora conform reglementărilor în vigoare;
poate fi redus la minim, dacă se urmărește
- Pentru asigurarea funcționării serviciului de
modernizarea și eficientizarea operatorului - Suportarea cheltuielilor în legătură cu transport public local în condiții optime,
intern;
resursele umane, dotările necesare și autoritatea trebuie să sprijine operatorul
cheltuielile ocazionate de lucrări de mentenanță extern prin acordarea de compensații 9după
- Cheltuielile operatorului se compensează ori investiții cu un grad de impact major.
caz);
prin
aplicarea
formulei de
calcul
reglementate de legiuitor;
- Sunt necesare efectuarea unor cheltuieli - Există posibilitatea reducerii substanțiale a
majore pentru asigurarea bazei materiale, a compensațiilor, față de Scenariul 1;
- Sunt necesare efectuarea unor cheltuieli sediului și achiziția mijloacelor de transport,
majore pentru asigurarea bazei materiale, a efort financiar ridicat și imposibil de realizat fără - Nu este necesară efectuarea de cheltuieli
sediului și achiziția mijloacelor de transport, fonduri externe nerambursabile;
pentru asigurarea bazei materiale, a sediului și
efort financiar ridicat și imposibil de realizat
achiziția mijloacelor de transport, operatorul
fără fonduri externe nerambursabile;
extern având obligația de a asigura
infrastructura și logistica necesară operării.
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Procedurale

Argumente

I. Gestiune directă prin intermediul unei
societăți reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicată, cu capital social integral al UAT
Municipiul Târnăveni
- Este necesar avizul Consiliului Concurenței
[conform art. 52 alin. (2) din Legea nr. 51 /
2006, contractele de delegare a gestiunii vor
putea fi atribuite direct doar după obținerea
avizului Consiliului Concurenței cu privire la
respectarea prevederilor specifice din
domeniul concurenței și al ajutorului de
stat].

II. Gestiune directă către un serviciu public de
interes local cu personalitate juridică, înființat și
organizat în subordinea Consiliului Local

III. Gestiune delegată prin procedură
competitivă către un operator economic extern

- Este necesar avizul Consiliului Concurenței - Este necesară organizarea unei proceduri de
[conform art. 52 alin. (2) din Legea nr. 51 / atribuire, conform legislației în materie,
2006, contractele de delegare a gestiunii vor respectiv:
putea fi atribuite direct doar după obținerea
1. Varianta [1] - contract de achiziție
avizului Consiliului Concurenței cu privire la
publică de servicii, reglementat la art.
respectarea prevederilor specifice din domeniul
29 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 51 /
concurenței și al ajutorului de stat].
2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, iar procedura
de achiziție se va desfășura cu
- Conform art. 2 lit. h) din Regulamentul (CE) - Conform art. 2 lit. h) din Regulamentul (CE) nr.
respectarea prevederilor Legii nr. 98 /
nr. 1.370 / 2007, prin „atribuire directă” se 1.370 / 2007, prin „atribuire directă” se înțelege
2016 privind achizițiile publice;
înțelege atribuirea unui contract de servicii atribuirea unui contract de servicii publice unui
2. Varianta [2] - contract de concesiune de
publice unui anumit operator de serviciu anumit operator de serviciu public, fără o
servicii reglementat la art. 29 alin. (8)
public, fără o procedură competitivă de procedură competitivă de atribuire prealabilă.
lit. a) din Legea nr. 51 / 2006,
atribuire prealabilă.
republicată,
cu
modificările
și
completările ulterioare, iar procedura
de achiziție se va desfășura cu
respectarea prevederilor Legii nr. 100 /
2016 privind concesiunile de servicii și
lucrări;
- Conform art. 5 alin. (3) din Regulamentul (CE)
nr. 1.370 / 2007, procedura competitivă de
atribuire este deschisă tuturor operatorilor, este
echitabilă și respectă principiile transparenței
s,i nediscriminării.
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Oportuniăți de
finanțare

Argumente

I. Gestiune directă prin intermediul unei
societăți reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicată, cu capital social integral al UAT
Municipiul Târnăveni
- În cazul aplicării pentru un proiect cu
finanțare europeană, se pot îndeplini
condițiile de eligibilitate în vederea
achiziționării de mijloace de transport în
comun, precum și investiții legate de
infrastructura de transport.

II. Gestiune directă către un serviciu public de
interes local cu personalitate juridică, înființat și
organizat în subordinea Consiliului Local
- În cazul aplicării pentru un proiect cu finanțare
europeană, se pot îndeplini condițiile de
eligibilitate în vederea achiziționării de mijloace
de transport în comun, precum și investiții
legate de infrastructura de transport.

III. Gestiune delegată prin procedură
competitivă către un operator economic extern
- Eligibilitatea în cazul achiziționării de mijloace
de transport și pentru investiții în infrastructura
de transport, se poate stabili în condițiile
respectării O.U.G. nr. 77 / 2014 privind
procedurile naționale în domeniul ajutorului de
stat, precum și pentru modificarea și
completarea Legii concurenței nr. 21 / 1996.
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Capitolul IV - Motive de ordin administrativ, economice, sociale și de
mediu
4.1 – Motive de ordin administrativ

Art. 8 alin. (1) – Legea nr. 51 / 2006
Gestiunea delegată se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 51 / 2006, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 16 alin. (1) – Legea nr. 92 / 2007
Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale [...]
atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind
furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract. 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.

Pentru organizarea și funcționarea serviciului de transport public local de persoane trebuie să se asigure
îndeplinirea obligației de serviciu public, prin stabilirea unor piloni, care reprezintă exigențe/cerințe
fundamentale, și anume:
Universalitate

Accesibilitate egală
și
nediscriminatorie
la serviciul public

Continuitate din
punct de vedere
calitativ și
cantitativ

Adaptabilitate la
cerințele
utilizatorilor

Transparență
decizională și
protecția
utilizatorilor
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Organizarea, furnizarea/prestarea și gestionarea serviciului de transport public local de persoane trebuie să
asigure:

SERVICIU PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL

Introducerea unor metode moderne de
elaborare și implementare a strategiilor,
politicilor, programelor și/sau proiectelor
din sfera serviciului de transport public
local

Respectarea principiilor economiei de
piață, asigurarea unui mediu concurențial,
restrângerea și reglementarea ariilor de
monopol

Funcționarea optimă, în condiții de
siguranță a persoanelor și a serviciului,
rentabilitate și eficiență economică a
construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor
și dotărilor corespunzător parametrilor
tehnologici proiectați și în conformitate cu
caietul de sarcini, cu instrucțiunile de
exploatare și cu regulamentul serviciului

Introducerea unor metode moderne de
management

Informarea și consultarea colectivităților
locale beneficiare ale serviciului de
transport public local

Sănătatea populației și calitatea vieții

Protecția utilizatorilor

Satisfacerea cerințelor cantitative și
calitative ale utilizatorilor

4.2. – Motive de ordin economico-financiar, social și de mediu
Modul de administrare, recomandat de Consultant, pentru realizarea serviciilor de transport public este cel
al unei delegări prin organizarea unei proceduri de atribuire a serviciului de transport public local, către un
operator extern, prin aplicarea Scenariului 3. Luând în considerare obligațiile de ordin economic, financiar,
social și de mediu care îi revin operatorului, rezultă următoarele obligații generale:

Obligații de ordin economic
- Operatorul extern va asigura autobuzele în
număr și tip, corespunzătoare realizării
programului de circulație și care vor satisface
condițiile impuse privind asigurarea circulației,
confortul pasagerilor și protecția mediului;
- Operatorul
va
asigura
eficientizarea
transportului public;
- Operatorul
va
asigura
respectarea
reglementărilor legale privind omologarea,
înmatricularea și efectuarea inspecțiilor
tehnice/reviziilor periodice pentru mijloace de
transport
propuse
pentru
efectuarea
serviciului public de transport local;
- Operatorul va asigura operațiile de întreținere
și reparații necesare parcului de mijloace de
transport stabilit prin contractul de atribuire a

Obligații de ordin financiar
- Sarcinile îndeplinite de operator în scopul
îndeplinirii obligației de serviciu public vor fi
finanţate din capitalurile sale proprii, rezultate
ca urmare a încasărilor din tarifele aplicabile
pentru bilete și abonamente, precum și
diferențele de tarif încasate de la autoritate, iar
în situația existenței efectului economic
negativ, stabilit pe baza bilanțului anual, prin
care se evidențiază diferența dintre cheltuielile
efectuate și veniturile realizate, ca urmare a
respectării obligațiilor de exploatare și/sau de
transport, operatorul este îndreptăți în a încasa
compensație din partea autorității, în limita
realizării unui profit rezonabil, fără a a se
suprapune situația supracompensării;
- Activitatea economică a operatorului va fi
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gestiunii, cu respectarea reglementărilor
legale în vigoare privind efectuarea acestor
activităţi;
- Operatorul va asigura spaţii în suprafaţă
suficientă pentru parcarea mijloacelor de
transport;
- Operatorul va asigura activitatea de
dispecerizare și dotările speciale pentru
urmărirea și coordonarea în trafic a
mijloacelor de transport;
- Operatorul va asigura personalul calificat și
vehiculele de intervenție operativa;
- Operatorul va respecta prevederile 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 respecta indicatorii de
performanţă și de calitate stabiliţi prin
contractul de delegare a gestiunii serviciilor de
transport public local;
- Operatorul va furniza către autoritatea
administrației publice locale informațiile
solicitate și accesul la toate informațiile
necesare în vederea verificării și evaluării
funcționarii și dezvoltării serviciului de
transport public local;
- Operatorul va realiza un sistem de evidenta a
sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare
operativă a acestora;
- Operatorul va asigura realizarea unei statistici
a accidentelor și analiza acestora;
- Operatorul va aplica metode performante de
management care să conducă la reducerea
costurilor operaţionale;
- Operatorul va analiza oportunitatea privind
dotarea cu active pentru dezvoltarea
serviciului de transport public;
- Operatorul va prelua, atunci când autoritatea
va implementa un Plan de mobilitate urbană,
acele mijloace de transport achiziționate prin
fonduri externe, ca bunuri de retur;

raportată lunar, trimestrial și anual, și va fi
supusă verificărilor de către autoritatea publică
locală;
- Operatorul economic va asigura contabilizarea
separată a activităţilor care nu sunt aferente
serviciului de transport public local, delegate
de către autoritate.
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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
- Infrastructura de transport va acoperi nevoile
de transport public în comun, actuale și
viitoare, ale UAT Municipiul Târnăveni.

Obligații de mediu
- Reducerea emisiilor de carbon generate de flota
de autobuze deţinuta în proprietate prin punerea
la dispoziție de autobuze noi, cu norme de
poluare (Hybrid; Euro 6; Euro 5) care să asigure
un consum redus de carburant și emisii de noxe;
- Eficientizarea modalităţii de operare a
transportului public prin reorganizarea traseelor,
odată cu reintroducerea transportului public
efectuat cu autobuze noi, astfel încât să conducă
la reducerea emisiilor generate de autobuzele
învechite;
- Corelarea numărului previzionat de călători cu cel
al locurilor din autobuze, în vederea asigurării
unui transport optim de călători, care sa nu
genereze emisii superioare celor medii din cauza
supraîncărcării;
- Îmbunătățirea calității mediului și implicit a
sănătății populației prin reducerea gradului de
poluare a mijloacelor de transport în comun prin
introducerea autobuzelor superioare din punct de
vedere al emisiilor de noxe.
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Capitolul V – Infrastructura necesară pentru operarea serviciului
public de transport local
În vederea modernizării și îmbunătățirii serviciului și a sistemului de transport public local de pe raza
administrativ-teritorială a Municipiului Târnăveni, pe perioada contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local, operatorul economic trebuie să dețină / sau să realizeze, în perioada
de mobilizare, cel puțin următoarele investiții în infrastructură:
I.

Mijloace de transport a pasagerilor (autobuze)
Pentru realizarea obligației de serviciu, operatorul va trebui să dețină mijloace de transport care să
contribuie la îndeplinirea programului de transport, astfel:

Traseu

Denumire traseu

1
1A

Cars II – Centru – Botorca – retur
Cars II – Centru – Mol – retur
Cars II – Centru – Str. Prefect Vasile
Moldovan nr. 50 – Mol și retur

1B
2
3
3A
4

Cars II – Centru – Str. 1 Decembrie 1918 nr.
46 (Blocuri Seuca) – retur

Lungime traseu
[km]
13,6
7,5

Tip

Capacitate
- locuri -

2

M2 /
M3

27-30 + 1

2

M2 /
M3

27-30 + 1

1

M2 /
M3

27-30 + 1

1

M2 /
M3

27-30 + 1

1

M2 /
M3

27-30 + 1

9,2
6,2

Cuștelnic – Centru – retur
Cuștelnic – Școala gimnazială Avram Iancu –
Centru (Piața Primăriei) – retur

4,5

Târnăveni – Bobohalma – retur

12,6

Autobuz de rezervă

Nr.
autobuze

4,9

Notă: Toate mijloacele de transport vor putea avea numai următoarele clase: Hybrid; Euro 6 și/sau Euro 5.
II.

Alte dotări
1. să deţină în proprietate un service auto sau să aibă contract de servicii cu o unitate de
service auto, situat / situată în municipiul Târnăveni, cu autorizație minimă pentru clasele
de autorizare I şi II, pentru activităţi și/sau lucrări conforme cu marca şi tipul autobuzelor
din oferta sa, potrivit art. 6 lit. d) din OMT 972/2007 şi RNTR-9:2005;
2. să dețină în proprietate sau să aibă contract de închiriere prin care se asigură, în
municipiul Târnăveni, parcarea vehiculelor deţinute numai la sediul social, la sediul
punctelor de lucru, sucursalelor sau filialelor sau în locuri special amenajate autorizate în
acest sens de către administraţia publică locală, în conformitate cu art. 38 lit. t) din OMTCT
nr. 1892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, şi în suprafaţă suficientă pentru
gararea a 7 autobuze;
3. să deţină în proprietate sau să aibă contract de servicii cu o unitate de spălare şi igienizare
autorizată, situată în municipiul Târnăveni, în conformitate cu art. 14 (2) lit. a) din Legea
92/2001 şi art. 6 lit. f) din Ord. 972/2007;
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4. să dețină în proprietate sau să aibă contract de servicii cu o staţie de alimentare carburanţi
autorizată;
5. Deține în proprietate sau leasing financiar sau operațional un sistem de Management
integrat al transportului public urban. Sistemul va cuprinde cel puţin următoarele
componente:
a) Sistem de taxare inteligentă compus din cel puţin:
 validatoare duale pentru bilete pe suport hârtie şi pentru legitimaţii de
transport tip card contactless RFID (validare fără contact), cu
control/debitare automată în mijloacele de transport şi transmiterea de
date on-line. Validatoarele trebuie să permită utilizarea unui sistem de
tarifare orară cu imprimarea pe bilete şi carduri cel puţin a următoarelor
date: data, ora validării, indicativul liniei de transport, număr înmatriculare
vehicul;
 program soft pentru validarea automată a legitimaţiilor de transport tip
card în funcţie de poziţia GPS a mijlocului de transport şi fără nici o
intervenţie din partea călătorilor (zonare dinamică şi individualizată pe
linii);
 program soft pentru evidenţa validărilor titlurilor de călătorie a tuturor
utilizatorilor şi evidenţă distinctă a prestaţiei efectuate pentru beneficiarii
de reduceri sau gratuităţi acordate la transportul public;
 automate de vânzare bilete în puncte urcare/coborâre călători, capabile să
dea rest, echipate cu sistem de avarii, vandalizări sau alarmă efracţie cu
transmitere la distanţă, sisteme de comunicaţie şi program soft
dispecerizare. În conformitate cu art. 66 din OMAI 353/2007, se va pune la
dispoziţia autorităţii contractante parola acces în sistem pentru evidenţa şi
urmărire serii bilete eliberate şi a întregii activităţi;
 echipamente pentru control suplimentar bilete / carduri în vehicule,
pentru controlori, cu sistem comunicaţie şi program soft pentru baze de
date contravenienţi.
b) Sistem centralizat de monitorizare al vehiculelor compus din cel puţin:
 computere bord cu sistem comunicaţie GPRS, localizare GPS, aplicaţie
software pentru gestionare STI îmbarcate şi aplicaţie software dispecerat
pentru localizarea pe harta digitalizată a zonei deservite, urmărirea şi
coordonarea în trafic a vehiculelor pentru respectarea graficelor de
circulaţie;
 panouri de informare dinamică în mijlocul de transport a numelui stației
curente şi a celei ce urmează în funcţie de locaţia exactă GPS a mijlocului
de transport sincronizate cu sistemul de monitorizare vehicule;
 sistem voice box pentru informarea audio in mijlocul de transport (prin
instalaţia de sonorizare a acestuia) a numelui stației curente şi a celei ce
urmează în funcţie de locaţia exactă GPS a mijlocului de transport
sincronizate cu sistemul de monitorizare vehicule;
 sistem gestionare situaţii de urgenţă între autobuze şi dispecerat, prin
comunicaţii date şi voce cu apel selectiv;
 sistem monitorizare video 360 grade cu transmisie on-line pentru
urmărirea respectării plecărilor în cursă şi îndeplinirea indicatorilor de
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performanţă impuşi prin program transport (acesta va fi amplasat în locaţii
stabilite de către Entitatea contractantă în funcţie de necesităţi);
 serviciu de reţea inteligentă TELVERDE pentru utilizatori cu număr unic de
acces, taxare inversă şi cu acces gratuit din orice reţea fixă sau mobilă,
gestionat de o centrală telefonică pentru înregistrare şi stocare
sugestii/reclamaţii în vederea monitorizării îndeplinirii indicatorilor de
performanţă impuşi de Entitatea contractantă.
III.

Operatorul de transport trebuie să dispună de un minim de personal calificat şi de resurse umane
obligatorii pentru îndeplinirea contractului, astfel:
 minim o persoană de specialitate desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea
de transport cu certificat de competenţă profesională eliberat de ARR în conformitate cu
OMT nr. 761/1999;
 1 șofer / autobuz + 2 șoferi rezervă (vor asigura înlocuirea personalului în perioadele de
concediu și/sau după caz);
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Capitolul VI- Fezabilitatea tehnico-economică
Acest capitol este dedicat exclusiv analizei tehnico-economice și de eficiență a costurilor de operare pentru
serviciul de transport public local în Municipiul Târnăveni, în contextul modalității de delegare a gestiunii
recomandată de Consultant, respectiv delegarea gestiunii către un operator extern.

Secțiunea 5 – Fezabilitatea TEHNICĂ
(1) Operatorul va efectua serviciul public de
transport pe raza administrativ-teritorială a
Municipiului Târnăveni, fără a depăși limitele
administrativ-teritoriale ale acestuia, cu excepția
liniilor de ieșire sau altor elemente auxiliare
activității respective care intră pe teritoriul
localității învecinate.
(2) Stațiile mijloacelor de transport în comun,
precum și autobuzele care asigură infrastructura
operatorului pentru prestarea serviciului public de
transport, sunt prevăzute în Contractul de
Delegare.
(3) Bunurile de retur care se vor da în
administrarea delegatului, în vederea îndeplinirii
activității serviciului, sunt prevăzute în Anexa 4 la
Contractul de Delegare.
De menționat este faptul că bunurile realizate în
cadrul programelor de investiții ale UATM
Târnăveni aparțin domeniului public, dacă sunt
finanțate din fonduri publice, sau revin în
proprietatea publică a acestora, ca bunuri de retur,
dacă au fost realizate cu finanțare privată în cadrul
unor programe de investiții asumate de operator
prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, la
expirarea acestuia.
(4) Prestarea serviciului public de transport
presupune ca operatorul economic să realizeze
următoarele activități – conform art. 36 alin. (2)
din Legea nr. 51 / 2006:
a) să asigure furnizarea/prestarea serviciilor de
numai în limitele Programului de transport;
b) să servească utilizatorii din aria de acoperire,
în condițiile programului de transport;

c)

d)

e)

să respecte indicatorii de performanță și
calitate stabiliți prin contractul de delegare a
gestiunii;
să furnizeze cu regularitate autorităților
administrației publice locale, respectiv
autorităților de reglementare competente
informații privind modul de realizare a
indicatorilor de performanță, să aplice
metodologia de comparare a acestor
indicatori prin raportare la operatorul cu cele
mai bune performanțe și să asigure accesul la
documentațiile și la actele individuale pe baza
cărora furnizează/prestează serviciul de
utilități publice, în condițiile legii;
să încheie contracte de asigurare pentru
infrastructura
necesară
desfășurării
activităților, în conformitate cu legislația în
vigoare.

(5) La stabilirea traseelor și constituirea grupelor
de trasee care fac obiectul procedurii de atribuire a
contractului de servicii publice de transport
călători se va avea în vedere gruparea echilibrată a
traseelor, evitarea suprapunerii traseelor sau a mai
multor operatori pe același traseu, posibilitatea
aplicării unei politici tarifare unitare și a unui
sistem de taxare integrat, facilitarea folosirii
unitare a titlurilor de călătorie, distribuirea
echitabilă a traseelor între operatori, precum și
utilizarea eficientă a fondurilor publice, cu
respectarea criteriilor economice și geografice și a
normelor aplicabile compensației de serviciu
public, prevăzute în Anexa la Regulamentul (CE) nr.
1.370 / 2007.
(6) Serviciul public de transport local prin curse
regulate trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

se efectuează de către un operator de
transport rutier, astfel cum acesta este
definit și licențiat conform prevederilor O.G.
nr. 27 / 2011 privind transporturile rutiere,
aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 109 / 2014, cu modificările și
completările ulterioare, sau de către un
transportator autorizat, așa cum acesta este
definit și autorizat conform prevederilor
prezentei legi;
se efectuează pe raza administrativteritorială a Municipiul Târnăveni, fără a
depăși limitele administrativ-teritoriale ale
acesteia/acestuia, 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
circulație prestabilite de către Consiliul Local
al Municipiului Târnăveni;
se efectuează de către operatorul de
transport rutier cu mijloace de transport în
comun, respectiv cu autobuze, deținute în
proprietate sau în baza unui contract de
leasing de acesta sau de către Municipiul
Târnăveni;
persoanele transportate sunt îmbarcate sau
debarcate în puncte fixe prestabilite,
denumite stații sau autogări, după caz;
pentru efectuarea serviciului, operatorul de
transport rutier autorizat percepe de la
persoanele transportate un tarif de transport
pe bază de bilet / legitimații de călătorie
individuale eliberate anticipat, al căror regim
este stabilit de OUG nr. 109 / 2005, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 102 /
2006, cu modificările ulterioare;
autoritatea locală competentă exercită
competențe exclusive cu privire la acordarea
licențelor de traseu operatorilor care
prestează transportul rutier de călători cu
autobuze în aria teritorială de competență a
acestora și de reglementare la nivel local a
serviciilor publice de transport călători;
UATM Târnăveni 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 le-ar asuma în aceeași măsură
sau în aceleași condiții fără a fi retribuit.
Contractele de servicii publice nu presupun în
mod obligatoriu acordarea de compensații.
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Secțiunea 6 – Fezabilitatea ECONOMICĂ

Art. 4 alin. (1) lit. c) – Regulamentul (CE) nr. 1370 / 2007
Contractul de servicii publice și normele generale stabilesc 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 si reparațiile autovehiculelor de transport în comun, materialul rulant și instalațiile necesare pentru exploatarea
serviciilor de transport de călători, costurile fixe si o rentabilitate adecvată a capitalului.
Art. 41 alin. (1) – Legea nr. 92 / 2007
Finanțarea cheltuielilor curente și de capital necesare pentru efectuarea serviciului public de transport local de persoane prin
curse regulate se asigură din veniturile operatorului de transport autorizat.
Art. 43 alin. (1) – Legea nr. 51 / 2006
Stabilește că finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice și pentru întreținerea,
exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și
financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale
operatorilor și, după caz, din alocații bugetare.

Dimensionarea costurilor de operare în cele două variante analizate de Consultant este prezentată în
[Anexa nr. 4].
Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport călători, poate fi
stabilită prin:
1. Varianta [1] - contract de achiziție publică de servicii, reglementat la art. 29 alin. (8) lit. b) din Legea
nr. 51 / 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar procedura de achiziție se
va desfășura cu respectarea prevederilor Legii nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice;
2. Varianta [2] - contract de concesiune de servicii reglementat la art. 29 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 51
/ 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar procedura de achiziție se va
desfășura cu respectarea prevederilor Legii nr. 100 / 2016 privind concesiunile de servicii și lucrări;
În urma aplicării datelor de intrare, coroborat cu datele calibrate de Consultant, conform analizei celor
două variante de atribuire a contractului de delegare, prezentate în [Anexa nr. 4], Consultantul recomandă
delegarea gestiunii serviciului de transport public local printr-un contract de achiziție publică de servicii,
reglementat la art. 29 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 51 / 2006, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, iar procedura de achiziție se va desfășura cu respectarea prevederilor Legii nr. 98 / 2016 privind
achizițiile publice.
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Capitolul VII - Durata contractului

Art. 4 alin. (3) – Regulamentul (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.
Art. 31 alin. (3) – Legea nr. 51 / 2006
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, coroborat cu art. 28 alin. (1) din Legea nr. 92 / 2007.
Art. 37 alin. (9) – Legea nr. 51 / 2006
Licențele de traseu pentru serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate [...] au durata de valabilitate a
licenței de traseu egală cu durata de valabilitate a contractului de servicii publice.
Art. 43 alin. (1) – Legea nr. 51/2006
Stabilește că finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice și pentru întreținerea,
exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și
financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale
operatorilor și, după caz, din alocații bugetare.

Scenariul prestabilit de autoritățile de reglementare
în domeniu și legiuitorul național și cel european
urmărește aceleași obiective cu privire la delegarea
serviciului de transport public local.
Durata contractelor de delegare a gestiunii este
limitată, evitându-se astfel atingerea elementului de
integralitate al concurenței. Autoritatea publică este
obligată să estimeze durata contractului de delegare
în raport cu o prognoză care să evidențieze
argumentele și punctele-cheie, în baza cărora se va
stabili durata contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local.
Pe cale de consecință, durata contractului va fi
corelată cu durata medie de amortizare a tuturor
mijloacelor de transport detinute in proprietate, fiind
luate în considerare următoarele aspecte:
- Se va impune ca operatorul să dețină autobuze cu
norme de poluare tip Hybrid, Euro 6 și/sau Euro 5,
vechimea acestora fiind estimată undeva la maxim
3 ani în situația deținerii autobuzelor, astfel că în
conformitate cu prevederile normelor contabile
care prevăd că autobuzele se amortizează liniar pe

- parcursul a 8 ani, rămâne ca operatorul să
cuprindă la capitolul amortizare, diferența rămasă
de amortizat;
- Un alt element care justifică stabilirea duratei
contractului la 5 ani este cel legat de realizarea
investițiilor (în soluțiile de management privind
eficientizarea transportului public local), atât de
către Operator cât și de către Autoritatea
Contractantă.
Având în vedere dispozițiile Regulamentului (CE) nr.
1370 / 2007, dacă este necesar, ținând seama de
condițiile de amortizare a activelor, durata
contractului de servicii publice poate fi prelungită cu
cel mult jumătate din durata inițială, în cazul în care
operatorul de serviciu public pune la dispoziție active
care sunt atât importante în raport cu activele
generale necesare pentru prestarea serviciilor de
transport de călători vizate de contractul de servicii
publice, cât și legate preponderent de serviciile de
transport de călători vizate de contract.
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Pentru aceste considerente, se recomandă ca încheierea pentru contractul de delegare a gestiunii
serviciului de transport local de călători în Municipiul Târnăveni, prin organizarea unei proceduri
de atribuire competitive, să își producă efectele pentru o perioadă de cel mult 5 ani.
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Capitolul VIII – Modul de calcul al redevenței
Art. 29 alin. (7) – Legea nr. 51 / 2006
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, 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 [...], în
schimbul unei redevențe, după caz..
Art. 29 alin. (11) lit. m) – Legea nr. 51 / 2006
Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la 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 toții potențialii operatori de servicii de utilități publice, utilizându-se aceeași metodologie de calcul.
Art. 4 alin. (1) lit. c) – Regulamentul (CE) nr. 1.370 / 2007
Contractele de servicii publice și normele generale stabilesc modalitățile de alocare a costurilor legate de prestarea serviciilor.
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 capitalului.se asigură prin bugetele de venituri și
cheltuieli ale operatorilor și, după caz, din alocații bugetare.

Având în vedere datele de ieșire prezentate în Studiu, coroborat cu tipul de contract și cu faptul că autoritatea
publică locală nu dispune de mijloacele fixe aflate în proprietate publică, ci doar deleagă gestiunea unui serviciu
public, nu se poate discuta de impunerea unei redevențe, stabilită în condițiile legii.
Dacă, pe parcursul implementării contractului, autoritatea publică locală, va deține mijloace fixe care vor fi puse
la dizpoziția operatorului, atunci datele de ieșire se vor actualiza cu obligativitatea impunerii unei redevențe
plătibilă de către operator, stabilită în condițiile legii.
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Capitolul IX – Modul de calcul al compensației
Art. 3 alin. (1) și (2) – O.G. nr. 97 / 1999 (republicată)
Serviciile publice de transport se stabilesc de Guvern sau de consiliile locale, după caz, denumire autorități competente, dacă
Art.
41 alin. (2)
Legeanunr.prevăd
92 / 2007
reglementările
în –
vigoare
altfel. La stabilirea unor servicii publice de transport se va ține seama de posibilitățile
Veniturile
operatorilor
de
transport
rutier de
și stat
ale sau
transportatorilor
autorizați se formează din încasarea de
financiare de acoperire a subvențiilor de la bugetul
de la bugetele locale.

la utilizatorii serviciului a tarifelor, denumite taxe de călătorie, reprezentând contravaloarea serviciului
Art. 6 alin. (1) – Regulamentul (CE) nr. 1.370 / 2007
prestat,
și/sau din subvenții de la bugetul de stat și de la bugetele locale, calculate ca diferență de tarif, în
Orice compensație legată de o normă generală sau de un contract de servicii publice respectă dispozițiile prevăzute la art. 4,
condițiiledelegii.
indiferent
modul în care a fost atribuit contractul. Orice compensație, indiferent de natura ei, legată de un contract de servicii
publice atribuit direct în conformitate cu art. 5 alin. (2), (4), (5) sau (6) sau legată de o normă generală trebuie, de asemenea, să
respecte
dispozițiile
enunțate
Art. 43 lit.
c) – Legea
nr. în92anexă.
/ 2007

Pentru stabilirea modului de calcul, compensația nu poate depăși o sumă care corespunde efectului financiar
net echivalent cu totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării cu obligația de serviciu public
asupra costurilor și veniturilor operatorului de serviciu public. Efectele se evaluează comparând situația în care
obligația de serviciu public este îndeplinită cu situația care ar fi existat dacă obligația nu ar fi fost îndeplinită.
Pentru a calcula efectul financiar net, autoritatea competentă se orientează după următorul mecanism, conform
Anexei unice din Regulamentul (CE) nr. 1370 / 2007:
a. costurile suportate în legătură cu o obligație de serviciu public sau cu un set de obligații de serviciu public
impuse de autoritatea competentă/autoritățile competente, obligații conținute într-un contract de servicii
publice și/sau într-o normă generală
minus
b. eventualele efecte financiare pozitive generate în cadrul rețelei exploatate în temeiul obligației / obligațiilor
de serviciu public în cauză
minus
c. sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligației/obligațiilor de serviciu
public în cauză
plus
d. profit rezonabil
egal
e. efectul financiar net.
Formulă:
a (costuri suportate) – b (eventuale efecte financiare pozitive) – c (sume încasate din tarife) +
d (profit rezonabil) = e (efectul financiar net)
În vederea evitării efectului financiar negativ, cât și a supracompensării, în termen de 30 de zile de aprobarea
situațiilor financiare anuale, operatorul va întocmi un decont anual pentru calculul compensației anuale.
Raportat la dispozițiile art. 14 alin. (2) din Ordinul nr. 272 / 2007 al A.N.R.S.C, veniturile operatorilor de transport
rutier de persoane se formează prin încasarea de la călători a tarifelor reprezentând contravaloarea serviciului
prestat și/sau din compensații de la bugetul de stat, de la bugetele locale, bugetele județene și de la bugetele
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altor instituții, calculate ca diferență de tarif și/sau ca diferență între costurile și veniturile operatorului plus un
profit rezonabil, conform prevederilor din contractul de servicii publice.
Compensația cuvenită operatorului se calculează în conformitate cu normele stabilite în anexa la Regulamentul
(CE) nr. 1370 / 2007, utilizând formula: C = CE + P_r – V.
Potrivit art. 15 alin. (3) din Ordinul nr. 272 / 2007 al A.N.R.S.C., elementele din formula de calcul sunt definite
astfel:
C – compensația;
CE - total cheltuieli eligibile suportate de operator, aferente cheltuielilor de exploatare și cheltuielilor financiare
pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, fundamentate pe structura elementelor de cheltuieli
prevăzută în [Anexa nr. 6];
P_r - profitul rezonabil al operatorului reprezintă o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de
activitate de transport public și care ține seama de nivelul de risc al serviciului de transport public suportat de
operator;
V - total venituri obținute de operator în legătură cu prestarea serviciului de transport public, aferente
veniturilor realizate din vânzarea titlurilor de călătorie, veniturilor din alte activități legate de prestarea
serviciului de transport public local și veniturilor din diferențele de tarif la care operatorul este îndreptățit.
Ca urmare a datelor prezentate în [Anexa nr. 4], au rezultat următoarele valori pentru Compensația anuală
(estimată), valori ce sunt prezentate în [Anexa nr. 7].

Mărimea (nivelul) profitului rezonabil:
Conform prevederilor articolului 4 alineatul (1)
litera (c) din Regulamentul C.E.1370/2007, costurile
care trebuie luate în considerare într-un contract de
servicii publice pot include „o rentabilitate adecvată
a capitalului”. Anexa la acest regulament precizează
că o compensație pentru obligația de serviciu public
nu poate depăși efectul financiar net al obligației,
definit ca fiind egal cu costurile, minus veniturile
generate de exploatarea serviciului public, minus
veniturile potențiale induse la nivel de rețea, plus
un „profit rezonabil”.
Anexa precizează că noțiunea de „profit rezonabil”
trebuie interpretată ca fiind o rată de rentabilitate a
capitalului care este normală pentru sectorul de
activitate respectiv într-un stat membru dat și care
ține seama de riscul sau de absența riscului
suportat de către operatorul de serviciu public în
virtutea intervenției autorității publice.
O modalitate standard de a măsura rentabilitatea
capitalului unui contract de servicii publice este
luarea în considerare a ratei interne de rentabilitate
(internal rate of return, IRR) pe care societatea o
obține din capitalul investit pe durata proiectului, și

anume IRR raportată la fluxurile de numerar ale
contractului. Cu toate acestea, se pot utiliza și
măsuri contabile, cum ar fi rentabilitatea capitalului
propriu (return on equity, ROE), rentabilitatea
capitalului angajat (return on capital employed,
ROCE) sau alți indicatori economici ai rentabilității
capitalului, general acceptați.
Trebuie observat că acești indicatori pot fi
influențați de metodele contabile utilizate de
societate și reflectă doar situația societății dintr-un
anumit an. În acest caz, ar trebui să se garanteze
faptul că practicile contabile ale societății reflectă
realitatea economică pe termen lung a contractului
de servicii publice. În acest context, nivelul
profitului rezonabil ar trebui evaluat ori de câte ori
este posibil pe întreaga durată a contractului de
servicii publice. Ar trebui, de asemenea, luate în
considerare diferențele dintre modelele economice
ale transportului cu tramvaiul, cu metroul,
troleibuzul sau cu autobuzul. De exemplu, în timp
ce transportul feroviar este în general un mare
consumator de capital, transportul cu autobuzul
depinde mai degrabă de costurile de personal. De
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asemenea, modalitatea de achizitie poate influenta
semnificativ tipul ratei de rentabilitate adoptata la
stabilirea profitului rezonabil (spre exemplu daca se
adopta leasingul ca si procedura de achizitie a unor
mijloace fixe de valoare ridicata, folosirea rata de
rentabilitate a capitatului poate crea o imagine
distorsionata asupra profitului operatorului).
In funcție de circumstanțele specifice fiecărui
contract de servicii publice, autoritatea competentă
trebuie să efectueze o evaluare de la caz la caz,
pentru a determina rata de rentabilitate potrivit a fi
calculata si nivelul adecvat al profitului rezonabil.
Printre altele, ea trebuie să ia în considerare
caracteristicile specifice ale operatorului în cauză,
remunerația normală de pe piață pentru prestarea
unor servicii similare și nivelul de risc inerent
fiecărui contract de servicii publice în parte.
Nivelul profitului rezonabil va fi evaluat și stabilit
anual de către Autoritatea Contractantă, până la
data de 30 ianuarie a fiecărui an, pe baza balantei la
31 decembrie a anului precedent si va fi aplicat la
total cheltuieli eligibile CE.
Nivelul profitului rezonabil este stabilit în funcție de
Rata SWAP pentru România stabilită de Comisia
Europeană și publicată de Consiliul Concurenţei și
este aferent perioadei contractuale.
Rata profitului rezonabil stabilită de Părți, pentru
întreaga durată de valabilitate a Contractului, care
se aplică la total cheltuieli eligibile CE este de
3.02%. reprezintă profitul rezonabil al Operatorului
care nu va depăși, pe toată durata contractului, rata
SWAP stabilită de Comisia Europeană pentru
România1, aferentă duratei contractului, plus 100
de puncte de bază (1%), cu excepția cazului în care
profitul se va majora în urma aplicării mecanismului
de stimulare a eficienței Operatorului, prevăzut la
pct. 14.10.10 din Contractul de delegare.
Rata profitului rezonabil stabilită de Părți, pentru
întreaga durată de valabilitate a Contractului, care
se aplică la total cheltuieli eligibile CE este de
3,02%.
1

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislaton/s
wap_rates_en.html
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Capitolul X – Modul de calcul al prețului călătoriilor

Art. 43 – Legea nr. 92 / 2007
Procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului public de transport local de persoane se precizează în [...]
în contractele de delegare a gestiunii și trebuie să țină seama de următoarele reguli:
a) tarifele și compensațiile încasate de operatorul de transport rutier sau de transportatorul autorizat în urma prestării serviciului
public de transport local de persoane trebuie să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și
exploatare a sistemului serviciului public de transport local respectiv;
b) tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creștere a prețurilor de consum, prin hotărâre a consiliilor locale
[...].
Art. 43 lit. c) – Legea nr. 51 / 2006
Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând
contravaloarea serviciilor furnizate/prestate [...].
Art. 42 – Legea nr. 51 / 2006
Utilizatorii beneficiază de furnizare/prestarea unui serviciu de utilități publice, cu excepția serviciului public de alimentare cu gaze
naturale, prin achitarea unui tarif sau a costului unui bilet, după caz.
Ordinul nr. 272 / 2007 al A.N.R.S.C.
Privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane.

Procedura de stabilire a tarifelor pentru prestarea
serviciului public de transport local de persoane în
Municipiul Târnăveni se precizează în contractul de
delegare a gestiunii și trebuie să țină seama de
următoarele reguli:
- tarifele și compensațiile încasate de operatori în
urma prestării serviciului public de transport
public local sau județean de persoane trebuie să
acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile
curente de întreținere și exploatare a sistemului
de transport public respectiv;
- tarifele se pot actualiza periodic prin indexare cu
indicele de creștere a prețului de consum total,
prin hotărâre a autorității locale;
- condițiile care generează modificarea tarifelor
sau a compensațiilor, precum și procedurile
specifice aplicate pentru astfel de situații se vor
prevedea în contractul de delegare;
- modificarea tarifelor sau a compensațiilor se
aprobă prin hotărâre a autorității administrației
publice locale implicată;

-

-

Conform dispozițiilor art. 22 din Ordinul nr. 272 /
2007 al A.N.R.S.C., autoritatea locală Municipiul
Târnăveni este liberă să stabilească tarifele de
călătorie pentru serviciile publice de transport
local de persoane pe care operatorii de
transport autorizați le vor aplica călătorilor.
Tarifele ce pot fi aplicate călătorilor sunt:
tarif de călătorie, stabilit la nivelul tarifului mediu
pe călătorie și fundamentat pe structura pe
elementele de cheltuieli prevăzute în Anexa nr. 1
din normele Ordinului nr. 272 / 2007 al
A.N.R.S.C., caz în care 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;
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-

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).

Potrivit art. 23 din Ordinul nr. 272 / 2007, stabilirea tarifului mediu pe călătorie pentru serviciile publice de
transport local de persoane se face potrivit formulei2:
V(t)
T(cm) =

N (estimat căl.)

(lei/călătorie)

Ținând seama de calculele efectuate în prezentul Studiu, coroborat cu gradul de compensare, în vederea evitării
supracompensării, Consultantul recomandă ca stabilirea tarifului să se facă astfel:
 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;
Totodată, Consultantul recomandă autorității, să ia în calcul o eventuală majorare a tarifelor pentru bilete, dat
fiind faptul că indexarea / ajustarea acestora nu s-a mai efectuat de mai bine de șase ani.

s.c. SAH-10 MANAGEMENT s.r.l.

Versiune livrabil: Versiunea preliminară
Revizia 0 / 2021

2

Definiții potrivit art. 23 din Ordinul nr. 272 / 2007:
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).
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Anexa nr. 1
Estimare costuri generate de prestarea serviciului de transport public local pentru perioada 2015 - 2020
ID
(Km)

Concept
Număr total de kilometri efectuați de flota de autobuze
conform Programului de transport

(c unitar)
Cost unitar per kilometru (lei) [cheltuieli directe fără profit]
LEI
Cheltuieli Totale pentru Serviciu
(Ch)
( = (Km) x (c unitar) )
Notă: Datele au fost prelucrate ca urmare a informațiilor primite de Consultant

Media anilor

2015

2016

2017

2018

2019

2020

292,816.00

292,816.00

292,816.00

292,816.00

205,780.00

292,816.00

278,310.00

6.03

6.76

6.85

7.43

11.69

5.47

7.37

1,764,987.08

1,980,222.03

2,005,909.20

2,174,343.02

2,405,331.82

1,600,544.12

1,988,556.21

(c unitar) LEI Cost unitar per kilometru (lei)
[cheltuieli directe fără profit]

(Km) Număr total de kilometri efectuați de flota
de autobuze conform Programului de transport
350,000.00
300,000.00

Media anilor

250,000.00

2020

200,000.00

2019

150,000.00

2018

100,000.00

2017

50,000.00

2016

0.00

2015
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Media
anilor

0.00

14.00

3,000,000.00

12.00

2,500,000.00

10.00

2,000,000.00

8.00
1,500,000.00

6.00

1,000,000.00

4.00

500,000.00

2.00
0.00

0.00
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Media
anilor

(c unitar) LEI Cost unitar per kilometru (lei) [cheltuieli directe fără
profit]
(Ch) Cheltuieli Totale pentru Serviciu
( = (Km) x (c unitar) )

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

Anexa nr. 2
Estimare venituri obținute din prestarea serviciului de transport public local pentru perioada 2015 - 2020
ID
(V)=(V1)+(V2)
(V1)

Media anilor
1,788,730.85

Concept
Total venituri obținute, din care:

2015
1,928,556.75

2016
2,108,968.83

2017
2,001,859.94

2018
1,794,796.65

2019
1,528,729.55

2020
1,369,473.39

Venituri obținute strict din titluri de călătorie (vânzarea de bilete și
abonamente plătite de utilizatorii sistemului)

1,240,088.00

1,234,235.83

1,140,652.94

940,838.65

735,465.55

580,687.39

978,661.39

688,468.75

874,733.00

861,207.00

853,958.00

793,264.00

788,786.00

810,069.46

(V2) Venituri din diferențele de tarif cuvenite Operatorului (gratuitati)
Notă: Datele au fost prelucrate ca urmare a informațiilor primite de Consultant

Estimare venituri
2,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00

500,000.00

0.00
2015

2016

2017

2018

2019

2020

(V)=(V1)+(V2) Total venituri obținute, din care:
(V1) Venituri obținute strict din titluri de călătorie (vânzarea de bilete și abonamente plătite de utilizatorii sistemului)
(V2) Venituri din diferențele de tarif cuvenite Operatorului (gratuitati)

Media anilor

Anexa nr. 3
Estimare venituri obținute din prestarea serviciului de transport public local pentru perioada 2018 - 2020
Anul

Valoare anuală gratuități Valoare estimată venituri
(lei)
(lei) pe anii de referință

2018
2019
2020
Medie

Anul

852,272.31
773,094.04
773,063.49
799,476.61

km parcurși conform
Program de transport

2018
2019
2020
Medie

% reprezentativ al veniturilor Valoarea veniturilor din
% reprezentativ al veniturilor
din GRATUITĂȚI
vânzare directă de bilete și din VÂNZAREA TITLURILOR DE
abonamente către utilizatori CĂLĂTORIE

1,794,796.65
1,528,729.55
1,369,473.39
1,564,333.20

Cost unitar / km (lei)

292,816.00
205,780.00
292,816.00
263,804.00

47.49%
50.57%
56.45%
51.50%

Valoare CHELTUIELI (lei)

7.43
11.69
5.47
8.19

942,524.34
755,635.51
596,409.90
764,856.58

Valoare estimată VENITURI

2,174,343.02
2,405,331.82
1,600,544.12
2,060,072.99

1,794,796.65
1,528,729.55
1,369,473.39
1,564,333.20

Distribuție estimativă VENITURI
1,000,000.00
900,000.00
800,000.00
700,000.00
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
2018
Valoare anuală gratuități (lei)

2019

2020

Medie

Valoarea veniturilor din vânzare directă de bilete și abonamente către utilizatori

52.51%
49.43%
43.55%
48.50%

Diferențe
(Venituri - Cheltuieli)
(379,546.37)
(876,602.27)
(231,070.73)
(495,739.79)

Anexa nr. 4
Analiza Variantelor aplicabile în situația Scenariului 3
Date de intrare
Specificație
Bilet 1 călătorie pe traseele 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A
Bilet 1 călătorie pe traseul 4
Abonament traseul 4
Abonament lunar - toate liniile
Abonament lunar - 2 linii
Abonament lunar - 1 linie
Abonament Elevi
Valoare decontabilă pentru PENSIONARI
Valoare decontabilă pentru PERSOANE CU HANDICAP ȘI ÎNSOȚITORI
Valoare decontabilă pentru VETERANI / DEPORTAȚI
Utilizatori ai sistemului de transport public local
număr total estimat PENSIONARI
număr total estimat PERSOANE CU DIZABILITĂȚI și însoțitori
veterani, vaduve, invalizi de razboi
persoane refugiate, deportate, persecutate etnic, politic, religios
număr total estimat ELEVI
număr total estimat ANGAJAȚI INTREPRINDERI DE PE RAZA UATM TÂRNĂVENI

Valoare
[lei cu TVA inclus]
2.00 lei
5.00 lei
135.00 lei
93.00 lei
75.00 lei
56.00 lei
56.00 lei
15.00 lei
40.00 lei
93.00 lei
Număr estimat
2,750.00
295.00
5.00
25.00
280.00
5,078.00

Alți indicatori utilizați la calibrarea datelor

Valoare

nr. km Program de transport
Cost / km estimat HYBRID
Cost / km estimat EURO 5-6
Cost / km estimat conform datelor anterioare de operare
Număr de autobuze utilizate pe traseele 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A
Număr de autobuze utilizate pe traseul 4
Venituri estimative din vânzarea de bilete pe traseele 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A
Venituri estimative din vânzarea de bilete pe traseul 4
Venituri estimative din vânzarea de abonamente
Valori decontate de UATM Târnăveni pentru:

292,816.00
4.71 lei
5.45 lei
7.47 lei
5.00
1.00
675,494.00 lei
501,504.00 lei

PENSIONARI
PERSOANE CU DIZABILITĂȚI și însoțitori
veterani, vaduve, invalizi de razboi
persoane refugiate, deportate, persecutate etnic, politic, religios
ELEVI

Media indicată de
operator pentru
perioada anterioară

15.00 lei
40.00 lei
93.00 lei
93.00 lei
56.00 lei

Fezabilitatea economică în aplicarea Variantei [1] - Contract de achiziție publică de servicii
Premize:
Aplicarea articolului 22 lit. b) din ORDINUL nr. 272 din 12 decembrie 2007
- 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
Tarife stabilite și impuse de autoritatea locală:
Specificație
Bilet 1 călătorie pe traseele 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A
Bilet 1 călătorie pe traseul 4
Abonament traseul 4
Abonament lunar - toate liniile
Abonament lunar - 2 linii
Abonament lunar - 1 linie
Abonament Elevi
Valoare decontabilă pentru PENSIONARI
Valoare decontabilă pentru PERSOANE CU HANDICAP ȘI ÎNSOȚITORI
Valoare decontabilă pentru VETERANI / DEPORTAȚI

Valoare TOTALĂ CHELTUIELI
Valoare
[lei cu TVA inclus]
2.00 lei
5.00 lei
135.00 lei
93.00 lei
75.00 lei
56.00 lei
56.00 lei
15.00 lei
40.00 lei
93.00 lei

nr. km Program de transport
Cost / km estimat HYBRID
Cost / km estimat EURO 5-6
Cost / km estimat conform datelor anterioare de operare

292,816.00
4.71 lei
5.45 lei
7.47 lei

Venituri estimate / an:
Venituri din vânzarea de bilete pe traseele 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A
Venituri din vânzarea de bilete pe traseul 4
Venituri estimative din vânzarea de abonamente
Diferențe de tarif (gratuități)
Total VENITURI

Valoare

Compensații, după caz:
Compensații, în cazul operării cu autobuze Hybrid
Compensații, în cazul operării cu autobuze EURO 5-6

Valoare

Valoare Totală cheltuieli directe - operare cu date anterioare

Valoare Totală cheltuieli directe - operare cu autobuze Euro 5 / Euro 6

Valoare Totală cheltuieli directe - operare cu autobuze Hybrid

- lei

303,972.30 lei
101,324.10 lei
250,662.78 lei
858,240.00 lei
1,514,199.18 lei

93,385.08
(129,842.61)

500,000.00 lei

1,000,000.00 lei

1,500,000.00 lei

Cheltuieli directe ca urmare a îndeplinirii obligației de serviciu
Valoare
Profit rezonabil
Valoare Totală cheltuieli directe - operare cu autobuze Hybrid
1,379,163.36 lei
Valoare Totală cheltuieli directe - operare cu autobuze Euro 5 / Euro 6
1,595,847.20 lei
Valoare Totală cheltuieli directe - operare cu date anterioare
2,187,335.52 lei

Nu se plătește COMPENSAȚIE
Se plătește COMPENSAȚIE

2,000,000.00 lei

2,500,000.00 lei

Valoare TOTALĂ CHELTUIELI
3.02%
1,420,814.09 lei
3.02%
1,644,041.79 lei
3.02%
2,253,393.05 lei

Compensații, în cazul operării conform datelor anterioare de operare
Plăți datorate de UATM Târnăveni în situația operării conform Variantei [1]
Operare cu autobuze Hybrid
Operare cu autobuze Euro 5-6
Operare cu autobuze conform datelor anterioare

(739,193.88)

Se plătește COMPENSAȚIE

Valoare
764,854.92 lei
988,082.61 lei
1,597,433.88 lei

Fezabilitatea economică în aplicarea Variantei [2] - Contract de concesiune de servicii
Premize:
Aplicarea articolului 22 lit. c) din ORDINUL nr. 272 din 12 decembrie 2007
- 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
Tarife stabilite și impuse de autoritatea locală:
Specificație
Bilet 1 călătorie pe traseele 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A
Bilet 1 călătorie pe traseul 4
Abonament traseul 4
Abonament lunar - toate liniile
Abonament lunar - 2 linii
Abonament lunar - 1 linie
Abonament Elevi
Valoare decontabilă pentru PENSIONARI
Valoare decontabilă pentru PERSOANE CU HANDICAP ȘI ÎNSOȚITORI
Valoare decontabilă pentru VETERANI / DEPORTAȚI

Valoare TOTALĂ CHELTUIELI
Valoare
[lei cu TVA inclus]
2.50 lei
6.00 lei
135.00 lei
93.00 lei
75.00 lei
56.00 lei
56.00 lei
15.00 lei
40.00 lei
93.00 lei

nr. km Program de transport
Cost / km estimat HYBRID
Cost / km estimat EURO 5-6
Cost / km estimat conform datelor anterioare de operare

292,816.00
4.71 lei
5.45 lei
7.47 lei

Venituri estimate / an:
Venituri din vânzarea de bilete pe traseele 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A
Venituri din vânzarea de bilete pe traseul 4
Venituri estimative din vânzarea de abonamente
Diferențe de tarif (gratuități)
Total VENITURI

Valoare

Compensații, după caz:
Compensații, în cazul operării cu autobuze Hybrid
Compensații, în cazul operării cu autobuze EURO 5-6
Compensații, în cazul operării conform datelor anterioare de operare

Valoare

Plăți datorate de UATM Târnăveni în situația operării conform Variantei [1]

Valoare

Operare cu autobuze Hybrid
Operare cu autobuze Euro 5-6
Operare cu autobuze conform datelor anterioare

Valoare Totală cheltuieli directe - operare cu date anterioare

Valoare Totală cheltuieli directe - operare cu autobuze Euro 5 / Euro 6

Valoare Totală cheltuieli directe - operare cu autobuze Hybrid

- lei

500,000.00 lei

1,000,000.00 lei

1,500,000.00 lei

Cheltuieli directe ca urmare a îndeplinirii obligației de serviciu
Valoare
Profit rezonabil
Valoare Totală cheltuieli directe - operare cu autobuze Hybrid
1,379,163.36 lei
Valoare Totală cheltuieli directe - operare cu autobuze Euro 5 / Euro 6
1,595,847.20 lei
Valoare Totală cheltuieli directe - operare cu date anterioare
2,187,335.52 lei

3.02%
3.02%
3.02%

2,000,000.00 lei

2,500,000.00 lei

Valoare TOTALĂ CHELTUIELI
1,420,814.09 lei
1,644,041.79 lei
2,253,393.05 lei

506,620.50 lei
168,873.50 lei
501,504.00 lei
858,240.00 lei
2,035,238.00 lei

614,423.91
391,196.21
(218,155.05)

Nu se plătește COMPENSAȚIE (valoarea este în plus)
Nu se plătește COMPENSAȚIE (valoarea este în plus)
Se plătește COMPENSAȚIE

243,816.09 lei
467,043.79 lei
1,076,395.05 lei

Concluzii:
I. Deși, din analiza datelor financiare, ar rezulta că un contract de concesiune este mai avantajos pentru UATM Târnăveni, Consultantul nu recomandă delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin acest tip de contract din următoarele motive:
1) Datele anterioare asupra veniturilor arată că în decursul a 5 ani de operare, veniturile din vânzarea directă de bilete și abonamente către utilizatori au scăzut considerabil, astfel că în cazul concesiunii, UATM Târnăveni și-ar asuma riscul privind cererea, iar în lipsa unei analize clare asupra mobilității
urbane din municipiu, s-ar ajunge în scenariul în care autoritatea publică ar fi nevoită să acorde compensații și în acest tip de contract
2) Riscul privind cererea nu poate fi controlat direct sau indirect de către UATM Târnăveni
3) Contractul de concesiune ar trebui să prevadă realizarea unor investiții, situație ce nu poate fi determinată la momentul elaborării studiului
II. Consultantul recomandă atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de pe raza UATM Târnăveni printr-un contract de achizi ție publică de servicii, pe o durată de maxim 5 ani, cu următoarele considerente suplimentare:
1) Impunerea obligativității către potențialii operatori a justificării tarifului / km în vederea determinării cheltuielilor necesare pentru realizarea Programului de transport
2) Calibrarea traseelor în vederea eficientizării transportului, inclusiv determinarea unui program de vacanță și a eliminării curselor ce se suprapun ca traseu în același interval orar
3) Impunerea obligativității ca operatorul să asigure îndeplinirea obligației de serviciu numai cu autobuze din categoria Hybrid, Euro 6 și/sau Euro 5
4) Calibrarea și determinarea acordării de facilități pentru anumite categorii de persoane, strict în limita utilizării beneficiilor acordate de autoritate, în funcție de mobilitatea fiecărei categorii

Anexa nr. 5
Analiza opțiunii de prelungire a Contractului de delegare a gestiunii nr. 17239 / 563 / 20.08.2015
Text de lege / paragraf
Justificare / context / observații
Art. 102*) - (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi
proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a) devine necesară achiziţionarea de la concesionarul iniţial a unor servicii sau lucrări
suplimentare, care nu au fost incluse în contractul de concesiune iniţial, dar care au devenit
strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

Având în vedere faptul că, la data de 21.08.2021 Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local, încheiat de AC cu TAR S.A. va atinge maturitatea
duratei stabilită la art. 3.1 din Contract, iar pentru derularea procedurii de achiziție este
necesară o perioadă de minim 6 luni până la atribuirea unui nou operator stabilit în baza
unei proceduri competitive, se poate constata faptul că se pot achiziționa servicii
suplimentare de la operatorul actual, în scopul asigurării continuității serviciului public.

b) schimbarea concesionarului este imposibilă.
(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. b), schimbarea concesionarului este imposibilă atunci
când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a) schimbarea concesionarului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice,
precum cerinţe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele,
serviciile sau instalaţiile existente, achiziţionate în cadrul contractului de concesiune iniţial;

b) schimbarea concesionarului ar cauza autorităţii/entităţii contractante dificultăţi
semnificative sau creşterea semnificativă a costurilor

Schimbarea concesionarului, în situația identificată la momentul de referință, nu poate fi
realizată,din cauza unor motive economice (generate de tarifele impuse de AC prin
Contractul de delegare nr. 17239 / 563 / 20.08.2015) tarife care, mai mult ca sigur, nu ar
fi acceptate de un alt operator ce ar prelua serviciul pentru o perioadă scurtă, dar și din
cauza unor motive de natură tehnică, cum ar fi:
- autobuzele care operează pe rutele impuse de AC sunt proprietatea privată a
operatorului actual, astfel că un nou operator ar trebui să disloce în regim de maximă
urgență o flotă de minim 7 autobuze care să asigure operabilitatea traseelor, fără a
exista perturbări în Programul de transport;
- perioada de mobilizare, inclusiv obținerea licențelor de traseu de către un alt operator
ar impune, cel puțin pentru o perioadă scurtă, ca operarea traseelor să se facă tot de
către operatorul actual

Anexa nr. 6
Costuri eligibile incluse în calculul decontării Obligației de serviciu public efective şi
cerinţele privind contabilitatea separată

Fundamentarea costului unitar/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local de calatori se
face pe baza consumurilor normate de combustibili, de lubrifianti, a cheltuielilor de intretinere-reparatii si
cu piese de schimb, a cheltuielilor cu munca vie, precum si pe baza celorlalte elemente de cheltuieli
prevăzute in Anexa la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. (Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007).
Operatorul poate desfășura și alte activități, servicii de transport sau activități conexe care au
legătură cu Serviciul public de transport în următoarele condiții:
a) activitățile respectă legislația respectivului domeniu de activitate;
b) activitățile nu generează costuri asociate Serviciului public de transport călători și nu
afectează în niciun fel prestarea acestuia;
c) activitățile conexe prestate către terți își acoperă în întregime costurile din veniturile
colectate de la aceștia;
d) activitățile respectă mediul concurențial.
Operatorul va ține evidență contabilă separată pentru fiecare contract de delegare a gestiunii
serviciului public de transport în parte, precum și pentru alte activități și servicii care generează costuri
sau venituri indirecte și nu sunt asociate Serviciului public de transport, în funcție de normele contabile și
fiscale în vigoare.
Principiile privind evidența contabilă separată pentru costurile eligibile înregistrate sunt:
1) principiul costului total alocat, în cazul în care costul poate fi atribuit total Serviciului public
de transport, precum costurile directe cu personalul, amortizarea, materiale, servicii
efectuate de terți, inclusiv serviciul datoriei societății care au legătura cu Serviciul public de
transport;
2) principiul repartizării costului, în cazul în care un anumit cost nu poate fi atribuit total
Serviciului public de transport, precum cheltuielile indirecte, cheltuielile generale și
administrative ale societății sau alte cheltuieli aferente mai multor moduri de transport.
Principiile privind evidenta contabila separata pentru costurile eligibile inregistrate sunt:
a) Principiile privind conceptul costului total alocat, in care costul total aferent desfasurarii
unui anumit tip de serviciu sau realizarii unui singur produs este atribuit acelui serviciu sau produs.
Astfel costurile totale alocate ale obligatiei de serviciu public a operatorului trebuie sa includa
urmatoarele:

i)
Costurile directe cu personalul, de amortizare, de resurse materiale si servicii efectuate
de terti care au legatura cu Serviciul de transport public local, inclusiv serviciul datoriei societatii,
folosite exclusiv pentru indeplinirea Obligatiei de serviciu public
ii) O cota proportionala din costurile indirecte, incluzand costurile tehnice si administrative
cu personalul, de capital si resurse materiale.
Ca si exemple de chei de alocare, defalcarea pe moduri și pe activități TP/non TP a unor
cheltuieli pentru care înregistrarea primară diferențiată nu este posibilă se poate face după
următorul model :
•
Consumul comun de energie electrică pentru tracțiune tramvaie/troleibuze se
defalchează direct proporțional cu energia electrică efectiv consumată (produsul dintre puterea
instalată medie, numărul mediu de vehicule în circulație și timpul mediu de circulație).
•
Cheltuielile de exploatare (întreținere, amortismente, utilități) generate de
elementele comune de infrastructură (substații electrice, depouri, etc) se repartizează pe moduri
direct proporțional cu parcul de vehicule în exploatare.
•
Cheltuielile administrative și cele pentru servicii-suport (structura de conducere,
contabilitate, personal, IT, etc), proporțional cu produsul număr personal x parc de vehicule în
exploatare.
•
Defalcarea cheltuielilor administrative și a celor pentru servicii-suport între
activitățile eligibile și cele ne-eligibile pentru compensații, direct proporțional cu cifrele de afaceri
ale celor două categorii de activități.
b) Toate costurile legate de desfasurarea serviciilor din afara PSO vor fi alocate doar acelor
servicii, precum si o cota proportionala din costurile fixe comune ale operatorului, astfel incat nicio
subventie incrucisata sau supracompensare sa nu fie produsa.
c) Toate costurile si veniturile provenind din si pentru activitatile comerciale de exploatare
trebuie bazate pe rezultatele financiare oficiale ale operatorului si nicio reevaluare a activelor in
scopul planificarii afacerii nu va fi introdusa.
d)
Modelul nu include deprecieri, amenzi, penalitati, provizioane , bonusuri acordate
directorilor sau orice alte venituri si costuri neprevazute, aparute in urma ineficientei sau eficientei
conducerii Operatorului.

Defalcarea pe moduri de transport a unor cheltuieli pentru care înregistrarea contabilă primară
diferențiată nu este posibilă se poate face prin utilizarea unei chei de repartizare în funcție de ponderea
numărului de vehicule în exploatare aferent fiecărui mod de transport din total vehicule exploatate de
Operator.
Defalcarea cheltuielilor indirecte, administrative și generale ale societății între Serviciul public de
transport și alte servicii/activități desfășurate de Operator se poate face prin utilizarea unei chei de
repartizare în funcție de ponderea cifrei de afaceri aferentă celor două categorii de activități desfășurate
din total cifră de afaceri.

Evidenta contabila se va organiza pe analitice distincte ale conturilor pe fiecare mod de transport si
pe alte activitati. Toate veniturile, costurile, tarifele si preturile vor fi calculate in RON, fara TVA, cu
excepţia cazurilor unde se specifica altfel. Operatorul va utiliza Metoda ABC (Activity Based Costing)
pentru gestiunea costurilor pe activitati sau alta metoda agreata de către autoritatea contractanta.
Metoda ABC vizeaza, pe de o parte, calculul si analiza costurilor, iar pe de cealalta parte, constituie un
instrument de masura a performantelor operatorului. Cu 60 zile inainte de încheierea situatiilor financiare
anuale, Operatorul va solicita aprobarea Autoritarii Contractante privind procedurile de alocare a
costurilor indirecte pe activitati.
Costurile rezultate din ineficiența prestării Serviciului public de transport călători, precum penalități,
amenzi, provizioane, avarieri ale mijloacelor de transport sau alte cheltuieli neprevăzute datorate
neglijenței în exploatarea infrastructurii de transport sunt neeligibile și nu se recunosc în calculul
Compensației.
Înainte de data de 31 martie a fiecărui an, Operatorul va furniza Entității Contractante un raport
anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situaţiile financiare certificate de un Auditor certificat
independent.
Raportul anual trebuie sa conțină următoarele rapoarte specifice:
a)
Bilanțul contabil și anexele la acesta
b)
Raportul de gestiune al administratorilor
c)
Raportul auditorului ce a efectuat auditul tehnico-economic
d)
Raportul privind inventarierea patrimoniului
e)
Raportul privind realizarea investițiilor prevăzute în anexele la contract
f)
Situația veniturilor.
g)
Situația amortizării.
h)
Situația costurilor directe.
i)
Situația costurilor indirecte.
j)
Numărul angajaților și costurile de munca

Anexa nr. 7
Scenarii privind determinarea compensației
ID

Concept
Număr total de kilometri efectuați de flota de autobuze conform Programului
(Km)
de transport
(c unitar)
Cost unitar per kilometru pentru operare (autobuze HYBRID)
Cheltuieli Totale pentru Serviciu
(Ch)
( = (Km) x (c unitar) )
Profit rezonabil
(Pr)
(3,02% din [Ch] ) *
(V)=(V1)+(V2) Total venituri obținute, din care:
Venituri obținute strict din titluri de călătorie (vânzarea de bilete și abonamente
(V1)
plătite de utilizatorii sistemului)
(V2) Venituri din diferențele de tarif cuvenite Operatorului (gratuitati)
(C)

Compensația
( =(Ch)+(Pr)-(V) ), din care:

(D)

Diferențe de tarif cuvenite operatorului, inclusiv asociate gratuităților

ID

Concept
Număr total de kilometri efectuați de flota de autobuze conform Programului
de transport

(Km)
(c unitar)

Cost unitar per kilometru pentru operare (autobuze EURO 5 / 6)

Cheltuieli Totale pentru Serviciu
( = (Km) x (c unitar) )
Profit rezonabil
(Pr)
(3,02% din [Ch] ) *
(V)=(V1)+(V2) Total venituri obținute, din care:
Venituri obținute strict din titluri de călătorie (vânzarea de bilete și abonamente
(V1)
plătite de utilizatorii sistemului)
(Ch)

(V2) Venituri din diferențele de tarif cuvenite Operatorului (gratuitati)
(C)

Compensația
( =(Ch)+(Pr)-(V) ), din care:

(D)

Diferențe de tarif cuvenite operatorului, inclusiv asociate gratuităților

2022

2023

2024

2025

2026

2027

292,816

292,816

292,816

292,816

292,816

292,816

4.71

4.87

5.05

5.22

5.40

5.59

1,379,163.36

1,427,434.08

1,477,394.27

1,529,103.07

1,582,621.68

1,638,013.44

41,650.73

43,108.51

44,617.31

46,178.91

47,795.17

49,468.01

1,514,199.18

1,506,128.56

1,501,643.97

1,500,734.72

1,503,398.65

1,509,642.10

655,959.18

688,757.13

723,194.99

759,354.74

797,322.48

837,188.60

858,240.00

817,371.43

778,448.98

741,379.98

706,076.17

672,453.50

(93,385.08)

(35,585.98)

Fără compensație

Fără compensație

20,367.61
Este nevoie de
compensație

74,547.26
Este nevoie de
compensație

127,018.20
Este nevoie de
compensație

177,839.34
Este nevoie de
compensație

858,240.00

817,371.43

778,448.98

741,379.98

706,076.17

672,453.50

2022

2023

2024

2025

2026

2027

292,816

292,816

292,816

292,816

292,816

292,816

5.45

5.64

5.84

6.04

6.25

6.47

1,595,847.20

1,651,701.85

1,709,511.42

1,769,344.32

1,831,271.37

1,895,365.87

48,194.59

49,881.40

51,627.24

53,434.20

55,304.40

57,240.05

1,514,199.18

1,506,128.56

1,501,643.97

1,500,734.72

1,503,398.65

1,509,642.10

655,959.18

688,757.13

723,194.99

759,354.74

797,322.48

837,188.60

858,240.00

817,371.43

778,448.98

741,379.98

706,076.17

672,453.50

129,842.61
Este nevoie de
compensație
858,240.00

195,454.69
Este nevoie de
compensație
817,371.43

259,494.69
Este nevoie de
compensație
778,448.98

322,043.79
Este nevoie de
compensație
741,379.98

383,177.11
Este nevoie de
compensație
706,076.17

442,963.82
Este nevoie de
compensație
672,453.50

