
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICII DE CONSULTANŢĂ PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE 

TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI, ÎN CADRUL PROIECTULUI ”LINIA VERDE DE 

AUTOBUZE ELECTRICE ÎNTRE PETRILA-PETROȘANI-ANINOASA-VULCAN-LUPENI-

URICANI GREEN LINE VALEA JIULUI” 



Delegarea gestiunii serviciului de transport public de călători, în cadrul proiectului ”Linia verde de autobuze 
electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” 

 

2 
 

Faza I - STUDIU DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI DE 

TRANSPORT 
 

Localizare 
Valea Jiului 

Beneficiar 
MUNICIPIUL VULCAN prin UAT VULCAN 

Date contact:  

 Adresa: B-dul Mihai Viteazu nr. 31, cod poştal 336200, municipiul Vulcan, județul Hunedoara  

 Website: www.e-vulcan.ro  

 E-mail: primvulcan@yahoo.com   

 Tel.: 0254/570.340 

 Fax: 0254/571.910 

 

Elaboratorul studiului  
CERTRANS LEVEL S.R.L. 

Date contact: 

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

poştal 024102, Bucureşti 

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

 Email: office@certranslevel.com  

 Tel./fax.: 031/407.23.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-vulcan.ro/
mailto:primvulcan@yahoo.com
http://www.certranslevel.ro/
mailto:office@certranslevel.com


Delegarea gestiunii serviciului de transport public de călători, în cadrul proiectului ”Linia verde de autobuze 
electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” 

 

3 
 

 

 

COLECTIV DE ELABORARE: 

 

DIRECTOR GENERAL ing. Răzvan NOVASELIV 

 

ADMINISTRATOR ing. Ana-Brîndușa COCU 

 

EXPERT TEHNIC TRANSPORTURI ing. Mihai MĂLEANU 

 

RESPONSABILI LUCRARE 

Ing. Răzvan NOVASELIV 

Ing. Ana-Brîndușa COCU 

Ing. Cristina MANOLE 

P.R. Andrei COCU 

 

 

 

 

 

 

 

Contract de servicii nr. 18164/25.03.2019 cu obiect ”Servicii de consultanță pentru delegarea 

gestiunii serviciului de transport public de călători, în cadrul proiectului ”Linia verde de 

autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea 

Jiului”” 

 



Delegarea gestiunii serviciului de transport public de călători, în cadrul proiectului ”Linia verde de autobuze 
electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” 

 

4 
 

Cuprins 
Faza I - STUDIU DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ............................. 2 

Localizare ......................................................................................................................................................... 2 

Beneficiar ......................................................................................................................................................... 2 

Elaboratorul studiului ..................................................................................................................................... 2 

Introducere ...................................................................................................................................................... 6 

1. Prezentarea situaţiei actuale a transportului public .............................................................................. 9 

2. Situaţia actuală a transportului public la nivelul beneficiarului .......................................................... 26 

3. Oportunităţi și nevoi existente la nivelul UAT-urilor din Valea Jiului pentru dezvoltarea 

transportului public ....................................................................................................................................... 38 

4. Elemente de eligibilitate și legalitate ale operatorului municipal nou înființat ................................. 63 

5. Analiza oportunităţii privind modul de administrare a Serviciilor de Transport Public ..................... 68 

5.1 Scenariul 1- Gestiune Directă .............................................................................................................. 73 

5.2 Scenariul 2- Gestiune delegată către un operator Municipal ............................................................ 80 

5.3 Scenariul 3 - Gestiune delegată către un operator Extern ................................................................. 81 

6. Concluzii si recomandări privind modul de administrare  a  serviciilor  de Transport Public: motive de 

ordin economic, financiar, social, de mediu și instituționale care justifică modul de administrare 

selectat. ......................................................................................................................................................... 87 

6.1 Fezabilitatea tehnică ........................................................................................................................... 92 

6.2 Fezabilitatea economică şi financiară ............................................................................................... 100 

7. Orientări generale privind administrarea serviciilor de transport public ............................................. 102 

8. Durata contractului ................................................................................................................................. 112 

9. Modul de calcul al subvenţiei ................................................................................................................. 113 

10. Modul de calcul al redevenței .............................................................................................................. 119 

11. Modul de calcul al preţului călătoriilor ................................................................................................ 122 

12. Categorii de persoane cu reduceri de tarif sau gratuități .................................................................... 128 

13. Indicatori de performanță pentru serviciile de transport public ......................................................... 133 

14. Recomandări privind paşii de urmat pentru implementarea soluţiei recomandate .......................... 134 

15. Concluzii generale. ................................................................................................................................ 136 

 

 

 

 



Delegarea gestiunii serviciului de transport public de călători, în cadrul proiectului ”Linia verde de autobuze 
electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” 

 

5 
 

Listă figuri 

Figura 1 Traseele de transport public local din Municipiul Petroşani. Sursa: PMUD “Linia Verde de 

autobuze electrice – Green Line Valea Jiului”................................................................................................ 16 

Figura 2 Localizarea staţiilor de cale ferată în Municipiul Petroşani. Sursa PMUD “Linia verde de autobuze 

electrice – Green Line Valea Jiului” ................................................................................................................ 23 

Figura 3 Ruta rutieră analizată: Petrila – Petroşani – Vulcan – Aninoasa – Lupeni – Uricani – Valea de Brazi

 ....................................................................................................................................................................... 31 

Figura 4 Traseele de transport public propuse .............................................................................................. 35 

Figura 5 Infrastructura rutieră majoră din zona de analiză  - Valea Jiului ..................................................... 38 

Figura 6 - Variaţia numărului şomerilor  în Valea Jiului ................................................................................. 55 

 

Listă tabele 

Tabel 1 -Trasee de transport public județean în zona analizată. Sursa: CJ Hunedoara .................................. 13 

Tabel 2 - Trasee de transport public interjudeţean. Sursa: PMUD “Linia verde de autobuze electrice – 

Green Line Valea Jiului” ................................................................................................................................. 21 

Tabel 3 Evoluţia populaţiei în Valea Jiului ...................................................................................................... 40 

Tabel 4 Evoluţia distribuţiei populaţiei Văii Jiului pe grupe de vârstă ........................................................... 42 

Tabel 5 Densitatea de locuire în Valea Jiului în anul 2018 ............................................................................. 50 

Tabel 6 Numărul salariaţilor în Valea Jiului .................................................................................................... 51 

Tabel 7 Evoluţia numărului salariaţilor în Valea Jiului ................................................................................... 51 

Tabel 8 Ponderea populaţiei ocupate în Valea Jiului, anul 2017 ................................................................... 54 

Tabel 9 - Variaţia numărului şomerilor  în Valea Jiului .................................................................................. 55 

Tabel 10 Estimări grad de încărcare autobuze pe an ..................................................................................... 93 

Tabel 11 Matricea riscurilor operării serviciului de transport public ............................................................ 97 

Tabel 12 Categorii de persoane cu reducere de tarif sau gratuităţi – mod acordare şi alocare UAT-uri .... 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delegarea gestiunii serviciului de transport public de călători, în cadrul proiectului ”Linia verde de autobuze 
electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” 

 

6 
 

Introducere 
Prin prezentul studiu de oportunitate, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport 

public zonal “Green Line – Valea Jiului” urmăreşte să se realizeze următoarele obiective şi cerinţe: 

a) Stabilirea modului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în 

cadrul proiectului ”Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-

Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”. 

b) Elaborarea unui model cadru de contract ce urmează a fi încheiat în baza studiului de 

oportunitate respectându-se prevederile din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, dar şi cerinţele 

legislaţiei în vigoare privind utilităţile publice, în speţă Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, actualizată (modificată şi completată prin Legea nr. 225/2016) pentru: 

- garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului; 

- asigurarea transparentei în ceea ce priveşte atribuirea gestiunii serviciului, stabilirea tarifelor şi 

compensarea acestora; 

- accesul facil la serviciul de transport public local şi protecţia categoriilor defavorizate. 

c) Identificarea soluţiilor necesare pentru îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii de 

transport public local în Valea Jiului prin accesarea fondurilor europene şi programelor de 

investiţii cu finanţare internă/externă, POR 2014-2020, P.O.R. Axa 3, obiectivul specific 3.2 – 

reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană 

durabilă, prin care se urmăreşte creşterea calităţii si eficientei serviciului, creşterea siguranţei în 

exploatare şi asigurarea continuităţii serviciului. 

d) Administrarea în mod eficient şi transparent a bunurilor aparţinând patrimoniului ADI, bunuri 

ce alcătuiesc sistemul de transport public zonal de persoane.  

e) Dezvoltarea rețelei de transport public de persoane la nivelul zonei Văii Jiului funcție de 

necesitățile de deplasare ale populației. 

 

În data de 22 Octombrie 2018 conform certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop 

patrimonial, dosar 5098/278/2018, s-a înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

transport public zonal “Green Line – Valea Jiului” având ca scop: înfiinţarea, organizarea, 

reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului de 

transport public zonal (denumit în continuare “Serviciul”) pe raza de competenţă a unităţilor 

administrativ – teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a proiectelor de investiţii 

publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după 

caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a 

Serviciului. 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public zonal “Green Line – Valea Jiului” 

este persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică. 
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Membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public zonal “Green Line – 

Valea Jiului” sunt: 

- Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara; 

- Municipiul Lupeni prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni; 

- Municipiul Petroşani prin Consiliul Local al Municipiului Petroşani; 

- Municipiul Vulcan prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan; 

- Oraşul Aninoasa prin Consiliul Local al Oraşului Aninoasa; 

- Oraşul Petrila prin Consiliul Local al Oraşului Petrila; 

- Oraşul Uricani prin Consiliul Local al Oraşului Uricani. 

 

Prezentul studiu de oportunitate are ca scop fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de 

gestiune a serviciilor de transport și optimizarea rețelei de transport public în cadrul proiectului 

”Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani 

Green Line Valea Jiului”. Modelul cadru de contract ce urmează a fi încheiat în baza studiului de 

oportunitate va respecta Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, cerinţele legislaţiei în vigoare, în 

speţă Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată (modificată şi 

completată prin Legea nr. 225/2016). 

Pe baza fundamentării şi stabilirii soluţiilor optime de gestiune a serviciilor de transport public 

local  în Valea Jiului se vor putea lua decizii informate asupra administrării şi operării serviciului 

de transport public, prin analiza tuturor elementelor tehnice, juridice şi financiare specifice. 

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

 Dezvoltarea şi funcţionarea  serviciului de transport public local în concordanţă cu 

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

aferente acestuia; 

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

agenţilor economici din Valea Jiului; 

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

şi eficienţă; 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei 

transportului public local de persoane; 

 Menţinerea serviciului de transport la indicatorii de performanţă propuşi; 

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

 Asigurarea capacităţii suficiente de transport pe rutele de transport public local. 
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Obiectul delegării de gestiune 

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

prin curse regulate între localităţile din Valea Jiului şi infrastructura de transport aferentă. 

 

Cadrul legal 

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

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

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

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

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

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

prevederile legislaţiei în domeniu: 

Referințe legale la nivel european: 

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

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

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

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

Referințe legale la nivel național: 

 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică  locală; 

 Legea nr. 273/2006 privind  finanţele publice  locale; 

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

 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 

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

 Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de  utilităţi publice, actualizata  prin Legea 

225/2016; 

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

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

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

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

 Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport 

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

de transport; 

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

subvenţionate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare 
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 Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea regulamentului - cadru 

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

transport public local. 

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

ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 

21/1996. 

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

 Ordonanţa de  Urgenţă  a Guvernului  nr. 40/2015  privind  gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare  2014-2020 

 Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de  programare  2014- 2020 

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

delegare a gestiunii serviciilor de transport public local 

 

Documentaţia se va realiza respectând toate condiţiile din ”Ghidul solicitantului condiţii specifice 

de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 

regiuni, POR/2017/3/3.2/l/bi şi POR/2017/3/3.2/l/iti, axa prioritară 3, prioritatea de investiţii 

4e, obiectivul specific 3.2 - reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile 

de mobilitate urbană durabilă”, precum și legislaţia aplicabilă respectiv Regulamentul (CE) nr. 

1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile 

publice de transport de călători pe calea ferată și rutier, denumit  în continuare "Regulamentul  

(CE) 1370/2007". 

 

1. Prezentarea situaţiei actuale a transportului public 
Trăsăturile de bază ale transportului în comun de călători sunt determinate de faptul că se 

desfăşoară într-un cadru organizat, pe trasee fixe, cu grafice de mers şi tarife prestabilite. 

Transportul de călători este caracterizat de faptul că trebuie să se realizeze în momentul cererii şi 

să fie organizat în aşa fel încât să asigure preluarea sarcinii de transport în orice condiţii, cu un 

grad corespunzător de confort şi siguranţă, funcţia principală a sistemului de transport public 

urban fiind aceea de a satisface cerinţele de deplasare (călătoriile) în teritoriu ale locuitorilor, atât 

în zone caracterizate printr-o mare densitate a populaţiei (locuinţele), cât şi în cele industriale, 

comerciale şi de agrement. 

 

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

prevede că transportul local și județean de persoane poate fi serviciul public de transport așa 

cum acesta este definit de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al 
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Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de 

călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu 

modificările și completările ulterioare. 

În sensul Regulamentului 1370/2007, transportul public de călători reprezintă serviciile de 

transport de călători care sunt de interes economic general și care sunt prestate către public în 

mod nediscriminatoriu și continuu. 

 

În conformitate cu art. 3 pct. 48 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, transportul 

rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat în limitele unei asociaţii de dezvoltare 

intercomunitare având ca obiect transportul rutier public de persoane, este definit ca transport 

rutier local de persoane. Traseele dintr-o asociaţie de dezvoltare intercomunitară sunt 

considerate trasee locale în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 38 din O.G. nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere. 

 

Sistemul de transport public (călători) desemnează transportul public global, incluzând rețeaua 

de transport public, cadrul instituțional și de reglementare. Serviciul de transport public zonal de 

persoane prin curse regulate este suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, 

deplasarea persoanelor cu ajutorul autovehiculelor, pe trasee de transport și în condiții 

prestabilite, conform unui program de transport şi pe baza regulamentului de transport, în Aria 

Serviciului.  

 

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

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

cu mijloacele de transport, formează Sistemul de Transport Public. 

Infrastructura tehnico-edilitară include: 

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

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

igienizare etc.; 

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

de intervenţie şi de depanare; 

c) calea de rulare a tramvaielor şi a metroului; 

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

transportului pe cablu; 

e) reţele electrice de contact pentru tramvaie, troleibuze, metrou şi pentru transportul pe 

cablu; 

f) sistemul energetic de alimentare a reţelelor de contact electrice, staţii de transformare-

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

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

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

legitimaţiilor de călătorie; 

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

j) gări fluviale. 

Prin mijloace de transport destinate Transportului Public se înţelege: 

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

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

 autobuze urbane;  

 tramvaie; 

 troleibuze; 

 trenuri de metrou; 

 mijloace specifice de transport, în cazul transportului pe cablu; 

 autoturisme; 

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

 

Rețeaua de transport public (călători) desemnează global toate instalațiile conținând mijloacele și 

echipamentul necesar pentru transportul călătorilor: cadrul infrastructural, structura (numărul și 

tipul liniilor, rutele), exploatarea (frecvența, amplitudinea), vehiculele. 

Deplasare: transportul de la origine la destinație în care se folosesc unul sau mai multe mijloace 

de transport. O deplasare poate fi compusă din una sau mai multe călătorii. 

Călătorii: transportul cu un singur mijloc de transport din stație în stație fără transfer. Una sau 

mai multe călătorii generează o deplasare. 

Sistemul de taxare reprezintă biletul fizic, oferta comercială și toate dispozitivele (fixe, mobile și 

portabile) și procedurile comerciale conexe utilizate de către operatorul de transport public sau 

de către autoritate, pentru colectarea taxelor de transport și furnizarea de statistici și rapoarte cu 

privire la traficul călătorilor. 

Sunt luate în considerare două “evoluții” ale sistemului de taxare: 

Sistem de taxare integrat înseamnă: 

1. un sistem de taxare care utilizează un suport fizic unic (de ex. hârtie, electronic) pentru 

întreaga ofertă a tuturor operatorilor/rețelelor de transport public dintr-o zonă/regiune 

metropolitană. 

2. existența unei baze de date comune și a unui instrument automat capabil să genereze 

echilibrul dintre the serviciile de transport vândute și cele efectiv prestate de către fiecare 

operator. 

Titlurile electronice de călătorie înseamnă un sistem de taxare bazat pe tehnologia electronică și 

IT: suporturile fizice ale biletelor (de ex.SmartCard, SmartPhone, NFC), dispozitivele specifice 

(mașini care emit biletele, validatoare, mașini portabile de control) și aplicații IT (baze de date, 
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front office, back office, instrumente de raportare, casa de compensare), dispozitive de 

comunicare. Prin  intermediul titlurilor electronice de călătorie autorităţile publice locale pot 

controla volumul de călători și poate avea un management transparent al veniturilor operatorilor 

de transport public. 

Oferta tarifară reprezintă toate produsele (pozițiile tarifare) oferite publicului, care vor fi utilizate 

în sistemul de taxare: bilet unic, abonament, abonament fracţionat, portofel electronic, etc.  

Autobuzul standard: un vehicul rutier dedicat transportului călătorilor, în care aceștia pot sta jos 

sau în picioare. Un autobuz standard are între 11 și 14 m lungime și poate transporta 70 – 110 

călători. 

Microbuzul: un autobuz care are între 4-9 m lungime și poate transporta între 8-30 călători. 

Autobuzele de dimensiuni medii: un autobuz cu o lungime între 8-11 m care poate transporta 70-

80 călători. 

Autobuz articulat: un autobuz articulat este compus din două secțiuni rigide legate între ele de 

un burduf. Capacitatea sa variază de la 150 la 250 călători și are între 17-24 m lungime. 

Autobuz convențional: un autobuz acționat de un motor diesel. 

  

Aria Serviciului, în contextul prezentului studiu de oportunitate înseamnă raza teritoriilor 

unităţilor administrativ-teritoriale ale Municipiului Petroşani, Municipiului Vulcan, Municipiului 

Lupeni, Oraşului Petrila, Oraşului Uricani şi Oraşului Aninoasa, situate în Regiunea de 

Dezvoltare Vest a României, în sudul judeţului Hunedoara. 

 

În zona analizată, transportul public de călători la nivel local, regional, național și internațional, 

este asigurat de modurile de transport rutier și feroviar.  

Cel mai frecvent mod de transport public care este întâlnit la nivelul zonei analizate este 

transportul rutier cu microbuze și autobuze, acesta operând la nivel local, județean și 

interjudețean. Transportul public rutier prin servicii regulate la nivel județean este în 

administrarea Consiliului Județean Hunedoara iar cel interjudețean se află în administrarea 

Autorității Rutiere Române. Rețeaua de transport feroviar este administrată de Compania 

Națională de Căi Ferate CFR – SA, reprezentată în teritoriu de Regionala CF Timișaoara, operarea 

fiind asigurată de operatorul public CFR Călători. 

 

Transportul județean  

Sistemul de transport public județean prin servicii regulate este prezent pe teritoriul zonei de 

analiză cu curse care își au originea/destinația în cele 6 localități din zona Valea Jiului. Transportul 

public județean prin curse regulate este gestionat de Consiliul Județean Hunedoara, cursele fiind 

operate pe trasee atribuite unor operatori privați. 

Potrivit Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pentru traseele 

județene pe perioada 01.01.2014 - 30.06.2019 publicat de Consiliul Județean Hunedoara, în 
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decursul unei zile lucrătoare numărul total de curse care deservesc cererea de transport 

generată/atrasă de arealul de analiză este de 311, acestea fiind distribuite pe 10 trasee, așa cum 

este indicat și în tabelul de mai jos: 

Tabel 1 -Trasee de transport public județean în zona analizată. Sursa: CJ Hunedoara 

Nr. 

crt. 

Cod 

traseu 

Localitate 

Origine 

Localitate 

intermediară 

Localitate 

destinație 

Lungime 

traseu 

[km/sens] 

Nr. 

curse/zi 

Capacitate 

minimă de 

transport 

[locuri] 

1. 92 Lupeni Petroșani Deva 116 1 10 

2. 93 Petroșani Hațeg Deva 95 13 10 

3. 95 Petroșani - Uricani 29 116 10 

4. 96 Lupeni - Buta 24 14 10 

5. 97 Petroșani - Aninoasa-

Vale 

17 15 10 

6. 97 Petroșani - Aninoasa 16 24 10 

7. 98 Petroșani Petrila Lonea 10 87 10 

8. 99 Petroșani - Cimpa 13 32 10 

9. 100 Petroșani Cimpa Podul 

Gura 

Rascoala 

14 4 10 

10. 101 Petroșani Cimpa Jieț 14 5 10 

 

Traseele pe care se circulă cu frecvența cea mai ridicată sunt Petroșani – Uricani, Petroșani – 

Lonea și Petroșani – Aninoasa.  

Frecvenţe succedare autovehicule 

Pe traseul Petroşani – Uricani, în intervalul 06:00-12:00 circulă 6 vehicule pe oră, în intervalul orar 

12:00-16:00 circulă 12 vehicule pe oră, în intervalul orar 16:00-20:00 circulă 6 vehicule pe oră, în 

intervalul 20:00-21:00 – 4 vehicule, în intervalul 21:00-22:00 – 3 vehicule iar în intervalul 22:00-

23:00 – 1 vehicul 

 

Pe traseul Petroşani – Lonea, în intervalul orar 06:00-18:00 circulă 6 vehicule pe oră, în intervalul 

18:00-19:00 circulă 5 vehicule pe oră, în intervalul 19:00-20:00 circulă 3 vehicule pe oră, în 

intervalul 20:00-21:00 circulă 4 vehicule pe oră, în intervalul 21:00-22:00 circulă 2 vehicule pe oră 

iar în intervalul 22:00-23:00 circulă 1 vehicul. 

 

Pe traseul Petroşani – Cimpa: 

- intervalul 05:00-06:00 – 1 vehicul 

- intervalul 06:00-07:00 – 2 vehicule 
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- intervalul 07:00-08:00 – 3 vehicule 

- intervalul 08:00-09:00 – 2 vehicule 

- intervalul 09:00-10:00 – 3 vehicule 

- intervalul 10:00-11:00 – 2 vehicule 

- intervalul 11:00-12:00 – 2 vehicule 

- intervalul 12:00-13:00 – 2 vehicule 

- intervalul 13:00-14:00 – 3 vehicule 

- intervalul 14:00-15:00 – 3 vehicule 

- intervalul 15:00-16:00 – 3 vehicule 

- intervalul 16:00-17:00 – 3 vehicule 

- intervalul 17:00-18:00 – 2 vehicule 

- intervalul 18:00-19:00 – 2 vehicule 

- intervalul 19:00-20:00 – 2 vehicule 

- intervalul 20:00-21:00 – 4 vehicule 

- intervalul 21:00-22:00 – 2 vehicule 

 

În situaţia actuală, la nivelul localităţilor analizate nu sunt funcţionale terminale de transport 

public amenajate, astfel încât să se ofere condiţii corespunzătoare din punct de vedere al 

siguranţei şi confortul călătorilor. 

Potrivit programului de transport prin servicii regulate valabil la nivelul judeţeului Hunedoara, 

Piaţa Victoriei reprezintă un punct terminus/deorigine/de oprire pentru majoritatea traseelor de 

transport judeţean asociate Municipiului Petroşani, însă amenajările nu asigură condiţii 

corespunzătoare din punct de vedere al siguranţei şi confortului călătorilor, neoferind spaţii 

corespunzătoare de aşteptare a vehiculelor. În vederea asigurării unor condiţii corespunzătoare 

desfăşurări acestui serviciu public, aşa cum este stipulat în cadrul PMUD “Linia verde de autobuze 

electrice – Green Line Valea Jiului”, sunt necesare investiţii pentru dezvoltarea unui terminal de 

transport intermodal (transport local/judeţean/regional) modern. 

Operarea serviciului de transport public judeţean între cele 6 localităţi incluse în zona de analiză 

este realizată cu un parc de 45  mijloace de transport, cu o vechime cuprinsă între 2 şi 18 ani. Cele 

mai multe vehicule au vechimi cuprinse între 14-16 ani. 

Mijloacele de transport public cu vechime mai mica de 8 ani se întâlnesc pe tarseele: 

• Petroşani – Uricani: 12 vehicule, 60% din parcul circulant; 

• Lupeni – Petroşani: 1 vehicul – total parc circulant; 

• Petroşani – Jieţ/Jieţ – Petroşani: 2 vehicule – total parc circulant. 
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În ce priveşte staţiile staţiile publice de pe traseele de transport judeţean, acestea sunt amplasate 

pe principalele artere de circulaţie. Traseele judeţene de transport public traversează zonele 

central ale localităţilor din zona analizată, efectele externe produse de circulaţia acestor vehicule 

fiind suportate de locuitorii zonelor urbane din Valea Jiului. 

 

Transportul public urban 

Sistemul de transport public urban este funcțional în municipiile Petroșani și Lupeni, respectiv 

transport rutier efectuat de entitati private, cu vehicule tip microbuze. 

 

 

Transportul public în Oraşul Petrila 

La nivelul Orașului Petrila, la momentul actual nu este organizat un serviciu de transport public 

local.  

La nivel interurban, transportul public între localitătile din arealul analizat, este realizat, in regim 

de maxi-taxi, de catre entitati private autorizate. 

 

Transportul public în Municipiul Petroşani 

Sistemul de transport public local din Municipiul Petroşani este format din infrastructură, 

mijloace de transport şi tehnici de exploatare specific modului de transport public de suprafaţă – 

autobuz/microbuz. 

Funcţionarea serviciului de transport public se realizează în baza contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, în Municipiul 

Petroşani, încheiat în anul 2015 între Z.M.K. S.R.L. şi Consiliul Local Petroşani, având perioada de 

3 ani. Acesta a fost prelungit, conform legii, cu încă 3 ani. Contractul nu prevede alocarea de 

subvenţii/compensaţii din partea Consiliului Local Petroşani. 

Reţeaua de transport public local este formată din 3 linii (1 linie principală şi 2 linii secundare), cu 

lungime totală a traseelor de 18,8 km: 

• Linia principală: Piaţa Victoriei – Aeroport 

• Linia secundară 1: Micropiaţă Aviatorilor – Colonie 

• Linia secundară 2: ENEL – Telescaun 

Linia principal şi Linia secundară 1 se suprapun pe o lungime semnificativă a traseelor, situaţie 

care îi avantajează pe utilizatorii localizaţi pe segementele reţelei caracterizate de concentrarea 

ofertei de transport public şi îi defavorizează pe potenţialii călători localizaţi în zone nedeservite 

de reţeaua de transport public. 
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În zilele lucrătoare autobuzele circulă în intervalul orar 05:30-23:00. Linia pe care vehiculele 

prezintă frecvenţa cea mai ridicată este linia principală. În intervalele de vârf de trafic (06:00-

09:00 şi 13:00-19:00) vehiculele circulă la un interval de succedare de 5 minute. În restul 

perioadei de operare, intervalul de succedare dintre vehicule este de 10 minute, cu excepţia 

ultimei ore, când frecvenţa se reduce la 2 vehicule pe oră. 

Pe linia secundară 1, intervalul de succedare dintre vehicule este constant, de 60 minute, pe 

întreaga perioadă de operare. 

Linia secundară 2 prezintă cea mai slabă frecvenţă a vehiculelor, în zilele lucrătoare acestea 

având un interval de succedare de 120 de minute. În zilele nelucrătoare, intervalul de succedare 

dintre vehicule se reduce la 60 de minute, această linie fiind utilizată în scop turistic.  

 

Figura 1 Traseele de transport public local din Municipiul Petroşani. Sursa: PMUD “Linia Verde de 
autobuze electrice – Green Line Valea Jiului” 
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Parcul de vehicule care deserveşte transportul public urban în Municipiul Petroşani este format 

din 15 vehicule, cu capacităţi ce variază între 19 şi 28 de locuri. În ce priveşte vechimea, 60% 

dintre vehicule au o vechime de 10-11 ani iar restul mai mică sau egală cu 9 ani. Menţionerea în 

circulaţie a vehiculelor a căror vechime depăşeşte durata normală de funcţionare conduce la 

creşterea costurilor cu întreţinerea şi reparaţiile. Conform Hotărârii Guvernului României nr. 2139 

din 30.11.2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 46 din 13 ianuarie 2005, durata normală de 

funcţionare a vehiculelor de transport public este de 8 ani.  

Vehiculele care compun parcul auto se încadrează în normele de poluare EURO 6 (40%) şi EURO 4 

(60%). 

Finanţarea operării pe traseele de transport public urban din municipiul Petroşani este suportată 

din veniturile proprii ale operatorului de transport privat, reprezentând încasări din vânzarea 

legitimaţiilor şi contravaloarea diferenţelor de tarif acordate de autoritatea locală pentru diferite 

categorii de utilizatori. Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 128/07.04.2015, municipalitatea 

acordă facilităţi la transportul public local de persoane efectuat cu mijloacele de transport în 

comun, în municipiul Petroşani, după cum urmează: 

 20 călătorii gratuite/lună pe mijloacele de transport public local, pe bază de bilete de 

transport personalizate, eliberate de Direcţia de asistenţă socială, pentru următoarele 

categorii de persoane: 

a) Pensionari care au împlinit vârsta de 65 ani şi ale căror venituri cumulate sunt mai 

mici sau egale cu suma de 1000 lei/lună; 

b) Veteranii şi văduvele de război; 

c) Persoanele persecutate din motive politice, de dictatură instaurată cu începere de 

la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate, ori constituite în 

prizonieri prevăzute de Decretul – Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

d) Persoanele persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de 

la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice prevăzute de 

Ordonanţa nr. 105/1999; 

e) Persoanele care au împlinit vârsta de 65 ani, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 

416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

f) Persoanele cu handicap grav şi accentuat transportabili; 

g) Însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; 

h) Însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; 

i) Însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezentarea 

acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul 
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DAS, care să ateste faptul că acesta prezintă asociat şi tulburări de comportament 

şi se pot deplasa doar în prezenţa unui însoţitor; 

j) Asistenţii personali (persoanele care beneficiază de indemnizaţie de însoţitor) ai 

persoanelor cu handicap grav); 

k) Asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. 

 30 de călătorii gratuite/lună pe mijloacele de transport public local de persoane, Direcţiei 

de Asistenţă Socială, pentru funcţionarii care efectuează anchete sociale la domiciliul 

beneficiarilor de asistenţă social. 

 Gratuitate pe mijloacele de transport public local pentru elevii din zona Peştera Bolii, Triaj, 

Saşa, Livezeni, Maleia, str. Progresului, Funicularului, Poligonului (zona Bosnia) şi str. 

Tudor Vladimirescu, nr. 16, bl. D3, în funcţie de numărul de zile în care se desfăşoară orele 

de curs. 

 Gratuitate pe mijloacele de transport public local pentru nevăzători şi persoana care 

însoţeşte pe nevăzător în timpul călătoriei. 

Sistemul de tarifare prevede valabilitatea legitimaţiei de călătorie numai pentru călătoria în 

cauză. Vânzarea legitimaţiilor de călătorie are loc în autobuz, la conducătorul auto, acesta fiind 

cel care eliberează biletele. 

 

Transportul public în Oraşul Aninoasa 

La nivelul oraşului Aninoasa, la momentul actual nu este organizat un serviciu de transport public 

local. 

La nivel interurban, transportul public între localităţile din arealul analizat, este realizat în regim 

de maxi-taxi, de către entităţi private autorizate. 

 

Transportul public în Municipiul Vulcan 

La nivelul municipiul Vulcan, la momentul actual nu este organizat un serviciu de transport public 

local. Transportul de persoane în Vulcan este asigurat prin intermediul unor linii private de 

microbuz și taxi, dimensionate corespunzător pentru a asigura necesarul comunității. 

Legătura cu localitățile învecinate se realizează prin intermediul unor linii de microbuz, operate 

de către entități private autorizate. 
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Transportul public în Oraşul Uricani 

Transportul public de persoane interjudețean Uricani-celelalte localități vecine (Lupeni, Vulcan, 

Petroșani etc.) este asigurat, ca și în cazul celorlalte localități vizate, de operatorul economic SC 

ZMK SRL, cu microbuzele din dotare. Acestea circulă zilnic, în intervalul orar 05.00-22.00, pe ruta 

Uricani-Petroșani. Societatea dispune de 40 de mijloace de transport, cu o frecvență de 5 - 15 

minute. 

În orașul Uricani nu există transport feroviar. 

 

Transportul public în Municipiul Lupeni 

Sistemul de transport public local din Municipiul Lupeni este format din infrastructură, mijloace 

de transport şi tehnici de exploatare specific modului de transport public de suprafaţă – 

autobuz/microbuz. 

Funcţionarea serviciului de transport public se realizează în baza contractului de delegare prin 

concesiune a gestiunii serviciului de transport public local de călători în Municipiul Lupeni, 

încheiat în anul 2015 între Municipiul Lupeni şi S.C. GEONY TRANSPRINT S.R.L., având perioada de 

valabilitate de 6 ani. Contractul în vigoare nu prevede alocarea de subvenţii/compensaţii din 

partea Municipiului Lupeni. 

Mijloacele de transport public local circulă pe traseul Lupeni Centru – Bărbăteni, lungimea 

parcursului fiind de 7 km. În zilele lucrătoare, microbuzele circulă în intervalul orar 07:00-22:00, 

având următorul interval de succedare între vehicule: 

 - 5 minute în intervalul 07:00-15:00 

 - 15 minute în intervalul 15:00-22:00  

Parcul auto care asigură operarea serviciului de transport public este format din 8 vehicule 

(dintre care 2 formează parcul de rezervă), cu capacităţi ce variază între 12 şi 17 locuri. În cee ace 

priveşte vechimea autovehiculelor care compun parcul auto, circa 50% dintre acestea au o 

vechime cuprinsă între 10-11 ani, 25% au vechime mai mică sau egală cu 9 ani, 13% au o vechime 

de 17-21 ani iar restul au o vehcime de 12-16 ani. Şi în acest caz, vechimea autovehiculelor 

conduce la costuri mai ridicate cu întreţinerea şi reparaţiile. 

Vehiculele din compunerea parcului auto se încadrează în normele de poluare EURO 3 (62%), 

EURO 4 (25%) şi EURO 5 (13%). 

 

Finanţarea operării este suportată din venituri proprii reprezentând încasări din vânzarea 

legitimaţiilor şi contravaloarea diferenţelor de tarif acordate de autoritatea locală pentru diferite 

categorii de utilizatori. 
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Sistemul de tarifare prevede valabilitatea legitimaţiei de călătorie numai pentru călătoria în 

cauză. Vânzarea legitimaţiilor de călătorie are loc în autobuz şi este realizată de conducătorul 

auto. 

 

Transportul public în Municipiul Vulcan 

Transportul de persoane în Vulcan este asigurat prin intermediul unor linii private de microbuz şi 

taxi, care sunt dimensionate corespunzător pentru a asigura necesarul comunității. Legătura cu 

localităţile învecinate se realizează prin intermediul unor linii de microbuz, însă la nivel judeţean 

s-a constatat încă din 2012 nevoia de înfiinţare a unei linii regionale de troleibuz, pentru 

asigurarea mobilității persoanelor în Valea Jiului, între Petroșani și Uricani. Astfel, în 2012 

Consiliul Local Vulcan a aprobat asocierea cu autorităţile similare din localitățile partenere şi cu 

Consiliul Judeţean Hunedoara, în calitate de parte asociată responsabilă de proiect, în vederea 

implementării proiectului ”Linia verde de troleibuz Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani, 

GREEN LINE VALEA JIULUI – VEST”. Acordul de asociere avea ca obiect în 2012 dezvoltarea unui 

sistem de transport public de călători curat și eficient din punct de vedere energetic, la un preț 

care va conține doar costurile de funcționare ale serviciului de transport, asigurându-se astfel 

creșterea nivelului de accesibilitate a forței de muncă în Valea Jiului. Ulterior, în 2014 a fost 

introdusă în Acordul de Asociere şi modernizarea/reabilitarea infrastructurii de iluminat public pe 

traseul de troleibuz sau autobuz electric, în vederea asigurării unui sistem de iluminat cu eficienţă 

energetică ridicată, durată mare de viata şi asigurarea confortului corespunzator, inclusiv prin 

reabilitarea instalaţiilor electrice – stâlpi, reţele, cablaje, alimentări etc. 

Finanţarea acestui proiect este prevăzută a se realiza din programe europene care promovează 

dezvoltarea sistemelor de transport ce funcționează cu energie verde iar Consiliul Local Vulcan va 

pune la dispoziţia proiectului stâlpii de iluminat stradal, o bandă de teren cu lăţimea de 1,5 m din 

zona de protecţie a străzilor pe întregul traseu convenit, dar şi un teren în suprafaţă de 5000 mp 

în scopul construirii depoului de troleibuze. 

Infrastructura de cale ferată Halta de Mişcare CFR Vulcan se află pe linia de cale ferată Livezeni- 

Lupeni, între staţiile Iscroni şi HM Lupeni Grupa Tehnică, la o distanţă de 91,6 km de la staţia CFR 

Simeria. Linia Simeria Petroşani - în lungime de 78,7 km – a fost deschisă la 28 august 1870, la 

Livezeni s-a ajuns în 1887, iar lucrările la linia Petroşani – Lupeni (22,2 km) au fost finalizate la 27 

iunie 1892.  

Transportul feroviar de călători se face cu trenurile operatorului de transport feroviar privat 

Regiotrans, pe distanţa Petroşani – Lupeni circulând 3 perechi de trenuri zilnic. Pe raza 

municipiului Vulcan mai există, în zona porţii principale a Preparaţiei Coroeşti, un Punct de Oprire 

(P.O. Coroeşti) pentru trenurile de călători.  
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Transportul public interjudeţean prin servicii regulate 

Serviciul de transport public interjudeţean prin servicii regulate este gestionat de Autoritatea 

Rutieră Română (A.R.R.) cu operatori privaţi. Zona analizată este deservită de 6 trasee cu 

originea/destinaţia în localitatea Petroşani, trasee care utilizează axa principală de circulaţie DN 

66. 

 

Tabel 2 - Trasee de transport public interjudeţean. Sursa: PMUD “Linia verde de autobuze electrice – 
Green Line Valea Jiului” 

Cod traseu Judeţ 

plecare 

Judeţ 

sosire 

Localitate/autogară 

plecară 

Localitate/autogară 

sosire 

Distanţa, km 

547 B HD Bucureşti, Autog. 

Millenium Trans 

Impex 

Petroşani, Autog. 

Siva Trans 

454 

625 VL HD Râmnicu Vâlcea, 

Autog. Obada Trans 

Petroşani, Autog. 
Siva Trans 

175 

625 VL HD Râmnicu Vâlcea, 

Autog. Obada Trans 

Petroşani, Autog. 
Siva Trans 

175 

717 B HD Bucureşti, Autog 

Militari 

Petroşani, Autog. 
Siva Trans 

337 

3089 HD DJ Petroşani, Autog. 

Siva Trans 

Craiova, Autog. 

Craiova Nord 

169 

3123 VL HD Horezu, Autog. Siva 

Trans 

Petro;ani, Autog. 

Siva Trans 

113 

719 HD DJ Hunedoara, Autog. 

Interservice Srl 

Craiova, Autog. 

Craiova 

356 

22923 GJ HD Târgu Jiu, Autog. 

Expres Transport 

Deva, Autog. Plus 

Com Srl 

159 

499 HD MH Hunedoara, Autog. 

Interservice Srl 

Drobeta Turnu 

Severin, Autog. 

Alpha Construct 

Sistem SA 

226 

887 HD B Hunedoara, Autog. 

Interservice Srl 

Bucureşti, Autog. 

Militari 

397 

 

Traseele de transport interjudeţean menţionate au ca şi punct de oprire Autogara Siva Trans, 

amplasată pe DN 66. Principala disfuncţie a acestui mod de transport este lipsa intermodalităţii, 

în situaţia actuală nefiind prevăzută integrarea cu sistemul de transport public local. Ca şi în cazul 

sistemului de transport public judeţean, nu este funcţional un terminal de transport amenajat 

astfel încât să ofere condiţii corespunzătoare din punct de vedere al siguranţei şi confortului 

călătorilor. În vederea asigurării unor condiţii corespunzătoare desfăşurării acestui serviciu public, 
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sunt necesare investiţii pentru modernizarea unui terminal de transport intermodal (transport 

local/judeţean/regional) modern, fapt indicat în cadrul PMUD „Linia verde de autobuze electrice 

– Green Line Valea Jiului”. 

 

Transport feroviar 

Zona analizată este racordată la reţeaua de cale ferată în staţiile Petroşani, Lunca Jiului şi 

Livezeni, amplasate pe linia 202: Simeria – Petroşani – Tg. Jiu – Filiaşi (linie dublă electrificată pe 

sectorul Simeria – Livezeni, linie simplă electrificată pe sectorul Livezeni – Filiaşi), tronsonul 

făcând parte din reţeaua Trans Europeană de Transport (TEN-T) extinsă. 

 

Localităţile amplasate pe Valea Jiului de Vest sunt traversate de linia 214 Livezeni – Bărbăteni, 

care reprezintă secţie neinteroperabilă, pe care în prezent circulaţia trenurilor de călători este 

suspendată. 

Staţiile de cale ferată la nivelul reţelei de transport a Municipiului Petroşani sunt: staţia de cale 

ferată Petroşani, Halta Lunca Jiului, Gara Livezeni, amplasarea acestora fiind prezentată în figura 

următoare: 
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Figura 2 Localizarea staţiilor de cale ferată în Municipiul Petroşani. Sursa PMUD “Linia verde de 
autobuze electrice – Green Line Valea Jiului” 

În decursul unei zile lucrătoare, în intervalul orar 00:01-23:56, staţia Petroşani reprezintă punct 

de plecare/sosire pentru 20 de trenuri operate de SNTFC, încadrate în rangurile Regio (R, 11 

trenuri) şi Interregio (IR, 9 trenuri).  

La nivel local, atât cele două staţii, Petroşani şi Livezeni, cât şi halta Lunca Jiului, prezintă 

accesibilitate redusă în raport cu celelalte moduri de transport public de călători – transport 

public local, judeţean şi interjudeţean. Accesul la serviciile de transport feroviar poate fi realizat 

numai utilizând serviciul de transport public auxiliar în regim de taxi sau transportul privat.  

În prezent, activitatea de transport public de călători se desfașoară între localitățile din Valea 

Jiului cu următorul parc auto: 
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Ruta                                       Microbuz           An fabricaţie 

T1 - Lupeni - Petrosani 
1 microbuz 

 
1 

 
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2 - Petrosani - Uricani 
20 de microbuze 

1 2013 

2 2013 

3 2012 

4 2012 

5 2013 

6 2013 

7 2012 

8 2013 

9 2013 

10 2012 

11 2012 

12 2012 

13 2005 

14 2006 

15 2006 

16 2006 

17 2004 

18 2006 

19 2002 

20 2001 

T3 - Lupeni - Buta 
2 de microbuze 

1 2004 

2 2003 
 

T4 - Petrosani - Aninoasa 
Vale 
4 de microbuze 

1 2006 

2 2006 

3 2004 

4 2004 
 

 
T5 - Petrosani - Lonea 
11 de microbuze 

1 2003 

2 2004 

3 2004 

4 2004 

5 2003 
 6 2002 

7 2004 

8 2000 

9 2002 

10 2004 

11 2004 
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T6 - Petrosani - Cimpa 
4 de microbuze 

1 2004 

2 2005 

3 2005 

4 2005 

T7 - Petrosani - Pod 
Rascoala 
1 de microbuz 

 
1 

 
2005 

T8 - Petrosani - Jiet 
2 de microbuze 

1 2006 

2 2005 

 

Aşa cum se observă din datele anterioare, flota existentă de autovehicule leagă fragmentat 

localitățile din Valea Jiului în sensul în care există o singură rută care leagă Petroșani-Vulcan-

Lupeni și Uricani, iar orașul Petrila este legat doar de Petroșani. Orașul Aninoasa prezintă aceeași 

situație, dar aici poziționarea geografică face ca singura posibilitate de legatură să fie prin 

Petroșani sau prin stațiile situate pe DN 66A.  

Frecvențele de circulație a microbuzelor sunt între 5 și 15 minute în medie. Parcul auto utilizat 

este parțial modernizat până la norma de poluare Euro VI, iar gradul de confort aferent 

transportului cu microbuzul este semnificativ redus.  

În ceea ce privește dispecerizarea și politica de tarifare, aceasta nu este informatizată, biletele de 

călătorie se achiziționează direct de la șofer, iar activitatea de management al flotei se realizează  

scriptic la fiecare operator în parte. 

Din prezentarea situaţiei actuale a transportului public la nivelul zonei de implementare a 

proiectului Linia verde de autobuze electrice – Green Line Valea Jiului se pot desprinde o serie de 

caracteristici principale: 

 Existenţa localităţilor urbane din cele incluse în zona de analiză în care nu este funcţional 

un sistem de transport public local şi care să opereze în baza Regulamentului CE 

1370/2007; 

 Lipsa unui sistem de transport în comun coerent, omogen şi care să deservească unitar 

cetăţenii de pe întreaga zonă analizată; 

 Cota modală redusă a transportului public; 

 Inexistenţa unor informaţii în timp real asupra graficului de circulaţie al vehiculelor; 

 Întârzieri în deplasările cu transportul public datorate congestiilor de circulaţie care 

afectează şi traficul general; 

 Legăturile slabe între diferite moduri de transport; 

 Vechimea mijloacelor de transport şi încadrarea motoarelor în norme de poluare reduse  - 

impact negativ asupra confortului şi siguranţei călătorilor şi asupra mediului; 

 Existenţa unui sistem de tarifare care nu prezintă accesibilitate şi atractivitate ridicate 

pentru utilizatori; 
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 Inexistenţa unui sistem unitar de taxare, cee ace conduce la o eficienţă scăzută a 

serviciului de transport public şi totodată un grad redus de atractivitate a acestuia; 

 Existenţa unor staţii intermediare pentru transportul judeţean neamenajate 

corespunzător, ce ridică probleme de siguranţa circulaţiei; 

 Lipsa unor spaţii amenajate corespunzător destinate staţionării mijloacelor de transport 

pe timp de noapte; 

 Lipsa imobilelor destinate garării şi întreţinerii vehiculelor cu care sunt operate serviciile 

de transport călători de către operatorii privaţi; 

 Lipsa unui terminal de transport intermodal în care să se realizeze transferul între 

transport regional, interjudeţean şi intrajudeţean şi cel local în condiţii de siguranţă şi 

confort pentru călători; 

 Racordarea la reţeaua feroviară Trans Europeană de Transport TEN-T extinsă creează 

premise privind modernizarea acestei infrastructuri astfel încât să permită circulaţia cu 

viteză ridicată.   

2. Situaţia actuală a transportului public la nivelul beneficiarului 
Aşa cum am precizat şi la capitolul 1, la nivelul beneficiarului direct al prezentului studiu, 

respectiv Municiul Vulcan, la momentul actual nu este organizat un serviciu de transport public 

local. 

Transportul de persoane în Vulcan este asigurat prin intermediul unor linii private de microbuz şi 

taxi, care sunt dimensionate corespunzător pentru a asigura necesarul comunității. Legătura cu 

localităţile învecinate serealizează prin intermediul unor linii de microbuz, însă la nivel judeţean s-

a constatat încă din 2012 nevoia de înfiinţare a unei linii regionale de troleibuz, pentru asigurarea 

mobilității persoanelor în Valea Jiului, între Petroșani și Uricani. Astfel, în 2012 Consiliul Local 

Vulcan a aprobat asocierea cu autorităţile similare din localitățile partenere şi cu Consiliul 

Judeţean Hunedoara, în calitate de parte asociată responsabilă de proiect, în vederea 

implementării proiectului ”Linia verde de troleibuz Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani, 

GREEN LINE VALEA JIULUI – VEST”. Acordul de asociere avea ca obiect în 2012 dezvoltarea unui 

sistem de transport public de călători curat și eficient din punct de vedere energetic, la un preț 

care va conține doar costurile de funcționare ale serviciului de transport, asigurându-se astfel 

creșterea nivelului de accesibilitate a forței de muncă în Valea Jiului. Ulterior, în 2014 a fost 

introdusă în Acordul de Asociere şi modernizarea/reabilitarea infrastructurii de iluminat public pe 

traseul de troleibuz sau autobuz electric, în vederea asigurării unui sistem de iluminat cu eficienţă 

energetică ridicată, durată mare de viata şi asigurarea confortului corespunzator, inclusiv prin 

reabilitarea instalaţiilor electrice – stâlpi, reţele, cablaje, alimentări etc. 

 

Din punct de vedere strategic, există un Plan de Mobilitate Urbană Durabila pentru realizarea 

proiectului de dezvoltare zonală „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroşani-

Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” în care sunt dezvoltate strategii locale 
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de planificare urbană şi a transporturilor. Viziunea globală asupra dezvoltării urbane are ca linie 

directoare realizarea unui sistem de transport durabil, eficient şi accesibil. Planul de acţiune 

rezultat din strategiile de planificare şi dezvoltare urbană conţine proiecte de dezvoltare a 

sistemului de transport public în comun, alături de alte proiecte în infrastructuri sustenabile, 

finanţabile prin Fondurile Europene – Programul Operaţional Regional, Axa 3. 

PMUD pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală „Linie verde de autobuze electrice între 

Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” a fost fundamentat 

pornind şi dela Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014-2020 care prevede 

pentru perioada de referinţă o serie de obiective specifice printer care: “Hunedoara conectată: 

Hunedoara, judeţ cu o accesibilitate internă ridicată, completată de o bunăr racordare la 

principalele coridoare de transport European”. În cadrul domeniului prioritar “Încurajarea 

modalităţilor de deplasare cu emisii scăzute” au fost prevăzute două direcţii de acţiune majore: 

 Modernizarea sistemului de transport public judeţean în vederea creşterii eficienţei şi 

atractivităţii acestuia; 

 Dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete cu rol de susţinere a navetismului şi a 

cicloturismului. 

Unul dintre proiectele de importanţă majoră cuprins în cadrul primei direcţii de acţiune este 

“Green Line – linie de transport în comun ecologic pe Valea Jiului”, proiect tratat şi prioritizat 

corespunzător în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiile şi oraşele din Valea Jiului s-a realizat 

prin corelarea cu prevederile Planurile de Urbanism General ale celor şase localităţi, aflate în 

vigoare sau în diferite etape de elaborare/avizare, şi ţinând seama de relaţiile de transport cu 

teritoriile învecinate. 

De asemenea  s-a ţinut seama de omogenitatea crescută în ceea ce priveşte dezvoltarea socială, 

economică, dezvoltarea transporturilor (inclusiv a sistemului de transport public) şi considerente 

de utilizarea teritoriului. 

 

 

 Documente strategice sectoriale - nivel local: 

 UAT VULCAN 

 Plan urbanistic general al Municipiului Vulcan – anul 2011 

 Strategia de Dezvoltare a Municipiului Vulcan 2014 - 2020 – anul 2015 

 Strategia  de Eficiență  Energetică a Municipiului Vulcan  2016 -  2022 – anul 2016 

 Planul de acțiuni al Județului Hunedoara - Obiective ale Unităților Administrativ-

Teritoriale - Municipiul Vulcan – anul 2016 
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 UAT PETROȘANI 

 Planul de dezvoltare locală a Municipiului Petroșani pe perioada 2014-2020 – anul 

2014 

 Plan urbanistic general al Municipiului Petroșani – anul 2016 

 Planul de acțiuni al Județului Hunedoara - Obiective ale Unităților Administrativ-

Teritoriale - Municipiul Petroșani – anul 2016 

 

 UAT PETRILA 

 Plan urbanistic general al Orașului Petrila – anul 1997 

 Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă la nivelul Orașului Petrila – anul 2016 

 Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a Orașului Petrila – anul 2016 

 Planul de acțiuni al Județului Hunedoara - Obiective ale Unităților Administrativ-

Teritoriale  -  Orașul Petrila – anul 2016 

 

 UAT ANINOASA 

 Plan urbanistic general al Orașului Aninoasa – anul 2003 

 Planul de acțiuni al Județului Hunedoara - Obiective ale Unităților Administrativ-

Teritoriale - Orașul Aninoasa – anul 2016 

 

 UAT LUPENI 

 Plan urbanistic general al Municipiului Lupeni – anul 1994 

 Planul de acțiuni al Județului Hunedoara - Obiective ale Unităților Administrativ-

Teritoriale  -  Municipiul  Lupeni – anul 2016 

 

 UAT URICANI 

 Plan urbanistic general al Orașului Uricani – anul 2000 

 Strategia de dezvoltare durabilă a Orașului Uricani  2015-2020 – anul 2015 

 Strategia pentru îmbunătățirea eficienței energetice a Orașului Uricani- anul 2015                                    

 Planul de acțiuni al Județului Hunedoara - Obiective ale Unităților Administrativ-

Teritoriale - Orașul Uricani – anul 2016 

 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală „Linie 

verde de autobuze electrice între Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green 

Line Valea Jiului” elaborat la nivelul anului 2018 este documentul strategic şi un instrument 

pentru dezvoltarea politicilor elaborate pentru a îndeplini necesităţile de mobilitate a oamenilor 

şi companiilor între localităţile din Valea Jiului, pentru o mai bună calitate a vieţii, contribuind 

totodată la atingerea obiectivelor europene în termeni de eficienţă energetică şi protecţia 
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mediului. Acest document reprezintă o documentaţie complementară strategiei de dezvoltare 

teritorială periurbană/metropolitană şi a planului urbanistic general şi un instrument de 

planificare strategică teritorială.  

Conform PMUD - “Planul de mobilitate urbană durabilă întocmit pentru oraşele şi municipiile 

incluse în arealul proiectului de dezvoltare zonală "Linie verde de autobuze electrice între Petrila - 

Petroşani - Aninoasa - Vulcan - Lupeni - Uricani- Green Line Valea Jiului" stabileşte modul în care 

se vor pune în aplicare conceptele  moderne de planificare şi management al mobilităţii urbane 

durabile, aşa cum au fost definite şi implementate la nivel european. Aceste concepte sunt 

particularizate la specificul arealului Văii Jiului (format din Municipiile Petroşani, Vulcan, Lupeni şi 

Oraşele Petrila, Uricani, Aninoasa), urmărind maximizarea efectelor aduse prin îmbunătăţirea 

indicatorilor de mobilitate pe termen scurt  (2018-2020) şi mediu (2021-2023). 

Totodată, planul stabileşte mecanismul de  monitorizare  care va permite  evaluarea continuă şi 

revizuirea acestuia, inclusiv posibilitatea de a corecta abaterile sau reformula obiectivele într-o 

adaptare permanentă la dinamica mediului urban. Spre deosebire de abordările tradiţionale de 

planificare a transporturilor, noul concept pune un accent deosebit pe implicarea cetăţenilor şi  a 

tuturor  părţilor  interesate,  pe coordonarea politicilor între sectoare (transport, utilizarea 

teritoriilor, mediu înconjurător, dezvoltare economică, politici sociale, sănătate, siguranţă etc.), 

între diferitele niveluri de autoritate publică şi între autorităţile învecinate. 

PMUD prezintă o viziune sustenabilă de dezvoltare pentru zonele urbane şi periurbane ale 

Municipiilor Petroşani, Vulcan, Lupeni şi Oraşelor Petrila, Uricani, Aninoasa) şi ţine cont de 

costurile şi beneficiile sociale, prin "internalizarea costurilor externe". Nu în ultimul rând, trebuie 

subliniat faptul că planificarea pentru viitorul oraşului în cadrul  PMUD este centrată pe cetăţeni. 

Cetăţenii celor şase municipii şi oraşe, precum şi ai localităţilor componente/aparţinătoare ale 

acestora, în calitate de călători, oameni de afaceri,  consumatori, clienţi, sau orice  rol  ar  putea  

avea ei, sunt parte a soluţiei,  realizarea planului de mobilitate urbană durabilă “. 

Analiza realizată în cadrul PMUD privind proiectul de dezvoltare zonală „Linia verde de autobuze 

electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” 

propune organizarea unui sistem de transport public cu mijloace ecologice, pentru reducerea 

emisiilor de carbon în zonele urbane avand ca țintă următoarele obiective: 

 Accesibilitatea - usurința cu care oamenii sau bunurile pot ajunge dintr-un punct de 

origine într-un punct de destinație utilizând modurile de transport disponibile la nivelul 

teritoriului. Prin acest obiectiv se urmărește ca sistemul de transport public de persoane 

din Valea Jiului să asigure accesibilitate ridicată pentru toate categoriile de utilizatori. 

 Dezvoltarea economică -  sistemul de transport public zonal din Valea Jiului va avea un 

impact pe termen lung asupra desfășurării activităților economice prin generarea de 

venituri și locuri de muncă în Valea Jiului.  

 Siguranța – sistemul de transport public zonal din Valea Jiului va urmări reducerea 
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numărului de victime provenite din accidentele rutiere. Strategia Națională de Siguranță 

Rutieră pentru perioada 2016 – 2020 are ca obiectiv general reducerea la jumatate a 

numărului de decese provenite din accidente rutiere până în anul 2020 față de anul 2010. 

Atingerea acestei ținte propuse la nivel național este posibilă prin transpunerea 

obiectivului la nivel local și cuantificarea rezultatelor. 

 Protejarea mediului – activitatea de transport zonal de persoane din Valea Jiului va 

asigura un echilibru între satisfacerea nevoilor de mobilitate manifestate la nivelul 

localităților din Valea Jiului și impactul asupra mediului.  

Obiectivul privind protecția mediului, care se exprimă prin reducerea valorilor indicatorilor 

asociați  și anume: emisii de substante poluante, gaze cu efect de seră, zgomot, contribuie 

la atingerea dezvoltării urbane durabile și la cresterea calității vieții. 

 Calitatea vieții - accesibilitatea la serviciile de transport public zonal, siguranța cetățenilor, 

calitatea aerului, eficiența economică a serviciilor de transport public influențează direct 

calitatea vieții din Valea Jiului. Obiectivul pe termen scurt trebuie să fie reprezentat de 

creșterea numărului de călători în transportul public local și regional, respectiv creșterea 

calității serviciilor oferite. 

 

În viitorul apropiat trebuie urmărită corelarea transportului public zonal și cel regional și 

asigurarea transferului între cele două servicii. Punctele de transfer trebuie să fie mai aproape, 

atât în ceea ce privește ora, cât și locul, asftel se va reduce distanța, respectiv timpul petrecut 

între cele două servicii, ceea ce va duce la creșterea atractivității serviciilor de transport public. 

În acest sens, se propune realizarea proiectului de dezvoltare zonală „Linia verde de autobuze 

electrice între Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green line Valea Jiului”, consituit 

din următoarele intervenţii prevăzute în planul de acţiune al PMUD: 

 Amenajarea de staţii de călători – modernizarea staţiilor existente/crearea de noi staţii 

 Achiziţie de autobuze electrice 

 Achiziţie de sistem ITS integrat 

 Dezvoltare infrastructură pentru transportul ecologic – depou 

 Dezvoltare infrastructură pentru transportul public ecologic – staţii de capăt 

 Dezvoltare infrastructură pentru transportul public ecologic – staţii/puncte de întoarcere 

 Derularea de campanii de conştientizare a utilizării transportului public 

 Reabilitare/modernizare străzi în localitatea Vulcan, pe care circulă transport public 

 Reabilitare/modernizare străzi în Municipiul Petroşani, pe care circulă trasport public 

 Reabilitare/modernizare străzi în localitatea Lupeni, pe care circulă transport public 

Zona de interes pentru proiect este situată între orașul Petrila, situat  pe DJ 709K și comuna Valea 

cu Brazi, situată, situată pe DN  66A, distanța dintre acestea fiind de 37,3 km. Pe această rută sunt 
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situate oraşul Petrila municipiul Petroșani, municipiul Vulcan, orasul Aninoasa, municipiul Lupeni 

și orasul Uricani.  

 

Figura 3 Ruta rutieră analizată: Petrila – Petroşani – Vulcan – Aninoasa – Lupeni – Uricani – Valea de 
Brazi 

Proiectul integrează o serie de măsuri incluse în „Planul de Mobilitate Urbană pentru realizarea 

proiectului de dezvoltare zonala Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani- 

Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului”, prevăzute a fi implementate pe 

termen scurt, și anume: 

„Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni- Uricani- Green 

Line Valea Jiului” – Componenta 1 

1. Înființare depou în municipiul Vulcan: 

a. Clădire garare - încărcare – mentenanță; 

b. Clădire spălătorie, inclusiv dotarea acesteia; 

 c. Instalații și echipamente spălătorie; 
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d. Clădire administrativă; 

e. Stație încărcare rapidă/lentă – 8 bucăți; 

f. Post transformare 2000kVA - 2 bucăți; 

g. Alimentare electrică stații încărcare; 

h. Alimentare utilități; 

i. Amenajare incintă, inclusiv iluminat perimetral; 

j. Împrejmuire securizată; 

2. Dotari ITS: 

a. Subsistem AVL - Soluție de monitorizare și dispecerizare vehicule; 

b. Subsistem de E-ticketing – soluție de taxare bazată pe utilizarea cardului contactless și 

bilete de hârtie; 

c. Subsistem de informare călători în vehicul - panouri de informare în tehnologie LED și 

infotainment; 

d. Subsistem de numărare călători în vehicul; 

e. Subsistem de securitate - soluție de monitorizare video la nivelul vehiculului; 

f. Portal de informare călători "Travel Planner" - portal WEB și aplicație de mobil (Android, 

IOS); 

3. Achiziție 8 autobuze electrice - 8-10m; 

4. Înființare stație de capăt la Uricani - Valea de Brazi; 

5. Înființare stație de încărcare Petrila (Primărie); 

6. Înființare și modernizare stații de călători; 

7. Amenajare sistem de informare călători în 33 de stații dotate cu copertină 

8. Montare automate emitere carduri/tichete de călătorie în 16 stații dotate cu copertină 

9. Reabilitare drumuri: pe traseele indicate pentru transportul public, există porțiuni de drum 

pentru care este propusă reabilitarea carosabilului: 

a. Lupeni ≈0.60 km; 

b. Vulcan ≈2.20km; 

c. Petroșani ≈2.00 km. 
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d. Vulcan - drum acces depou 

II. „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni- 

Uricani- Green Line Valea Jiului” – Componenta 2 

 1. Extindere depou cu parte de dotări (18 stații de încărcare); 

2. Sistem ITS: 

a. Subsistem de informare călători în vehicul - panouri de informare în tehnologie LED și 

infotainment; 

b. Subsistem de numărare călători în vehicul; 

c. Subsistem de securitate - soluție de monitorizare video la nivelul vehiculului; 

3. Trasee secundare: Petrila Jieț, Aninoasa-Petroșani, Valea de Brazi - Cheile Buții; 

4. Înființare stație de încărcare/ întoarcere Petrila - Jieț 

5. Extindere stație de încărcare: Valea de Brazi; 

6. Înființare stație de încărcare în Aninoasa, inclusiv drum acces; 

7. Reabilitare drum de acces la stația de încărcare din Aninoasa; 

8. Achiziție 18 autobuze electrice (8-10m); 

9. Extindere stație de capăt la Uricani - Valea de Brazi; 

10. Înființare și modernizare stații de călători. 

11. Amenajare sistem de informare călători în 14 de stații dotate cu copertină și 4 stații marcate 

cu stâlp și panou de informare 

12. Montare automate emitere carduri/tichete de călătorie în 4 stații 

 

Obiectivele preconizate a fi atinse prin implementarea proiectului sunt următoarele: 

- Obiectivul general al proiectului: 

Reducerea emisiilor de carbon în Valea Jiului, conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, 

inclusiv promovarea mobilității urbane bazată pe utilizarea transportului public auto de călători, 

nepoluant, îmbunătățit, și reducerea numărului de deplasări cu transportul privat cu autoturisme. 

-  Obiective specifice ale proiectului „Linia verde de autobuze electrice între Petrila- Petroșani-

Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului”: 



Delegarea gestiunii serviciului de transport public de călători, în cadrul proiectului ”Linia verde de autobuze 
electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” 

 

34 
 

 Dezvoltarea unui transport public auto de călători de înaltă calitate, atractiv și eficient pe 

toată lungimea traseului (aprox. 38km), prin infințarea unui serviciu de transport public, 

extinderea traseelor acoperite în prezent de operatorii privați; 

 Modernizarea sistemului de transport și creșterea atractivității acestuia pentru publicul 

larg prin introducerea de sisteme inteligente de coordonare, informare și emitere / 

validare a biletelor („e-ticketing”); 

 Asigurarea unui impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2 în Valea 

Jiului prin utilizarea de autobuze ecologice, nepoluante în cadrul sistemului de transport 

public de călători; 

 Promovarea utilizării sistemului de transport public auto nepoluant de călători în Valea 

Jiului, în locul transportului privat cu autoturisme, prin informarea publicului cu privire la 

avantajele și beneficiile utilizării transportului public, precum și alte informări privind 

măsurile luate menite să contribuie la creșterea atractivității transportului public auto; 

 Reglementarea politicii parcărilor la nivelul orașelor implicate în proiect, în comun cu 

promovarea utilizării transportului public; 

Sunt propuse 4 trasee după cum urmează: 

 Traseul 1 - aprox 38,5km: traseul principal care face legătura integrală între Uricani-
Lupeni-Vulcan-Petroşani-Petrila 

 
 Traseul 2 - aprox. 10,6 km: traseu secundar care face legătura între Aninoasa şi Petroşani 

 
 Traseul 3 - aprox. 3,7 km:  traseu secundar care face legătura între Petrila (zona minei) şi 

Jieţ 
 

 Traseul 4 - aprox. 11,15 km: traseu secundar care face legătura în cadrul localităţilor 

aparţinătoare de Uricani, respectiv Valea de Brazi - Cheile Buţii 
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Figura 4 Traseele de transport public propuse 

Dimensionarea capacităţii de transport pe traseele propuse este prezentată în cele ce urmează: 
  T1 T2 T3 T4 
      

Lungime traseu - km L 77 21 7 22 

Viteza medie - km/h V
m 

32 40 40 45 
Timpi staţionare capete - min TA+T

B 
1 1 1 1 

Timi staşionare statii - min T
S 

26 7,8 2,4 6,6 
      

Durata cursă (tur/retur) - min Dc=(120*L/Vm)+TA+TB+TS 316 72 25 67 

Durata cursă (tur/retur) - h             5,27            1,20             0,42            1,12 
      

Frecvenţa autobuzelor în orele de vârf -min P
H 

15 30 30 30 

Frecvenţa autobuzelor în restul timpului-min B
H 

15 30 30 30 
      

Nr. locuri per autobuz N 51 51 51 51 
Grad de încarcare G 0,9 0,9 0,9 0,9 
      

Nr. autobuze în orele de vârf Dc/P
H 

21 2 1 2 

Nr. autobuze în restul timpului Dc/B
H 

21 2 1 2 
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Capacitate - pasageri pe ora C = N*G*60/PH 183,60 91,80 91,80 91,80 

În ceea ce priveşte fluxurile de călători previzionate, potrivit modelărilor realizate în cadrul 

PMUD şi studiului de trafic pentru acest proiect, realizarea investiţiei prin cele două 

componente, va genera următoarea cerere către transportul public: 
 2019 2020 2025 

Persoane care utilizează transportul public 32,57% 34,57% 41,57% 

 43.918,69 46.337,63 54.068,44 

Sursa: Studiu de trafic 

 

Prognoza populaţiei localităţilor incluse în cadrul traseelor propuse prin proiect indică 

următoarea situaţie: 
Populaţie / An 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2026 

Petrila 24.981 24.664 24.516 24.368 24.223 23.505 23.363 
 

Petroşani 
 

42.933 
 

42.426 
 

42.172 
 

41.918 
 

41.668 
 

40.432 
 

40.189 

 

Aninoasa 
 

4.704 
 

4.649 
 

4.621 
 

4.593 
 

4.565 
 

4.430 
 

4.403 

 

Vulcan 
 

28.824 
 

28.510 
 

28.339 
 

28.168 
 

28.000 
 

27.170 
 

27.007 

Lupeni 26.938 26.573 26.413 26.254 26.098 25.324 25.172 
 

Uricani 
 

9.790 
 

9.659 
 

9.601 
 

9.543 
 

9.486 
 

9.205 
 

9.149 

 

TOTAL:  
 

136.481 
 

135.662 
 

134.844 
 

134.040 
 

130.066 
 

129.283 

Sursa: Studiu de trafic 

 

Potrivit studiului de oportunitate întocmit pentru proiectul luat în analiză, plecând de la datele 

existente pentru fluxurile de călători şi dimensionarea parcului auto, rezultă următoarele 

capacităţi de transport: 
 nr. km nr. autobuze nr. curse pe zi 

T1 77,0 21 43 

T2 21,2 2 29 

T3 7,3 1 30 

T4 22,3 2 22 
 127,7 26 124 

 

În continuare se regăseşte alocarea estimativă a autobuzelor alocate fiecărui traseu, în funcţie de 

programul de transport planificat, alocare realizată în cadrul studiului de oportunitate întocmit 

pentru proiect. 
Autobuz/traseu/curse 

/zi 

 

T1 
 

T2 
 

T3 
 

T4 

A1 4    

A2 4    

A3 4    

A4 4    

A5 4    

A6 6    

A7 4    

A8 4    
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A9 4    

A10 4    

A11 4    

A12 4    

A13 4    

A14 4    

A15 4    

A16 6    

A17 4    

A18 4    

A19 4    

A20 4    

A21  15   

A22  14   

A23   30  

A24    11 

A25    11 

A26 2    

 
 

 

 
Capacitate 

 

Grad de 

utilizare al 

capacitatii 

 

Nr. pasageri 

transportati/cursa/ora 

vârf 

Nr. pasageri 

transportati/alte 

intervale orare 

 

Nr. mediu 

pasageri/cursa

/ zi 

 

 
Nr. curse 

Nr. mediu 

pasageri 

transportati/

zi 

 
Nr. pasageri 

transportati/an 

A1 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A2 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A3 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A4 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A5 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A6 51 39% 20 16 18 6 108,00 39.420,00 

A7 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A8 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A9 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A10 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A11 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A12 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A13 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A14 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A15 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A16 51 39% 20 16 18 6 108,00 39.420,00 

A17 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A18 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A19 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A20 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A21 51 39% 20 16 18 15 270,00 98.550,00 

A22 51 39% 20 16 18 14 252,00 91.980,00 

A23 51 39% 18 14 16 30 480,00 175.200,00 

A24 51 39% 20 16 18 11 198,00 72.270,00 

A25 51 39% 20 16 18 11 198,00 72.270,00 
A26 51 39% 20 16 18 2 36,00 13.140,00 

TOTAL                                                                                                                                                                                                                           1.075.290,00 

 

Plecând de la previziunile din studiul de trafic, în cadrul studiului de oportunitate s-a estimat 

creşterea cererii către transportul public la 2%/an, faţă de nivelul actual, astfel: 
 T1 T2 T3 T4 

Capacitate de 

transport 

zilnica 

 

46.053,00 
 

2.958,00 
 

1.530,00 
 

2.244,00 
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Capacitate de 

transport 

anuala 

 
16.809.345 

 
1.079.670 

 
558.450 

 
819.060 

 T1 T2 T3 T4 
Cerere actuala - 

nr. călători/an 

 

 

565.020,00 

 

 

190.530,00 

 

 

175.200,00 

 

 

144.540,00 

Creşteri medii anuale 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 
 

3. Oportunităţi și nevoi existente la nivelul UAT-urilor din Valea Jiului pentru 

dezvoltarea transportului public 
Oportunităţile principale pentru dezvoltarea transportului public la nivelul localităţilor din Valea 

Jiului se constituie în interesul crescut al municipalităţilor pentru satisfacerea nevoilor de 

mobilitate pentru un număr însemnat de utilizatori în condiţii de dezvoltare durabilă şi de 

existenţa unei infrastructuri rutiere majore în zona analizată, premise pentru operarea 

transportului public de călători.  

 

 

 

  
Figura 5 Infrastructura rutieră majoră din zona de analiză  - Valea Jiului 

Infrastructura rutieră majoră din zona de analiză – Valea Jiului -  este reprezentată de drumurile 

naţionale DN 66 (E 79), care traversează teritoriul municipiului Petroşani pe direcţia Nord-Sud şi 

Est-Vest, DN 7A, care se desprinde din DN 66 în zona de Nord şi străbate acestă localitate până la 

limita estică a teritoriului. 

La nivelul reţelei globale de transport rutier, teritoriul de analiză (Linia Verde) prezintă conexitate 

ridicată, fiind racordat la reţeaua Trans-Europeană de Transport extinsă (TEN-T Comprehensive). 

În cadrul Master Planului General de Transport al României, pe sectorele reţelei TEN-T din 
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teritoriul de analiză este prevăzut drumul Trans-Regio Ţara Haţegului: Filiaşi - Tg. Jiu – Petroşani - 

Haţeg - Deva – A1. (sursa PMUD) 

În zona de Sud a municipiului Petroşani, din DN 66 se desprinde DN 66A, care constituie axa de 

circulaţie pentru toate localităţile din arealul de studiu amplasate pe Valea Jiului de Vest 

(Aninoasa, Vulcan, Lupeni şi Uricani). Formele de relief au impus dezvoltarea reţelei stradale pe o 

structura longitudinală. 

Ruta analizată are o lungime de 37,3 km şi este situată între oraşul Petrila - drumul judeţean DJ 

709K şi comuna Valea de Brazi, localitate componentă a oraşului Uricani, situată pe drumul 

naţional  DN 66A. 

Pe acest traseu sunt situate următoarele municipii şi oraşe din Valea Jiului: 

 oraşul Petrila 

 municipiul Petroşani,  

 municipiul Vulcan,  

 oraşul Aninoasa,  

 municipiul Lupeni  

 oraşul Uricani. 

 

Accesul în Valea Jiului se face astfel: 

 Din sud prin Defileul Jiului dinspre Tg. Jiu; 

 Din nord pe drumul naţional DN 66 dinspre Simeria; 

 În perspectiva din vest prin Cheile Buţii dinspre Herculane. 

Valea Jiului este o microregiune alcătuită din 3 municipii: Petroşani, Lupeni, Vulcan şi 3 oraşe: 

Petrila, Uricani, Aninoasa. 

Municipiul Lupeni – este situat la poalele munţilor Vîlcan, munţi situaţi în sectorul sud –vestic al 

Carpaţilor Meridionali şi care împreună cu Munţii Mehedinţi închid la sud arcul carpatic cuprins 

între râul Jiu şi fluviul Dunărea. În partea de est a acestora se remarcă grupul înălţimilor Straja, 

Negri şi Mutu aparţinând municipiului Lupeni şi beneficiind de un relief montan complex, foarte 

pitoresc, un obiectiv turistic important în zonă. 

Municipiul Petroşani – se află în sud-estul judeţului Hunedoara, în depresiunea Petroşani, la 

confluenţa Jiului de est cu Jiul de vest, fiind înconjurat de următoarele masive muntoase ce 

mărginesc depresiunea: Vîlcan la sud, Retezat la nord, Parâng la est, Godeanu la vest. Altitudinea 

medie este de 615-620 m, iar altitudinea maximă din zonă este este 2507 m – Vârful Parâgul 

Mare. 

Municipiul Vulcan – este situat pe malul Jiului românesc. Localitatea este dominată de culmile 

muntoase Oboroca, prelungirea munţilor Retezat spre nord şi masivul Vîlcan spre sud. 

Comunicarea cu regiunile învecinate se realizează prin pasuri şi trecători: Pasul Vîlcan 1621 m şi 

Pasul Lainici 450 m cu depresiunea subcarpatică Tg. Jiu, iar prin Pasul Merişor 756 m şi Pasul 

Dealu Babii 934 m, cu depresiunea Haţeg. Localitatea Vulcan este aşezată la vest de municipiul 
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Petroşani, la circa 11 km şi la est de oraşul Lupeni, la circa 6-8 km. Altitudinea înregistrează valori 

de 570-600m în albia Jiului Românesc. 

Oraşul Aninoasa – este situat în partea de sud a judeţului Hunedoara, în bazinul carbonifer Valea 

Jiului, fiind  învecinat la nord-est cu municipiul Petroşani, la sud cu judeţul Gorjşi la vest cu 

municipiul Vulcan. Oraşul Aninoasa este străbătut de pârâul Aninoasa pe valea căruia se întinde 

cea mai mare parte a oraşului. 

Oraşul Petrila – se ajunge din DN 66 urmând Jiul de Est, la confluenţa Jiului de Est cu pârâul Taia 

şi cu Jieţul. Oraşul este situat într-o luncă a Jiului de Est, fiind prima localitate pe acest râu.  

Teritoriul administrativ al oraşului Petrila este mărginit la est de masivul Şurianu, la nord de 

Vârful lui Pătru, la sud de masivul Parâng, iar la vest de teritoriul municipiului Petroşani. 

Oraşul Uricani – este situat în partea de sud – vest a Depresiunii Petroşani, la poalele munţilor 

Retezat şi Vîlcan, pe Jiul de vest (Românesc), la altitudinea de 712 m deasupra nivelului Mării 

Negre. 

 

Populaţie şi număr salariaţi 

În ce privește datele demografice ale Văii Jiului, la 1 ianuarie 2018, conform datelor Institutului 

Naţional de Statistică, populaţia Văii Jiului  era de 135.775 locuitori, în scădere cu 1596 locuitori 

rezidenţi faţă de 1 ianuarie 2017. În tabelul de mai jos este prezentată evoluţia populaţiei Văii 

Jiului, remarcându-se o uşoară scădere în ultimii ani. 

 

Tabel 3 Evoluţia populaţiei în Valea Jiului 

Judete Localităţi 

Ani 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr persoane 

Hunedoara 87175 MUNICIPIUL VULCAN 29535 29307 28979 28721 28434 

- 87059 MUNICIPIUL LUPENI 27855 27554 27206 26745 26409 

- 86990 MUNICIPIUL PETROŞANI 44191 43726 43239 42720 42167 

- 87219 ORAŞ ANINOASA 4906 4814 4759 4665 4610 

- 87139 ORAŞ URICANI 10058 9925 9853 9725 9595 

- 87077 ORAŞ PETRILA 25650 25380 25143 24795 24560 

Sursa: INSSE 
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Tabel 4 Evoluţia distribuţiei populaţiei Văii Jiului pe grupe de vârstă (sursa INSSE) 

Vârste şi grupe 
de vârstă 

Localităţi 

Ani 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr persoane 

0- 4 ani 87175 MUNICIPIUL VULCAN 1193 1127 1066 1097 1118 

5- 9 ani 87175 MUNICIPIUL VULCAN 1479 1449 1415 1336 1267 

10-14 ani 87175 MUNICIPIUL VULCAN 1647 1608 1559 1516 1467 

15-19 ani 87175 MUNICIPIUL VULCAN 1926 1858 1784 1726 1641 

20-24 ani 87175 MUNICIPIUL VULCAN 2283 2143 2025 1953 1884 

25-29 ani 87175 MUNICIPIUL VULCAN 2326 2403 2364 2275 2165 

30-34 ani 87175 MUNICIPIUL VULCAN 2083 1958 1968 1979 2032 

35-39 ani 87175 MUNICIPIUL VULCAN 2564 2454 2348 2227 2114 

40-44 ani 87175 MUNICIPIUL VULCAN 3052 2954 2771 2692 2552 

45-49 ani 87175 MUNICIPIUL VULCAN 2673 2929 3192 3347 3116 

50-54 ani 87175 MUNICIPIUL VULCAN 1790 1776 1751 1751 2155 

55-59 ani 87175 MUNICIPIUL VULCAN 1812 1777 1740 1722 1666 

60-64 ani 87175 MUNICIPIUL VULCAN 1650 1653 1644 1645 1664 

65-69 ani 87175 MUNICIPIUL VULCAN 1092 1186 1303 1333 1370 

70-74 ani 87175 MUNICIPIUL VULCAN 882 881 834 834 891 

75-79 ani 87175 MUNICIPIUL VULCAN 628 681 677 711 724 

80-84 ani 87175 MUNICIPIUL VULCAN 283 292 359 381 399 

85 ani si peste 87175 MUNICIPIUL VULCAN 172 178 179 196 209 
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Vârste şi grupe 
de vârstă 

Localităţi 

Ani 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr persoane 

0- 4 ani 87059 MUNICIPIUL LUPENI 1031 1000 1023 1003 1032 

5- 9 ani 87059 MUNICIPIUL LUPENI 1286 1256 1213 1141 1082 

10-14 ani 87059 MUNICIPIUL LUPENI 1411 1395 1345 1311 1249 

15-19 ani 87059 MUNICIPIUL LUPENI 1634 1524 1432 1363 1336 

20-24 ani 87059 MUNICIPIUL LUPENI 2235 2066 1913 1791 1655 

25-29 ani 87059 MUNICIPIUL LUPENI 2359 2403 2378 2246 2173 

30-34 ani 87059 MUNICIPIUL LUPENI 2008 1978 1974 1985 2054 

35-39 ani 87059 MUNICIPIUL LUPENI 2231 2137 2097 2051 1933 

40-44 ani 87059 MUNICIPIUL LUPENI 2568 2422 2299 2249 2215 

45-49 ani 87059 MUNICIPIUL LUPENI 2552 2782 2873 2981 2666 

50-54 ani 87059 MUNICIPIUL LUPENI 1960 1918 1891 1825 2148 

55-59 ani 87059 MUNICIPIUL LUPENI 1887 1905 1906 1856 1835 

60-64 ani 87059 MUNICIPIUL LUPENI 1448 1462 1497 1569 1617 

65-69 ani 87059 MUNICIPIUL LUPENI 976 1028 1126 1167 1222 
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70-74 ani 87059 MUNICIPIUL LUPENI 966 925 861 809 780 

75-79 ani 87059 MUNICIPIUL LUPENI 727 760 742 742 722 

80-84 ani 87059 MUNICIPIUL LUPENI 402 397 434 444 456 

85 ani si peste 87059 MUNICIPIUL LUPENI 174 196 202 212 234 

 

 
 

 

 

 

Vârste şi grupe 
de vârstă 

Localităţi 

Ani 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr persoane 

0- 4 ani 86990 MUNICIPIUL PETROȘANI 1593 1559 1505 1476 1474 

5- 9 ani 86990 MUNICIPIUL PETROȘANI 2124 2051 1969 1893 1758 

10-14 ani 86990 MUNICIPIUL PETROȘANI 2146 2110 2105 2053 2063 

15-19 ani 86990 MUNICIPIUL PETROȘANI 2457 2374 2291 2188 2089 

20-24 ani 86990 MUNICIPIUL PETROȘANI 3001 2760 2634 2553 2464 

25-29 ani 86990 MUNICIPIUL PETROȘANI 3287 3322 3264 3118 2925 

30-34 ani 86990 MUNICIPIUL PETROȘANI 3162 3038 2914 2863 2874 

35-39 ani 86990 MUNICIPIUL PETROSANI 3664 3540 3486 3405 3225 
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40-44 ani 86990 MUNICIPIUL PETROSANI 4073 3880 3700 3582 3571 

45-49 ani 86990 MUNICIPIUL PETROSANI 3932 4264 4544 4775 4341 

50-54 ani 86990 MUNICIPIUL PETROSANI 2999 2911 2775 2698 3201 

55-59 ani 86990 MUNICIPIUL PETROSANI 3297 3188 3089 2965 2899 

60-64 ani 86990 MUNICIPIUL PETROSANI 2849 2928 2958 3009 2989 

65-69 ani 86990 MUNICIPIUL PETROSANI 1831 1944 2165 2242 2397 

70-74 ani 86990 MUNICIPIUL PETROSANI 1556 1555 1461 1480 1470 

75-79 ani 86990 MUNICIPIUL PETROSANI 1199 1218 1282 1255 1231 

80-84 ani 86990 MUNICIPIUL PETROSANI 645 688 681 718 754 

85 ani si peste 86990 MUNICIPIUL PETROSANI 376 396 416 447 442 

 

 
 

 

 

Vârste şi grupe 
de vârstă 

Localităţi 

Ani 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr persoane 

0- 4 ani 87219 ORAS ANINOASA 218 201 201 190 186 

5- 9 ani 87219 ORAS ANINOASA 273 260 245 230 227 

10-14 ani 87219 ORAS ANINOASA 266 265 258 246 243 
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15-19 ani 87219 ORAS ANINOASA 348 327 299 278 254 

20-24 ani 87219 ORAS ANINOASA 393 360 349 344 336 

25-29 ani 87219 ORAS ANINOASA 418 426 419 412 383 

30-34 ani 87219 ORAS ANINOASA 333 324 318 324 346 

35-39 ani 87219 ORAS ANINOASA 379 364 358 343 326 

40-44 ani 87219 ORAS ANINOASA 444 418 395 371 372 

45-49 ani 87219 ORAS ANINOASA 444 457 490 507 465 

50-54 ani 87219 ORAS ANINOASA 285 294 297 300 351 

55-59 ani 87219 ORAS ANINOASA 296 291 292 289 274 

60-64 ani 87219 ORAS ANINOASA 254 268 259 257 265 

65-69 ani 87219 ORAS ANINOASA 180 191 213 210 220 

70-74 ani 87219 ORAS ANINOASA 153 152 146 140 141 

75-79 ani 87219 ORAS ANINOASA 121 120 123 117 110 

80-84 ani 87219 ORAS ANINOASA 65 61 59 70 67 

85 ani si peste 87219 ORAS ANINOASA 36 35 38 37 44 
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Vârste şi grupe 
de vârstă 

Localităţi 

Ani 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Numar persoane 

0- 4 ani 87139 ORAS URICANI 443 423 433 372 344 

5- 9 ani 87139 ORAS URICANI 483 472 458 459 454 

10-14 ani 87139 ORAS URICANI 678 645 608 565 507 

15-19 ani 87139 ORAS URICANI 782 740 719 695 650 

20-24 ani 87139 ORAS URICANI 831 797 756 737 745 

25-29 ani 87139 ORAS URICANI 903 904 892 831 765 

30-34 ani 87139 ORAS URICANI 771 753 747 770 789 

35-39 ani 87139 ORAS URICANI 856 833 838 814 768 

40-44 ani 87139 ORAS URICANI 954 906 872 814 829 

45-49 ani 87139 ORAS URICANI 833 896 948 1004 924 

50-54 ani 87139 ORAS URICANI 635 638 625 629 732 

55-59 ani 87139 ORAS URICANI 664 647 636 620 606 

60-64 ani 87139 ORAS URICANI 448 468 505 542 563 

65-69 ani 87139 ORAS URICANI 286 305 323 352 374 

70-74 ani 87139 ORAS URICANI 213 214 218 232 230 

75-79 ani 87139 ORAS URICANI 149 151 145 154 162 

80-84 ani 87139 ORAS URICANI 82 90 83 86 99 

85 ani si peste 87139 ORAS URICANI 47 43 47 49 54 
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Varste si grupe 
de varsta 

Localitati 

Ani 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Numar persoane 

0- 4 ani 87077 ORAS PETRILA 1019 931 929 967 1003 

5- 9 ani 87077 ORAS PETRILA 1304 1328 1248 1151 1097 

10-14 ani 87077 ORAS PETRILA 1493 1412 1380 1307 1249 

15-19 ani 87077 ORAS PETRILA 1751 1675 1626 1568 1477 

20-24 ani 87077 ORAS PETRILA 2020 1884 1820 1733 1712 

25-29 ani 87077 ORAS PETRILA 2048 2117 2075 2029 1923 

30-34 ani 87077 ORAS PETRILA 1750 1710 1664 1674 1773 

35-39 ani 87077 ORAS PETRILA 2206 2096 2052 1927 1815 

40-44 ani 87077 ORAS PETRILA 2507 2392 2282 2261 2152 

45-49 ani 87077 ORAS PETRILA 2202 2460 2641 2749 2519 

50-54 ani 87077 ORAS PETRILA 1654 1611 1545 1543 1840 

55-59 ani 87077 ORAS PETRILA 1606 1596 1606 1538 1532 

60-64 ani 87077 ORAS PETRILA 1281 1309 1350 1376 1451 

65-69 ani 87077 ORAS PETRILA 870 905 960 1015 1066 
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70-74 ani 87077 ORAS PETRILA 771 758 725 713 725 

75-79 ani 87077 ORAS PETRILA 625 635 646 651 613 

80-84 ani 87077 ORAS PETRILA 362 383 391 372 384 

85 ani si peste 87077 ORAS PETRILA 181 178 203 221 229 

 

 
 

 

În tabelele şi graficele prezentate mai sus se observă că cea mai mare pondere în rândul 

populaţiei o reprezintă grupele de vârstă active ale căror cerinţe de deplasare spre locul de 

muncă vor putea fi satisfăcute astfel prin înfiinţarea serviciului de transport public zonal de 

călători prin curse regulate în Valea Jiului. 

Conform datelor statistice existente (lnstitutul Naţional de Statistică), teritoriul intravilan al 

oraşelor şi municipiilor din Valea Jiului este de este de 5.551 ha. Prin raportarea numărului total 

de locuitori (135.775 locuitori la 1 ianuarie 2018) la suprafaţa teritoriului intravilan, rezultă că 

densitatea medie a populaţiei la nivelul anului 2018 este de 2.445 persoane/km2. 
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Tabel 5 Densitatea de locuire în Valea Jiului în anul 2018 

Unitatea Administrativ - 
Teritorială 

Suprafaţa 
teritoriului 
intravilan 

(ha) 

Număr locuitori Densitatea de locuire 
Pers/km2 

Oraşul Petrila 774 24560 3173 

Municipiul Petroşani 930 42167 4534 

Oraşul Aninoasa 377 4610 1223 

Municipiul Vulcan 1281 28434 1907 

Municipiul Lupeni 1080 26409 2445 

Oraşul Uricani 1109 9595 1 

 

Din tabelul anterior se observă că densitatea de locuire cea mai ridicată a populaţiei este de 4534 

locuitori în Municipiul Petroşani, iar cea mai redusă este în Oraşul Uricani. Valorile mari ale 

numărului de locuitori sunt concentrate în cartierele de Iocuinţe. 

 

Conform PMUD pentru proiectul Green Line Valea Jiului, aglomerările rezidenţiale reprezintă 

zone cu potenţial ridicat de generare/ atragere a călătoriilor, pentru care trebuie să se acorde 

atenţie deosebită în ce priveşte oferta de transport public necesară pentru satisfacerea 

deplasărilor pe distanţă medie si facilităţile pentru modurile de transport nemotorizate (pietonal, 

cu bicicleta) speciflce deplasărilor pe distanţă scurtă. 

Desfăşurarea activităţilor economice implică o generarea de călătorii cu pondere importantă atât 

în cazul transportului de persoane, cât si al celui de mărfuri (prin asigurarea fluxului de materii 

prime, materiale şi produse finite). 

 

 

Numărul de salariaţi 

În ce privește numărul salariaţilor din Valea Jiului, în anul 2017, conform datelor Institutului 

Naţional de Statistică, acesta  era de 24.998 salariaţi, în creştere cu 167   salariaţi  faţă de anul 

2016, dar în scădere faţă de anii 2013 şi 2014 cu 3724 respectiv 2870 salariaţi. Evoluţia numărului 

salariaţilor din oraşele şi municipiile din Valea Jiului pe o perioadă de 5 ani (2013-2017) este 

prezentată în tabele de mai jos. 
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Tabel 6 Numărul salariaţilor în Valea Jiului 

Județe Localități 

Ani 

Anul 2017 

UM: Număr persoane 

Hunedoara 87175 MUNICIPIUL VULCAN 3947 

- 87059 MUNICIPIUL LUPENI 4988 

- 86990 MUNICIPIUL PETROSANI 11602 

- 87219 ORAS ANINOASA 640 

- 87077 ORAS PETRILA 3231 

- 87139 ORAS URICANI 590 

 

 

 

Tabel 7 Evoluţia numărului salariaţilor în Valea Jiului 

Localități 

Ani 

Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 

UM: Număr persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

87175 MUNICIPIUL VULCAN 5818 5001 5133 3978 3947 

87059 MUNICIPIUL LUPENI 4790 5843 5438 4966 4988 

86990 MUNICIPIUL PETROSANI 12170 10549 10525 11388 11602 

87219 ORAS ANINOASA 687 1536 713 691 640 

87077 ORAS PETRILA 3960 3646 3507 3228 3231 

87139 ORAS URICANI 1297 1293 1159 580 590 
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Tabel 8 Ponderea populaţiei ocupate în Valea Jiului, anul 2017 

Unitatea Administrativ - 
Teritorială 

Număr salariaţi Număr locuitori Ponderea populaţiei 
ocupate  

Oraşul Petrila 3231 24560 13,15% 

Municipiul Petroşani 11602 42167 27,51% 

Oraşul Aninoasa 640 4610 13,88% 

Municipiul Vulcan 3947 28434 13,88% 

Municipiul Lupeni 4988 26409 18,88% 

Oraşul Uricani 590 9595 6,14% 

 

La nivelul Văii Jiului ponderea populaţiei ocupate cu procentul cel mai ridicat este în Municipiul 

Petroşani (27,51%) urmat de Municipiul Lupeni (18,88%). Cea mai mică pondere a populaţiei 

ocupate din totalul numărului de locuitori din Valea Jiului este  în oraşul Uricani, de 6,14%. 

 

Principalii angajatori din anul 2018, în Valea Jiului, coform site-ului www.listafirme.ro sunt: 

 Societatea Complexul  Energetic Hunedoara SA – sucursala exploatare Lupeni, Livezeni 

(Petroşani), Lonea (Petrila), Paroşeni (Vulcan) – 4797 angajaţi; 

 Confezioni Andrea România SRL – Lupeni – 412 angajaţi 

 TRW Automotive safety – Lupeni – 284 angajaţi 

 GEOMARCOM TRANS SRL – Uricani – 43 angajaţi 

 Apa Serv Valea Jiului – Petroşani – 472 angajaţi 

 Închideri mine Valea Jiului SA – 827 angajaţi 

 

Principalii angajatori din Valea Jiului activează în industrie, fiind prezente ramurile industriei 

miniere (extracţia cărbunelui superior), a industriei textile (fabricarea de articole confecţionate 

din textile) şi a celei de componente pentru autovehicule (fabricarea altor piese şi accesorii 

pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule), transport marfă, prelucrarea lemnului, 

etc.. 

De asemenea şi instituţiile publice (Spitalul de urgenţă Petroşani, Spitalul Municipal Lupeni, 

Universitatea din Petroşani) prin activităţi de asistenţă spitalicească, învăţământ fac parte din 

principalii angajatori din Valea Jiului având un număr mare de salariaţi. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.listafirme.ro/
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Numărul de şomeri 

 

Tabel 9 - Variaţia numărului şomerilor  în Valea Jiului 

Localitati 

Perioade 

Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 

UM: Numar persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

87175 MUNICIPIUL VULCAN 770 781 656 898 581 

87059 MUNICIPIUL LUPENI 643 545 494 586 468 

86990 MUNICIPIUL PETROSANI 1248 1204 1247 985 600 

87219 ORAS ANINOASA 238 194 229 89 72 

87077 ORAS PETRILA 827 749 902 472 379 

87139 ORAS URICANI 225 164 185 132 127 

 

 

Figura 6 - Variaţia numărului şomerilor  în Valea Jiului 
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În zona urbană  a Văii Jiului cauzele şomajului sunt multiple, iar câteva dintre acestea sunt: 

 numărul redus al locurilor de muncă; 

 dezechilibre între pregătirea profesională a forţei de muncă disponibile (şomerii provin, 

de regulă, din disponibilizările colective sau individuale, fiind persoane care şi-au pierdut 

locul de muncă prin restrângerea activităţii) şi cerinţele specifice locurilor de muncă ce 

constituie oferta; 

 raportul dintre nivelul salarial minim pentru care populaţia este dispusă să muncească şi 

nivelul ajutoarelor sociale oferite de stat.  
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Conform PMUD - În vederea susţinerii dezvoltarii activitătilor economice, acţiune ce aduce 

beneficii sociale ca urmare a reducerii şomajului în zona de analiză, se vor propune măsuri de 

îmbunătăţire a accesibilităţii şi eficientizarea sistemului de transport la nivel urban. 

Unităţile de învăţământ reprezintă poli de atragere / generare a călătoriilor Ia nivelul unei 

localităţi, cărora trebuie să Ii se acorde atenţie deosebită din punct de vedere al accesibilităţii şi 

siguranţei circulaţiei. 

În contextul socio-economic descris mai sus, modelul de dezvoltare a teritoriului de analiză şi 

anume Valea Jiului îmbracă priorităţile, obiectivele şi elemente de planificare tratate în cadrul 

PATJ Hunedoara (Strategia de Dezvoltare a Judeţului Hunedoara - pe obiective şi direcţii de 

dezvoltare şi planul de măsuri aferente), care oferă o viziune holistică şi coerentă asupra 

structurii şi folosinţei teritoriului studiat, determinând principalele direcţii pentru o bună 

organizare a acestuia, în vederea optimizării privind folosirea resurselor, obţinerii unei dezvoltări 

sociale, unei dezvoltări economice echilibrate fără a afecta calitatea mediului înconjurător. 

În cadrul Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Hunedoara au fost făcute o serie de recomandări 

privind dezvoltarea durabilă a localităţilor din judeţul Hunedoara, care se referă la următoarele 

domenii: 

 folosirea mai frecventă a abordării integrate în dezvoltarea urbană prin programe de 

dezvoltare urbană integrată pentru oraş în întregimea sa; 

 crearea şi asigurarea unor spaţii publice de bună calitate; 

 modernizarea reţelelor de infrastructură şi creşterea eficienţei energetice; 

 inovaţie proactivă şi politici educaţionale  

 acordarea unei atenţii speciale pentru zonele defavorizate în contextul oraşului ca un tot 

unitar 

 consolidarea economiei locale şi a politicii locale legate de piaţa forţei de muncă 

 politici de educaţie proactivă şi pregătire pentru copii şi tineri 

 promovarea unui transport urban eficient şi sigur. 

 

La nivelul propunerilor de dezvoltare a teritoriului, Valea Jiului este delimitată drept teritoriu 

zonal interorăşenesc în care se regăsesc centre urbane de polarizare subregională şi locală. 

 

În ce privește accesul la serviciile de transport public în zona de analiză, la nivelul fiecărei licalități 

există anumite amenajări realizate la nivel de alveole cât și adăposturi, majoritatea aflate într-o 

stare avanasată de degradare: 

 Vulcan: există construcții provizorii din structură metalică ușoară, vandalizate. Stațiile nu 

sunt marcate și nu există un program de transport sau alte informații utile și menite a 

încuraja transportul în comun. 

 Lupeni: stațiile de călători, construcții vechi, au ofst concesionate către operatori privați, în 

cadrul accestora fiind amenajate spații comerciale, excepție făcând stația de la Spital. 
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Persoanele care apelează la transportul privat de călători așteaptă pe trotuar, Stațiile sunt 

parțial marcate și nu există afișat un program de transport sau alte informații utile și 

menite să încurajeze transportul în comun. 

 Aninoasa: nu există nicio amenajare pentur persoanele care apelează la transportul cu 

microbuze, acestea așteptând mijloacele de transport pe marginea străzii. Stațiile nu sunt 

marcate și nu există un program de transport sau alte informații menite și utile a încuraja 

transportul în comun. 

 Petroșani: există adăposturi de călători în câteva locații, preponderent vandalizate. Stațiile 

nu sunt marcate și nu există un program de transport sau alte informații utile și menite a 

încuraja transportul în comun. 

 Petrila: există adăposturi în câteva locații, unele vandalizate, altele au fost modenrizate în 

cursul anului 2017 de către autoritatea locală. Stațiile modernizate sunt marcate, în rest, 

zonele de așteptare a microbuzelor se pot doar intui. Nu există afișat un program de 

transport sau alte informații utile și menite a încuraja transportul în comun. 

În studiul de trafic întocmit pentru proiectul „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-

Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” sunt prezentate o serie de 

disfuncționalități majore în ceea ce privește situația transportului public în aria analizată, 

disfuncționalități care traduc de fapt nevoile existente la nivelul UAT-urilor din Valea Jiului pentru 

transportul public: 

 Numărul mare de operatori de transport care operează la nivelul întregii zone conferă un 

caracter de eterogenitate a serviciului, factor perceput extrem de negativ de către publicul 

călător și care înregistrează totodată o serie de neajunsuri relevante: 

- Imposibilitatea predicției călătorieiilor lungi, datorită limitelor de operare a fiecăriu 

operator zonal; 

Imposibilitatea utilizării în comun a titlurilor de călătorie, datorită administrațiilor diferite 

(private) și care nu au un acord de colaborare; 

Tarife diferite și variabile, uneori discreționare, impuse de operator (în special la 

evenimente și/sau sărbători); 

Capacitate redusă în vârfurile de transport, datorită lipsei unei rezerve operaționale de 

vehicule (total parc funcțional utilizat 100%, zero rezervă operațională); 

 Utilizarea unor mijloace de transport care nu oferă condiții de confort și siguranță 

necesare și un impact negativ asupra mediului; 

 Stațiile de transport nu sunt amenajate corespunzător, ceea ce conduce la scăderea 

atractivității acestui mod de transport; 

 Gradul redus de acoperire al serviciilor de transport private; 

 Inexistența unui grafic de circulație care să ofere predictibilitate cetățenilor potențial 

utilizatori ai serviciului; 

 Lipsa unui sistem de taxare modern, care să permită estimarea cererii de călătorie și a 
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gradului de satisfacere a acesteia prin graficul actual de circulație, conducând prin aceasta 

la o eficiență redusă a serviciilor de transport public; 

 Lipsa informațiilor de călătorie în timp real pentru călători; 

 Din punct de vedere tehnic, se remarcă următoarele probleme relevante: 

- Deficiențe tehnice majore în ceea ce privește calitatea și siguranța vehiculelor; 

- Lipsa unei facilități de garare a vehiculeor îm perioada de repaus (garaje); 

- Lipsa unui sistem de service și mentenanță dedicat serviciuluide transport public, precum 

și a unui serviciu de remorcare / tractare în caz de avarie a unui vehicul aflat în operare: 

- Lipsa unei baze tehnice, dotate cu componente de primă-utilizare în caz de avarie, ceea 

ce induce timpi lungi de reparație (uneori de ordinul zilelor sau chiar a unei săptămâni) în 

caz de defectare a unui vehicul; 

- Lipsa unui dispecerat de coorodnare unitar, care să aibă în subordine toți operatorii (în 

fapt toate vehiculele) în caz de defectare a unui vehicul; 

- Lipsa personalului specializat.  

Deficiențele sunt sesizate și semnalate inclusiv de locuitorii orașelor, așa cum a rezultat din 

analizele realizate în procesul de colectare a datelor, prezentate în Planul de Mobilitate Urbană 

pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-

Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului”. 

În aceste condiții, proiectul propune introducerea în circulație a unor vehicule de transport public 

ecologice, implementarea unui sistem de e-ticketing, reabilitarea și modernizarea depoului, 

reabilitarea și modernizarea stațiilor de transport public, prin includerea unui mobilier adecvat, a 

supravegherii video și sistemelor de informare a călătorilor, optimizarea traseelor și graficului de 

circulație. 

 

Serviciul de transport local este un serviciu de utilitate socială, influenţând direct calitatea vieţii în 

localităţile din Valea Jiului, dreptul fundamental la mobilitate a oricărui cetăţean. Necesitatea 

proiectului “Linia verde de autobuze electrice – Green Line Valea Jiului” a derivat în principal din 

faptul că la nivelul zonei Văii Jiului nu există un sistem de transport public de călători integrat care 

să vină în întâmpinarea nevoilor populaţiei, în sensul de a asigura o mobilitate crescută, confort şi 

siguranţă sporite, costuri reduse, nivel de poluare scăzut. În acest sens sunt propuse proiecte 

specifice tuturor componentele sistemului de transport public (infrastructură, mijloace de 

transport, management și tehnici de exploatare a acestora), a căror implementare va garanta 

pentru cetăţenii din Valea Jiului facilitarea efectuării călătoriilor în migraţie alternantă (domiciliu - 

loc de muncă și loc de muncă - domiciliu), accesul la servicii comerciale, sociale, culturale, de 

educaţie și formare, etc. pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv pentru cele cu nevoi 

speciale (persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, persoane însoţite de copii mici, etc.). 

Sistemul de transport public propus (infrastructură, mijloace de transport, management şi tehnici 

de exploatare a acestora) în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiile si 
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Orașele din Valea Jiului acordă prioritate ridicată măsurilor care facilitează orientarea către tipare 

de mobilitate durabilă. Acest mod de transport are o contribuţie importantă la crearea unui 

mediu de viaţă sănătos și atractiv. 

În urma analizei situaţiei existente, o pondere însemnată din totalul călătoriilor este efectuată cu 

autoturismele personale, iar parcul de vehicule este în general învechit, atât tehnic cât și moral, 

ceea ce conduce la niveluri ridicate de poluare chimică și fonică, precum și la cantităţi mari de 

CO2 deversate în atmosferă. Proiectele propuse în cadrul Planului de mobilitate urmăresc a 

orienta populaţia către o mobilitate durabilă în Valea Jiului - efectuarea călătoriilor cu 

transportului public – ceea ce va conduce Ia reducerea semnificativă a efectelor externe negative 

menţionate. 

 

Furnizarea serviciului de transport local de persoane oricărui cetăţean, indiferent de vârstă, 

origine socială, sex, etnie, de o manieră performantă şi nediscriminatorie, reprezintă o condiţie 

necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în calitate de stat membru al UE. 

Implementarea acestui proiect va asigura satisfacerea nevoilor de mobilitate pentru un număr 

însemnat de utilizatori, în condiţii de eficienţă economică ridicată şi cu impact redus asupra 

mediului. 

Proiectul „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-

Uricani - Green Line Valea Jiului”, se dezvoltă în contextul în care în zona Valea Jiului nu există un 

sistem de transport public de călători integrat care să se adreseze nevoilor populaţiei atât în 

termeni de mobilitate, eficienţă economică, confort cât şi privind reducerea poluării, în 

conformitate cu Scenariul “A face ceva” din PMUD. 

 

Transportul public este un serviciu public menit a susţine dezvoltarea economică, socială şi de 

mediu a comunităţilor, iar acest lucru nu este asigurat la momentul de faţă nici la nivelul 

localităţilor, cu atât mai mult la nivelul zonei Văii Jiului. 

 

Proiectul „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-

Uricani – Green Line Valea Jiului” adresează obiectivele strategice astfel:   

 Dezvoltarea rețelei de transport public local între cele șase localități din Valea Jiului 

permite adresarea cererii de transport atât la nivelul localităților, cât și a întregului areal 

vizat, asigurând o mobilitate crescută a populației, cu implicații asupra calității vieții, 

inclusiv al gradului de dezvoltare economică al arealului deservit;   

 Achiziția de autobuze electrice va conduce la reducerea emisiilor de CO2 și a emisiilor 

poluante, îmbunătățind astfel calitatea aerului;   

 Implementarea unui sistem integrat de e-ticketing conduce la implementarea unui sistem 

de tarifare care să răspundă nevoilor existențe, atât la nivel local, cât și la nivelul arealului 
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deservit, pe tipuri de categorii de călători, dar și gestiune eficientă a veniturilor și 

costurilor aferente operării serviciului de transport public;   

 Dotarea autobuzelor cu sistem de numărare călători va conduce la un management optim 

al activității de transport public, atât în ceea ce privește gestiunea veniturilor, cât și 

eficientizarea activității de transport public de călători, prin analiză în timp real a cererii de 

transport pe fiecare traseu, pe diferite intervale orare;   

 Crearea facilității de info călători în stații și montarea de automate emitere bilete și 

carduri va conduce la o accesibilitate și atractivitate crescte ale sistemului de transport 

public de călători;  

 Înființarea sistemului de management al flotei asigură premisele unei activități eficiente 

de transport public de călători.  

   

4. Elemente de eligibilitate și legalitate ale operatorului municipal nou 

înființat  
Caietul de sarcini elaborat pentru achiziţia publică al căruiobiect a fost atribuirea contractului de 

servicii având ca obiect “Servicii de consultanță pentru delegarea gestiunii serviciului de transport 

public de călători, în cadrul proiectului ”Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-

Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” menţionează între variantele posibile de 

gestiune a serviciului de transport public de călători gestiunea delegate către un operator 

Municipal şi analiza elementelor de eligibilitate şi legalitate ale operatorului municipial nou 

înfiinţat. Menţionăm că nici în cuprinsul Legii 92/2007 şi nici în cel al Legii 51/2006 nu apare 

denumirea expres de operator municipal.    

Intenţia ADI de a înfiinţa un operator municipal este asimilabilă în cazul situaţiei de faţă intenţiei 

de înfiinţare a unui operator regional, fiindcă vorbim de o asociaţie de dezvoltare 

intercomunitară. 

La momentul realizării studiului un astfel de operator municipal, de fapt operator regional căruia 

să i se atribuie gestiunea serviciului de transport public zonal în Valea Jiului încă nu a fost înfiinţat.  

Contextul 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru transportul public zonal „Green Line – Valea 

Jiului” a luat fiinţă la nivelul anului 2018 având la bază şapte membrii fondatori: judeţul 

Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara, Municipiul Lupeni prin Consiliul Local al 

Municipiului Lupeni, Municipiul Petroşani prin Consiliul Local al Municipiului Petroşani, Municipiul 

Vulcan prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan, Oraşul Aninoasa prin Consiliul Local al Oraşului 

Aninoasa, Oraşul Petrila prin Consiliul Local al Oraşului Petrila, Oraşul Uricani prin Consiliul Local 

al Oraşului Uricani. 
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Asociaţia are personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut la 

grefa Judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul.  Sediul acesteia este în Vulcan, b-dul 

Mihai Viteazul, etaj 1, nr. 31, camera 14, judeţul Hunedoara. 

Asociaţia are ca scop înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, 

monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului de transportpublic zonal (denumit în 

continuare „Serviciul”), pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, 

precum şi realizarea în comun a proiectelor de investiţii publice de interes zonal sau regional, 

destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice 

aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului. 

Statutul asociaţiei stipulează că aceasta poate exercita atribuţii precum: înfiinţarea, gestionarea şi 

administrarea serviciului public zonal de călători prin curse regulate, cu autobuze electrice, pe 

criterii de competitivitate şi eficienţă economică şimanagerială, având ca obiectiv atingerea şi 

respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului stabiliţi prin contractul de servicii publice, 

respective prin hotărârea de dare în administrare.  

De asemenea, este de reţinut că asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi 

economice. 

În cazul în care mai multe UAT-uri doresc să organizeze în comun prestarea serviciului de 

transport public pe raza administrativ-teritorială de competență a acestora, atunci calitatea de 

autoritate contractantă revine asociației de dezvoltare intercomunitară (ADI), în baza 

mandatului primit de la UAT membre.  

ADI se înființează și dobândește personalitate juridică în condițiile prevăzute în Legea nr. 51/2006 

și H.G. nr. 855/2008.  

În cazul în care UAT membre ADI doresc să atribuie direct contractul de serviciu public către un 

operator intern, atunci acesta este de tip operator regional, respectiv o societate al cărei capital 

social este deținut de cel puțin două UAT membre ADI, conform definiției de la art. 2 lit. h) din 

Legea nr. 51/2006.  

În raport cu prevederile din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, Legea nr. 51/2006 interzice 

atribuirea directă a CSP:  

a)  către o societate al cărei capital social este deținut în totalitate de o UAT membră ADI;  

b)  de către mai multe UAT în asociere către un operator regional, dacă acestea nu s-au 

constituit în ADI;  

c)  către o societate la care ADI are calitatea de asociat/acționar;  

d)  către un serviciu public cu personalitate juridică înființat de ADI. 

Operatorul regional, protrivit art. 2, lit. h) din legea 51/2006 este “operatorul societate 

reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
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ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unităților administrativ-teritoriale 

membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități 

publice. Operatorul regional asigură furnizarea/ prestarea serviciului/activității de utilități publice 

pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, exploatarea sistemelor de 

utilități publice aferente acestora, precum și implementarea programelor de investiții publice de 

interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități, realizate în comun în cadrul 

asociației. Operatorul regional se înființează în baza hotărârilor adoptate de autoritățile 

deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare 

intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, fie prin înființarea unei noi societăți, 

fie prin participarea la capitalul social al unuia dintre operatorii existenți deținut de o unitate 

administrativ-teritorială membră a asociației de dezvoltare intercomunitară în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Operatorul 

regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

362/2009, cu modificările și completările ulterioare;” 

 

În cazul existenței unei Asociații de dezvoltare intercomunitară, gestiunea directă se poate atribui 

unui operator regional. Din definiția operatorului regional rezultă faptul că acesta trebuie să 

aibă capitalul social deținut integral de toate sau unele dintre unitățile  administrativ-teritoriale 

membre ale unei asociației de dezvoltare intercomunitară. Mai mult, Operatorul regional se 

înființează în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-

teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară, fie prin înființarea unei noi 

societăți, fie prin participarea la capitalul social al unuia dintre operatorii existenți deținut de o 

unitate administrativ-teritorială membră a asociației de dezvoltare intercomunitară. Observăm că 

este esențială calitatea de membru al asociației de dezvoltare intercomunitară a unității 

administrative teritoriale care deține capitalul social al operatorului regional.  

În cazul în care se înființează o nouă societate, capitalul social al acesteia va fi deținut de toate 

sau o parte dintre unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare 

intercomunitară, iar în cazul în care este deja constituită o astfel de societate, există posibilitatea 

de a fi utilizată aceasta, prin participarea unităților  administrativ-teritoriale membre ale  

asociației de dezvoltare intercomunitară la capitalul social al societății existente, cu condiția ca 

aceasta să fie deținută de o unitate administrativ-teritorială membră a asociației de dezvoltare 

intercomunitară.  

De asemenea, una dintre condițiile esențiale în a utiliza atribuirea directă este,  conform art. 28, 

alin. (21), lit. c) din Legea 51/2006, ca unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației să 

dețină în totalitate capitalul social al operatorului regional, iar în cazul în care nu există o astfel de 
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asociație, unitatea administrativ-teritorială trebuie să dețină în totalitate capitalul social al 

operatorului. 

În cazul operatorilor regionali, deși ar trebui ca Asociația de dezvoltare intercomunitară să poată 

delega gestiunea către mai mulți astfel de operatori, definiția de la art. 2, lit. h din Legea nr. 

51/2006 pare că limitează posibilitatea înființării/existenței operatorilor regionali care prestează 

un anumit serviciu public în aria teritorială de competență a asociației, la un singur operator 

regional, fie nou înființat, fie prin asimilarea de către toți sau unii membri ai asocierii a unuia 

dintre operatorii existenți. 

Legislația nu obligă o asociație să lucreze doar cu un operator regional intern și nici nu interzice 

atribuirea unor contracte de delegare a gestiunii către operatori externi în cazul în care există 

constituit un operator regional intern. Mai mult, contractul de delegare de gestiune atribuit direct 

unui operator regional intern, după o perioadă de 5 ani trebuie analizat din punct de vedere al 

eficienței economice, iar dacă în urma acestei analize se impune, Asociația trebuie să schimbe 

modalitatea de gestiune a serviciului public, conform Art. 32, alin 3 din Legea 51. Ceea ce 

înseamnă că se va apela la cealaltă alternativă, atribuirea contractului prin procedură competitivă 

unui/ unor operator extern/i. Legislația aplicabilă nu prevede obligația desființării operatorului 

regional înainte de a schimba modalitatea de gestiune. 

Din Regulamentul nr. 1370/2007 reiese că operatorul intern poate participa la proceduri 

competitive în afara ariei Asociației de dezvoltare intercomunitară, dacă aceasta ia hotărârea de a 

nu-i mai atribui direct contractul de delegare. Prin urmare operatorul își poate desfășura 

activitatea și în cazul în care nu i se atribuie direct contractul de delegare de către Asociația de 

dezvoltare intercomunitară, iar aceasta din urmă nu are obligația de a efectua serviciul public prin 

intermediul operatorului al cărui acționari sunt membrii săi. Astfel, din legislația aplicabilă nu 

reiese în mod expres vreun impediment cu privire la existența, în aria teritorială a unei Asociații 

de dezvoltare  intercomunitare, concomitent a unui operator intern cât și a unor operatori 

externi care prestează aceleași servicii ca și acesta. 

 

Concret 

Între principalele elemente de eligibilitate şi legalitate a operatorului regional care se va înfiinţa 

pentru a presta serviciul public de transport în Valea Jiului, pe baza celor menţionate deja, 

amintim: 

- Necesitatea ca societatea nou înfiinţată să aibă capitalul social deținut integral de toate sau 

unele dintre unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare 

intercomunitară; 

- Obiectul principal de activitate – cod CAEN 4931 Transporturi urbane, suburban şi 

metropolitane de călători; 

- Durata societăţii: nelimitată; 

- Asociaţi: UAT-urile din cadrul ADI; 
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- Capitalul social total subscris şi integral vărsat de acţionari să aibă cote de participare din 

partea UAT-uri componente ADI reprezentate prin Consiliile Locale; 

- Participarea acţionarilor la profit şi la suportarea pierderilor să se stabilească potrivit cotei de 

participare a fiecăruia la capitalul social; 

- Constituirea Actului constitutiv al societăţii; 

- Societatea trebuie să dispună de un Consiliul de Administraţie; 

- Societatea trebuie să dispună de un spaţiu de folosinţă în vederea asigurării sediului social al 

societăţii – spaţiu care poate fi dat spre folosinţă gratuită de către unul din UAT-uri; 

Înfiinţarea operatorului regional de transport va trebui aprobată prin hotărâre de consiliu local al 

UAT în care îşi va avea sediul social operatorul regional, după ce în prealabil ADI prin Consiliile 

Locale ale fiecărei UAT au hotărât asocierea cu celelalte UAT-uri pentru înfiinţarea operatorului 

de transport public regional. 

Hotărîrea va fi adusă şi la cunoştinţa Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara iar în cadrul 

acesteia se va împuternici o persoană care să efectueze operaţiunile bancare necesare pentru 

depunerea capitalului social şi să îndeplinească toate formalităţile privitoare la înfiinţarea şi 

înregistrarea societăţii la Registrul Comerţului. 

Pentru a efectua transport rutier public, operatorii de transport rutier trebuie să fie înregistraţi în 
Registrul operatorilor de transport rutier, ţinut de autoritatea competentă (OUG 109/2005). 
 
Pentru dobândirea calităţii de operator de transport rutier, o întreprindere trebuie să obţină 
licenţa de transport, care se acordă în urma îndeplinirii cumulative a condiţiilor de 
onorabilitate, capacitate financiară şi competenţă profesională. 
(2) Condiţia de onorabilitate, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se consideră ca fiind 
îndeplinită dacă persoana desemnată: 
a) nu a fost condamnată pentru infracţiuni grave, inclusiv infracţiuni de natură comercială; 
b) nu a fost declarată inaptă pentru a conduce permanent şi efectiv activitatea de transport 
rutier, conform prevederilor legale în vigoare; 
c) nu a îndeplinit funcţia de persoană desemnată pentru un operator de transport sau o 
întreprindere care a fost sancţionat/sancţionată pentru încălcări grave ale legislaţiei cu privire la: 
- condiţiile de plată şi de angajare; 
- condiţiile de desfăşurare a operaţiunilor de transport rutier, în special în ceea ce priveşte 
regulile referitoare la perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, încărcarea 
vehiculelor, utilizarea în condiţii de siguranţă a vehiculelor rutiere, siguranţa rutieră şi protecţia 
mediului. 
 
Condiţia de capacitate financiară constă în dispunerea unor resurse suficiente pentru a se 
asigura demararea în bune condiţii a activităţii întreprinderii şi buna administrare a acesteia. 
Condiţia de capacitate financiară se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă operatorul de 
transport rutier dispune de un nivel financiar de minimum 9.000 euro pentru primul 
autovehicul rutier şi 5.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere deţinute şi 
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utilizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă (OUG 109/2005). Modul de evaluare a 
capacităţii financiare a unei întreprinderi se stabileşte de autoritatea competentă. 
 
Condiţia de competenţă profesională se consideră ca fiind îndeplinită dacă persoana desemnată 
să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier este titulară a unui certificat de 
competenţă profesională eliberat de autoritatea competentă în condiţiile stabilite de aceasta. 
Certificatul de competenţă profesională atestă deţinerea nivelului necesar de cunoştinţe stabilit 
de autoritatea competentă şi se acordă în urma unei examinări scrise obligatorii, care poate fi 
completată cu o examinare orală în forma stabilită de autoritatea competentă. 
 
Aceste condiţii sunt în acord cu prevederile Regulamentului (CE) 1071/2009 potrivit căruia, 
întreprinderile care exercită ocupaţia de operator de transport rutier trebuie să aibă un sediul 
real şi stabil pe teritoriul unui stat membru, să aibă o bună reputaţie, să aibă capacitate 
financiară adecvată şi să aibă competenţa profesională necesară. 
 
Licenţa de transport se eliberează operatorului de transport rutier de către autoritatea 
competentă, are o valabilitate de 5 ani şi se păstrează la sediul acestuia. 
Transportul rutier public de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai 
cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei de 
transport, precum şi licenţa de traseu însoţită de graficul de circulaţie ori autorizaţia de transport 
internaţional sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz. 
De asemenea, operatorul regional se va organiza şi funcţiona pe baza unui regulament de 
organizare și funcționare aprobat de către consiliul de administrație al acestora. 
 

5. Analiza oportunităţii privind modul de administrare a Serviciilor de 

Transport Public 
În vederea iniţierii procedurii privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin 

curse regulate la nivelul Văii Jiului s-a considerat oportună analizarea variantelor posibile de 

gestiune a acestui viitor serviciu. Problema care se pune este aceea a deciziei asupra modalităţii 

de gestionare a serviciului de transport local care să corespundă cel mai bine interesului public şi 

obiectivelor de serviciu public de interes general şi să respecte întru totul dispoziţiile legale 

relevante în domeniu. 

În conformitate cu art. 3 pct. 48 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile  rutiere, transportul 

rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat în limitele unei asociaţii de dezvoltare 

intercomunitare având ca obiect transportul rutier public de persoane, este definit ca transport 

rutier local de persoane. 

Legii nr. 51/2006, atribuirea contractelor de delegare a gestiunii unui serviciu comunitar de 

utilitate publică se poate face: 
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A. Prin gestiune directă (atribuire directă): 

                 - către un serviciu cu personalitate juridică aflat în subordinea consiliului local/judeţean, 

prin hotărâre de dare în administrare; 

                 - către o societate comercială controlată de unitatea administrativ-teritorială, prin 

contract de delegare a gestiunii; 

B. Prin gestiune delegată (Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se 

stabileşte, după caz, în baza prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.): 

                 - către o societate comercială, cu capital social privat, mixt sau public (în condiţiile art. 

29 alin (5) din Legea nr. 51/2006), prin contract de delegare a gestiunii. 

Scenarii privind delegarea serviciului de transport public în zona Green Line – Valea Jiului 

- Gestiune directă 

- Gestiune delegată către un operator Municipal 

- Gestiune delegată către un operator Extern 

Orice formă de gestiune a viitorului serviciu de transport public la nivelul zonei luate în analiză 

presupune investiţii semnificative, date fiind cele două componente de investiţii, la momentul 

actual neexistând dotarea necesară pentru operarea serviciului, aşa cum a fost obiectivată în 

carul studiilor de fezabilitate şi oportunitate.  

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

modificările şi completările ulterioare (art. 2 alin. (2)) stabilește cadrul juridic și instituțional 

privind înființarea, organizarea și funcționarea compartimentelor sau serviciilor specializate de 

transport din cadrul, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară sau al altor forme de asociere 

între unitățile administrativ-teritoriale. 

Conform legii, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt obligate să înfiinţeze în baza 

mandatului primit, servicii, compartimente cu rol de autorităţi locale de transport prin care să 

autorizeze, să organizeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciului public de transport 

local de persoane prin servicii regulate desfăşurat pe raza teritorială de competenţă a unităţilor 

administrative-teritoriale membre. 

În acest sens, a fost a fost înfiinţată Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru transportul 

public zonal „Green Line – Valea Jiului” a luat fiinţă la nivelul anului 2018 având la bază şapte 

membrii fondatori: judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara, Municipiul Lupeni prin 

Consiliul Local al Municipiului Lupeni, Municipiul Petroşani prin Consiliul Local al Municipiului 
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Petroşani, Municipiul Vulcan prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan, Oraşul Aninoasa prin 

Consiliul Local al Oraşului Aninoasa, Oraşul Petrila prin Consiliul Local al Oraşului Petrila, Oraşul 

Uricani prin Consiliul Local al Oraşului Uricani cu scopul enunţat la punctul 4 din prezentul studiu. 

În aceeaşi literă a legii, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia de a stabili şi de a 

aplica strategia pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea 

serviciilor publice de transport local luând în considerarea planurile de urbanism şi amenajarea 

teritoriului, programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de cerințele serviciului 

de transport public local, de evoluția acestora, precum și de folosirea mijloacelor de transport cu 

consumuri energetice reduse și emisii minime de noxe. 

În acest sens au fost realizate o serie de planuri strategide de dezvoltare şi studii (trafic, 

oportunitate şi fezabilitate) care să fundamenteze necesitatea înfiinţării unui serviciu d 

etransport zonal în Valea Jiului, pe raza de competenţă a unităţilor administrative teritoriale 

membre, un serviciu de transport public care să vină în întâmpinarea nevoilor de mobilitate 

analizate în detaliu în cadrul PMUD, a dezvoltării durabile şi protecţiei mediului printr-un serviciu 

de transport public de călători modern, ecologic şi care să satisfacă cerinţele de confort ale 

locuitorilor. 

La art. 16 din Legea 92/2007  se menţionează că: 

„(7) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere între unitățile 

administrativ-teritoriale sunt obligate să înființeze, în baza mandatului primit, servicii, 

compartimente cu rol de autorități locale de transport prin care să autorizeze, să organizeze, să 

coordoneze și să controleze prestarea serviciului public de transport local de persoane prin 

servicii regulate desfășurat pe raza teritorială de competență a unităților administrativ-teritoriale 

membre.” 

Legea 51/2006 (republicată) serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările şi 

completările ulterioare stabilește cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, competențele, 

atribuțiile și instrumentele specifice necesare înființării, organizării, gestionării, finanțării, 

exploatării, monitorizării și controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare 

de utilități publice. Transportul public local de călători face parte, conform acestei legi din cadrul 

serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

Astfel, cadrul legal al modalităţii de gestiune al acestui serviciu este conferit ca şi linii directoare 

de aceste prevederi legislative. 

Transportul local de călători este supus regulilor juridice ce decurg din legislaţia specifică 

serviciilor publice de transport dar şi a regulilor ajutorului de stat, care devin aplicabile în cazul în 

care serviciul de transport local se prestează pe baza unui drept exclusiv sau special. 
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În condiţiile în care serviciul de transport este unul de interes general, fără caracter economic, nu 

se pune problema acoperirii integrale a costurilor din tarife ci se va recurge subvenţionarea 

(compensarea) acestuia de către ADI.  

Gestiunea serviciilor de transport public local se organizează și se realizează în următoarele 

modalități: 

a) gestiune directă; 

b) gestiune delegată. 

Precizăm că cele două modalități de gestiune nu contravin prevederilor Regulamentului 

nr.1370/2007. 

Potrivit art. 29 din legea 92/2007, “Serviciul public de transport local poate fi atribuit pentru 

executare, în gestiune directă sau delegată, operatorilor de transport rutier deţinători de licenţe 

de transport, eliberate sau recunoscute în condiţiile legii, ori transportatorilor autorizaţi deţinători 

ai unei autorizaţii de transport de persoane, eliberată, în condiţiile legii, de către autoritatea 

administraţiei publice locale, numită în acest caz autoritate de autorizare.” 

Desfăşurarea activităţilor serviciului de transport public local, indiferent de forma de gestiune 

aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi 

aprobate de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. Regulamentul serviciului şi caietul de 

sarcini se elaborează în cadrul asociaţiei, se supun avizării autorităţilor administraţiei publice 

locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, în condiţiile mandatului primit, şi se aprobă 

de adunarea generală a asociaţiei). 

Totodată, serviciile de transport public local se supun normelor europene ce reglementează acest 

domeniu, respectiv Regulamentului nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi Consiliului 

Uniunii Europene Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene privind serviciile publice de 

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

1107/70 ale Consiliului („Regulamentul nr. 1370/2007”). Acest Regulament se aplică în mod 

direct în dreptul român, prevederile sale prevalând celor din legislația națională. 

Regulamentul nr.1370/2007 definește „transportul public de călători” ca fiind „serviciile de 

transport de călători care sunt de interes economic general şi care sunt prestate către public în 

mod nediscriminatoriu şi continuu”. 

Noţiunea de servicii de interes economic general („SIEG”) se referă, în general, la serviciile de 

natură economică pe care autoritățile publice ale statelor membre, la nivel național, regional sau 

local, în funcție de repartizarea competențelor lor conform dreptului național, le supun 

obligațiilor specifice de serviciu public prin intermediul unui mandat (contract) acordat unei 

întreprinderi pentru prestarea unui SIEG și pe baza unui criteriu de interes general, pentru a 

asigura prestarea acestor servicii în condiții care nu sunt neapărat cele existente pe piață.  
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Conform Protocolului nr. 26 anexat Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene („TFUE”), art. 1: 

„Valorile comune ale Uniunii în privinţa serviciilor de interes economic general în înţelesul 

articolului 14 din Tratatul privind funcționarea Uniunii includ în special: 

 Rolul esențial şi competenţele discreţionare ample ale autorităţilor naționale, regionale şi 

locale în ceea ce privește furnizarea, punerea în funcțiune şi organizarea serviciilor de 

interes economic general într-un mod care să răspundă cât mai bine nevoilor utilizatorilor; 

 Diversitatea existentă la nivelul diferitelor servicii de interes economic general şi 

diferenţele dintre nevoile şi preferinţele utilizatorilor, care pot rezulta din circumstanţe 

geografice, sociale sau culturale diferite; 

 Un nivel ridicat al calităţii, siguranţei şi accesibilităţii, egalitatea de tratament şi 

promovarea accesului universal şi a drepturilor utilizatorilor.” 

Scopul Regulamentului nr.1370/2007 este acela de a defini modul în care, în conformitate cu 

normele dreptului comunitar, autorităţile competente pot acţiona în domeniul transportului 

public de călători pentru a garanta prestarea de servicii de interes general care sunt, printre 

altele, mai numeroase, mai sigure, de calitate mai bună sau au costuri mai scăzute decât cele pe 

care le-ar fi permis numai acţiunea forţelor pieţei. În acest scop, Regulamentul stabileşte 

condiţiile în care autorităţile competente, atunci când impun sau contractează obligaţii de 

serviciu public, compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate şi/sau 

acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public (vom reveni mai jos 

asupra acestui aspect). 

Regulamentul nr.1370/2007 nu cuprinde dispoziții privitoare la modul de organizare și gestionare 

a serviciilor de transport ce intră sub incidența sa, aceasta fiind de competența statelor membre.  

Regulamentul prevede astfel posibilitatea statelor membre de a adopta „norme generale” 

definite la art.2 litera (l) ca fiind măsuri care se aplică „în mod nediscriminatoriu tuturor serviciilor 

publice de transport de călători de același fel într-o anumită zonă geografică și pentru care este 

responsabilă o autoritate competentă”.  

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

interpretarea Regulamentului nr. 1370/2007 se precizează că: 

„Normele generale sunt măsuri destinate unuia sau mai multor tipuri de servicii publice de 

transport pe căi rutiere sau feroviare, care pot fi impuse unilateral operatorilor de servicii publice 

de către autoritățile publice, în mod nediscriminatoriu sau care pot fi incluse în contracte 

încheiate între autoritatea competentă și operatorii de servicii publice.  

Normele generale pot fi, de asemenea, legi regionale sau naționale aplicabile tuturor 

operatorilor de transport existenți sau potențiali dintr-o regiune sau dintr-un stat membru. Prin 

urmare, ele nu sunt de obicei negociate cu operatorii individuali de servicii publice. 
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Această precizare era necesară pentru a sublinia că întreaga legislație națională ce reglementează 

sau are incidență în domeniul transportului ce intră sub incidența Regulamentului nr.1370/2007 

reprezintă „norme generale” în sensul acestuia. 

Serviciul de transport public zonal prin curse regulate la nivelul Văii Jiului se poate administra sub 

mai multe forme, după cum sunt stipulate în legea 92/2007 cu modificările şi completările 

ulterioare şi în legea 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care sunt prezentate mai 

jos. 

 

5.1 Scenariul 1- Gestiune Directă 

Potrivit legii 92/2007, în cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale își asumă 

nemijlocit prestarea serviciului public de transport local și toate sarcinile și responsabilitățile, 

potrivit legii, privind organizarea, coordonarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării 

serviciului public de transport local, precum și administrarea sistemului de utilități publice 

aferente. 

Articolul 28 din legea 51/2006 stipulează că: “(1) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune 

în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care 

le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin 

potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la 

administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.” 

Legea 92/2007 prevede că gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de 

drept public sau privat, fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de 

lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare. 

Aceeaşi formulare o regăsim şi în cuprinsul legii 51/2006 la articolul 28 alin. (2) care face referire 

la gestiunea directă: “Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept 

public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea 

prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile 

sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.” 

Aşadar, cele două legi oferă o definiţie similară a gestiunii directe, cu singura diferenţă că legea 

51/2006 detaliază cu o referire la calitatea operatorului de drept public şi privat prin care se 

realizezaă gestiunea direct a serviciilor de transport public, prin indicarea art. 2 lig. g), respective 

lit. h) şi anume: 

“g) operator de servicii de utilități publice, denumit și operator - persoana juridică de drept public 

sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru 

al Uniunii Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condițiile 
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reglementărilor în vigoare, a unui serviciu de utilități publice sau a uneia sau mai multor activități 

din sfera serviciilor de utilități publice;” 

“h) operator regional - operatorul societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al 

tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare 

intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice. Operatorul regional asigură 

furnizarea/ prestarea serviciului/activității de utilități publice pe raza de competență a 

unităților administrativ-teritoriale asociate, exploatarea sistemelor de utilități publice aferente 

acestora, precum și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal ori regional 

destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare 

aferente acestor servicii/activități, realizate în comun în cadrul asociației. Operatorul regional se 

înființează în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-

teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de 

utilități publice, fie prin înființarea unei noi societăți, fie prin participarea la capitalul social al 

unuia dintre operatorii existenți deținut de o unitate administrativ-teritorială membră a 

asociației de dezvoltare intercomunitară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Operatorul regional este asimilat 

organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru 

obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și 

completările ulterioare;” 

În contextul analizei din prezentul studiu este de direct interes referirea de la punctul lit. h), 

aplicabilă asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară. Se reţine în acest sens calitatea de operator 

regional în vederea posibilităţii de gestiune directă a serviciului de transport public zonal de 

călători în cadrul unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară. 

În continuare, prezentăm în paralel, atât pentru legea 92/2007, cât şi pentru legea 51/2006, 

referirile din cuprinsul lor la societăţile care pot face obiectul gestiunii directe a serviciilor de 

transport public: 

Legea 92/2007 Legea 51/2006 

a) servicii publice de interes local, specializate, 
cu personalitate juridică, înființate și organizate 
în subordinea consiliilor locale, prin hotărâri ale 
autorităților deliberative ale unităților 
administrativ-teritoriale respective; 

a) servicii publice de interes local sau județean, 
specializate, cu personalitate juridică, înființate 
și organizate în subordinea consiliilor locale sau 
consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale 
autorităților deliberative ale unităților 
administrativ-teritoriale respective; 

b) societăți reglementate de Legea societăților 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, la al căror capital social 
nu există participare privată directă, cu 

b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, cu capital social integral al unităților 
administrativ-teritoriale, înființate de 
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excepția formelor de participare a capitalului 
privat al altor persoane juridice controlate de 
respectiva unitate administrativ-teritorială care 
nu oferă controlul sau dreptul de veto; 

autoritățile deliberative ale unităților 
administrativ-teritoriale respective. 

c) operatori regionali, astfel cum sunt definiți 
la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 

 

Reţinem că legea 51/2006 face trimiterea la operatorul regional încă din alineatul (2) al art. 28 

în care este definită gestiunea directă. 

În aceste condiţii prevăzute de legiuitor, modalitatea prin care o asociaţie de dezvoltare 

intercomunitară poate realiza gestiunea directă a serviciului de transport public local (zonal) de 

călători este prin intermediul unui operator regional (situaţie stipulată clar şi de legea 92/2007 

cât şi de legea 51/2006). 

Legea 51/2006 detaliază în cuprinsul său condiţiile care trebuie întrunite în mod concomitent în 

vederea încredinţării unui operator de drept privat a gestiunii serviciilor de utilităţi publice prin 

atribuirea direct a contractului de delegare a gestiunii. Aceste condiţii trebuie îndeplinite atât la 

data atribuirii contractului de delegare a gestiunii cât şi pe durata acestui contract: 

- unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare 

intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în calitate de 

acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, prin intermediul 

adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct 

și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului 

regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl 

exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe; 

- operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfășoară exclusiv activități din 

sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de 

interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților 

administrativ-teritoriale membre ale asociației; 

- capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în 

totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației. 

În continuare, Legea 92/2007 prevede că contractele de servicii publice încheiate în modalitatea 

gestiunii directe, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 

1370/2007 pot fi contracte de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport local în cazul 

operatorilor prevăzuți la lit. b) şi c) (a se vedea tabelul anterior). Aşadar, pentru operatorii 

regionali este necesară încheierea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

transport local (zonal). 
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La rândul său, legea 51/2005 la art. 28 prevede “(2^2) În cazul serviciului de transport public local 

de călători, atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii se face în condițiile prevăzute 

de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile 

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

1191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului.”  

Ambele prevederi legale naţionale invocă Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. 

În temeiul Regulamentului(CE) nr. 1370/2007, prin  „contract de servicii publice” se înțelege unul 

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

autoritate competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a încredința respectivului 

operator de serviciu public gestionarea și exploatarea serviciilor publice de transport de călători, 

sub rezerva unor obligații de serviciu public; în funcție de dreptul statelor membre, contractul 

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

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

- care cuprinde condițiile în care autoritatea competentă însăși prestează serviciile sau 

încredințează prestarea unor astfel de servicii unui operator intern. 

Operatorii organizați ca servicii publice de interes local sau județean, cu personalitate juridică, 

sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului unic de înregistrare fiscală și ai 

conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau la unitățile bancare și întocmesc, în 

condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.  

Potrivit art. 22 din Legea 92/2007, “(4) Contractele de servicii publice de transport călători pot fi 

atribuite direct numai în situațiile și condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2) și (4)-(6) din 

Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, după caz.” 

Atribuirea directă este considerată în sensul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 

atribuirea unui contract de servicii publice unui anumit operator de serviciu public, fără o 

procedură competitivă de atribuire prealabilă. 

Cu referire direct la atribuirea directă, Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 prevede că “Cu excepția 

cazului în care acest lucru este interzis de dreptul intern, orice autoritate locală competentă, fie 

că este o autoritate de sine stătătoare, fie un grup de autorități care prestează servicii publice 

integrate de transport de călători, poate decide să presteze ea însăși servicii publice de transport 

de călători sau să atribuie contracte de servicii publice în mod direct unei entități cu 

personalitate juridică distinctă asupra căreia autoritatea locală competentă sau, în cazul unui 

grup de autorități, cel puțin una dintre autoritățile locale competente exercită un control 

asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente. Următoarele dispoziții se 

aplică în cazul în care o autoritate locală competentă ia o astfel de decizie: 
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a) în scopul de a stabili dacă autoritatea locală competentă exercită controlul, sunt luați în 

considerare factori, precum gradul de reprezentare în organele administrative, de 

conducere sau supraveghere, dispozițiile referitoare la această reprezentare în actul 

constitutiv, participarea la capitalul social, influența efectivă și controlul efectiv asupra 

deciziilor strategice și asupra deciziilor manageriale individuale. În conformitate cu dreptul 

comunitar, participarea autorității publice competente la capitalul social în proporție de 

100 %, în special în cazul parteneriatelor public-privat, nu este o cerință obligatorie pentru 

stabilirea controlului în sensul prezentului alineat, cu condiția să existe o influență publică 

dominantă și să se poată stabili controlul pe baza altor criterii; 

b) condiția de aplicare a prezentului alineat este aceea ca operatorul intern și orice entitate 

asupra căreia respectivul operator exercită chiar și o influență minimă să își desfășoare 

activitatea de transport public de călători pe teritoriul autorității locale competente, 

fără a aduce atingere vreunei linii de ieșire sau altor elemente auxiliare activității 

respective care intră pe teritoriul autorităților locale competente vecine, și să nu participe 

la proceduri competitive de atribuire privind prestarea de servicii de transport public de 

călători în afara teritoriului autorității locale competente; 

c) fără a aduce atingere literei (b), operatorul intern poate participa la proceduri competitive 

echitabile de atribuire începând cu doi ani înaintea expirării contractului său de servicii 

publice atribuit direct, cu condiția să se fi luat o decizie finală, în sensul ca serviciile 

publice de transport de călători vizate de contractul operatorului intern să facă obiectul 

unei proceduri competitive echitabile de atribuire și ca operatorul intern respectiv să nu fi 

încheiat nici un alt contract de servicii publice atribuit direct; 

d) în lipsa unei autorități locale competente, literele (a), (b) și (c) se aplică unei autorități 

naționale cu privire la o zonă geografică ce nu corespunde teritoriului național, cu condiția 

ca operatorul intern să nu participe la proceduri competitive de atribuire privind prestarea 

de servicii publice de transport de călători care se organizează în afara zonei pentru care a 

fost atribuit contractul de servicii publice; 

e) dacă subcontractarea în conformitate cu articolul 4 alineatul (7) este avută în vedere, 

operatorul intern trebuie să presteze el însuși cea mai mare parte a serviciului public de 

transport de călători.” 

Cu referire la punctul e), acesta este interzis de dreptul intern (legea 92/2007 art. 22 referitor la 

gestiunea directă, alin. (5)). 

Reţinem din aceste prevederi controlul exercitat asupra operatorului regional căruia i se atribuie 

în mod direct gestiunea serviciului, gradul de reprezentare în organele administrative, de 

conducere sau supraveghere, dispozițiile referitoare la această reprezentare în actul constitutiv, 

participarea la capitalul social, influența efectivă și controlul efectiv asupra deciziilor strategice și 
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asupra deciziilor manageriale individuale, aria teritorială pe care trebuie să îşi desfăşoare 

activitatea operatorul regional.     

Celelalte articole din cuprinsul Regulamentului (CE) Nr.1370/2007 care fac referiere la atribuirea 

directă a contractelor de servicii publice indică că aceasta se poate realiza, în condiţiile în care 

deptul intern nu o interzice, în cazul în care valoarea medie anuală a acestora este estimată la 

mai puțin de 1 000 000 EUR, fie în cazul în care aceste contracte vizează prestarea anuală de 

servicii de transport public de călători pe mai puțin de 300 000 de kilometri. De asemenea, aceste 

plafoane pot fi mărite la 2 000 000 EUR, respectiv 600 000 km în cazul intreprinderilor mici şi 

mijlocii care exploatează cel mult 23 de autovehicule. 

De asemenea, atribuirea directă a contractelor de servicii publice este posibilă în spiritual celor 

stipulate de Regulamentul (CE) Nr.1370/2007 ca şi măsură de urgenţă în cazul unei perturbări a 

serviciilor sau în cazul riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări. Măsurile de 

urgență respective iau forma unei atribuiri directe sau a unui acord formal de prelungire a unui 

contract de servicii publice, sau a unei cerințe de respectare a anumitor obligații de serviciu 

public. Operatorul de serviciu public are dreptul de a contesta decizia de impunere a executării 

anumitor obligații de serviciu public. Atribuirea sau prelungirea unui contract de servicii publice 

prin măsuri de urgență, sau impunerea unui astfel de contract nu poate depăși doi ani. 

În conformitate cu Regulamentul (CE) Nr.1370/2007, contractul de delegare a gestiunii serviciului 

public de transport local (regional) dintre ADI - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

transport public zonal “ Green Line – Valea Jiului” în calitate de Entitate Contractantă şi 

Operatorul Regional trebuie: 

 să definească în mod clar obligațiile de serviciu public pe care trebuie să le respecte 

operatorul de servicii publice, precum și zonele geografice în cauză; 

 să stabilească în mod obiectiv și transparent, parametrii pe baza cărora urmează să se 

calculeze plata compensației, dacă există, și natura și întinderea oricărui drept exclusiv 

acordat, într-un mod care să prevină compensarea în exces; acești parametri se stabilesc 

astfel încât nici o plată compensatorie să nu poată depăși suma necesară pentru 

acoperirea efectului financiar net asupra costurilor ocazionate și asupra veniturilor 

generate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, ținând seama de venitul legat de 

acestea și care este reținut de către operatorul de serviciu public, precum și de un profit 

rezonabil; 

 să stabilească modalitățile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii. Aceste 

costuri pot include, în special, cheltuielile cu personalul, consumul de energie, 

redevențele aferente infrastructurii, întreținerea și reparațiile autovehiculelor de 

transport în comun, materialul rulant și instalațiile necesare pentru exploatarea serviciilor 

de transport de călători, costurile fixe și o rentabilitate adecvată a capitalului. 
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Potrivit Legii 51/2006, operatorii regionali (operator care îşi desfăşoară activitatea în regim de 

gestiune directă prevăzuți se organizează și funcționează pe baza unui regulament de organizare 

și funcționare aprobat de către consiliul de administrație al acestora. 

Ca şi concluzie la cele expuse referitor la posibilitatea gestiunii directe a serviciului public de 

transport local (zonal) în cadrul  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru transportul 

public zonal „Green Line – Valea Jiului”, aceasta se poate realiza doar prin intermediul unui 

operator regional prin: 

1. Înfiinţarea unei societăţi/unui operator regional cu capital exclusiv de stat (al unităţilor 

administrativ-teritoriale din cadrul asociaţiei) şi ulterior încredinţarea gestiunii serviciului 

de transport public local, fie prin 

2. Participarea la capitalul social al unui operator existent deținut de o unitate 

administrativ-teritorială membră a asociației de dezvoltare intercomunitară în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și încredinţarea gestiunii serviciului către 

acest operator 

Analizând situația transportului public la nivelul teritoriului unităţilor administrativ-teritoriale 

membre ADI, reiese că la ora actuală nu există niciun operator de transport deținut de o unitate 

administrativ-teritorială membră a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru transportul 

public zonal „Green Line – Valea Jiului”. Prin urmare modalitatea de urmat este aceea a înfiinţării 

unei societăţi comerciale – operator regional cu capital al unităţilor adminitrativ-teritoriale 

membre ale asociaţiei. 

De reţinut, de asemenea, că prestarea directă a serviciului public de transport local (zonal) de 

călători de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru transportul public zonal „Green 

Line – Valea Jiului” nu este posibilă din două motive principale: nu este stipulată de dreptul intern 

(dreptul intern indică posibilitatea gestiunii directe în cazul unei asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară doar prin încredinţarea serviciului prin contract de delegare a gestiunii unui 

operator regional)  iar asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi 

economice, fapt menţionat la art. 8 din statutul asociaţiei. De fapt cele două motive de reduc la 

unul singur dacă ţinem cont de prevederile dreptului intern. 

Varianta înființării unei societăţi/unui operator regional cu capital exclusiv de stat (al unităţilor 

administrativ-teritoriale din cadrul asociaţiei) şi ulterior încredinţarea gestiunii serviciului de 

transport public local prezintă o serie de avantaje și dezavantaje: 

Avantaje 

 ADI îşi păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor proprii de 

dezvoltare a serviciului public și a sistemului public de transport local, precum și dreptul 

de a supraveghea și controla modalitatea de desfăşurare a serviciului, deținând control și 

influență dominantă asupra operatorului în ce privește organizarea și funcționarea 

acestuia; 

 nu este necesară realizarea procedurii de atribuire a serviciului public; 
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 din punct de vedere economic și financiar, avantajul prim rezidă din faptul că ADI va avea 

un control superior al costurilor iar acoperirea diferenței dintre venituri și cheltuieli se va 

realiza direct din bugetul acesteia; 

 

Dezavantaje şi riscuri 

 demersurile şi formalităţile legate de înfiinţarea societăţii – operator regional implică o 

anumită perioadă de timp şi implicarea de resurse umane; 

 costurile legate de înfiinţarea societăţii/operatorului regional;  

 decizii asupra amplasării sediului în cadrul unei UAT membre a ADI; 

 este necesară autorizarea operatorului de transport; 

 punerea de acord asupra asigurării resurselor umane necesare funcţionării 

societăţii/operatorului regional existând riscul unei competiţii între UAT-uri cu privire la 

ponderea resurselor umane pe care se doreşte a fi încadrată din partea fiecărui UAT; 

 posibile dificultăţi în gestionarea modului de acordare a diferenţelor de tarif şi a 

compensaţiei pentru serviciu public mai ales în cazul în care operatorul regional va alege 

să desfăşoare şi alte activităţi conexe transportului public (atenţie, atribuirea directă a 

gestiunii către acesta nu se face decât în condiţiile în care acesta desfăşoară cel puţin 80% 

din activităţi ca fiind obligaţie de serviciu public) 

Participarea la capitalul social al unui operator existent deținut de o unitate administrativ-

teritorială membră a asociației de dezvoltare intercomunitară și încrediţarea gestiunii serviciului 

către acest operator nu prezintă în situația de față nici avantaje sau dezavantaje, această 

modalitate neputând fi adoptată, aşa cum s-a justificat anterior. 

 

5.2 Scenariul 2- Gestiune delegată către un operator Municipal 

Cu referire la această formă de gestiune propusă în cadrul caietului de sarcini pentru achiziţia 

publică având ca obiect “Servicii de consultanță pentru delegarea gestiunii serviciului de 

transport public de călători, în cadrul proiectului ”Linia verde de autobuze electrice între Petrila-

Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line alea Jiului””, menţionăm că în cuprinsul 

legilor 92/2007 şi 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare nu apare o astfel de calitate 

denumită operator municipal căruia să i se poată delega gestiunea unui serviciu public. În acest 

sens operatorul Municipal se asimilează cu operatorul regional, care a făcut obiectul analizei 

subcapitolului anterior al prezentului studiu. De asemenea, un operator Municipal ar putea 

reprezenta operatorul intern în sensul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 

1370/2007. De asemenea la subcapitolul 5.1 a fost analizată calitatea de operator intern în cazul 

unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară coroborat cu dreptul intern. În fond este vorba 

despre acelaşi operator regional despre care am menţionat anterior. Cât priveşte gestiunea 

delegată despre care se menţionează în exprimarea din caietul de sarcini, aceasta nu este o 

gestiune delegată în sensul celor menţionate de legile 51/2006, respectiv 92/2007 ci, în cazul 



Delegarea gestiunii serviciului de transport public de călători, în cadrul proiectului ”Linia verde de autobuze 
electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” 

 

81 
 

operatorului regional (societatea comercială înfiinţată de către o asociaţie de dezvoltare 

intercomunitară, asimilabilă cu exprimarea operator Municipal din caietul de sarcini) vorbim 

despre o încredinţare/atribuire directă a gestiunii serviciului public local (zonal) de călători prin 

contract de delegare a gestiunii serviciului, un contract de servicii publice în sensul prevederilor 

Regulamentului (CE) 1370/2007.  

Aşadar, contractul este de delegare a gestiunii dar modalitatea de gestiune este directă pentru 

că asupra operatorului regional asociaţia de dezvoltare intercomunitară în calitate de entitate 

contractantă exercită controlul ca şi cum ar exercita asupra propriei structuri având un nivel 

corespunzător de reprezentativitate în organele administrative, de conducere sau 

supraveghere, precum şi influența efectivă și controlul efectiv asupra deciziilor strategice și 

asupra deciziilor manageriale. 

Operatorul regional (operatorul Municipală) se înfiinţează prin hotărâre adoptată de către ADI și 

este o societate de drept comun, care funcționează în conformitate cu Legea 31/1990 a 

societăților, republicată, la fel ca orice companie privată. Sarcinile îndeplinite de operatorul 

regional sunt finanțate din capitalurile sale proprii. UAT-urile din cadrul ADI pot furniza active 

operatorului regional astfel încât acesta să poată îndeplini serviciul de transport.  

Art. 27 din legea 92/2007 indică faptul că în cazul societăţilor înfiinţate de unitățile administrativ-

teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară li se poate delega gestiunea 

serviciului de transport public local direct, fără licitaţie, prin contract de delegare a gestiunii, cu 

condiţia ca acestea să fie operatori de transport rutier autorizaţi, deţinători ai licenţelor eliberate 

în condiţiile legii, autorizaţia de transport fiind eliberată de către autoritatea locală de transport a 

asocieaţiei de dezvoltare intercomunitară. 

  

5.3 Scenariul 3 - Gestiune delegată către un operator Extern 
Gestiunea delegată este forma de atribuire prin delegare de gestiune a serviciului de transport 

public local prin care autorităţile administrației publice locale transferă unuia sau mai multor 

operatori de transport rutier sau transportatori autorizați cu capital public, privat sau mixt 

sarcinile și responsabilitățile cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului, precum și 

exploatarea, întreținerea, reabilitarea și modernizarea bunurilor proprietate publică aferente 

sistemului de transport public local, în baza unui contract de delegare a gestiunii. 

Faţă de gestiunea directă există diferenţe majore din punct de vedere managerial:  

 în cazul gestiunii delegate încetarea apartenenţei la structura administraţiei locale 

marchează un grad de autonomie sporit faţă de autoritatea care a decis delegarea; 

 noua societate devine independentă economic în calitate de comerciant; 

 ca formă de conducere: 
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 forma de conducere care exercită administrarea = ADI îşi gestionează portofoliul 

propriu; 

 forma de conducere care exploatează = societatea de transport valorifică patrimoniul 

pus la dispoziţie;  

 din punct de vedere operaţional acest ultim aspect trebuie interpretat astfel: 

 administrarea implică fixarea anticipată a căilor (modalităţilor, mijloacelor); 

 exploatarea implică fixarea anticipată a obiectivelor (scopurilor, rezultatelor). 

 

Legea 92/2007 cu referire la gestiunea delegată precizează că aceasta se realizează în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Potrivit aceleiaşi legi, procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de transport călători, de tip contracte de achiziție publică de servicii reglementate la art. 

29 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

efectuate cu autobuze, se stabilește de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară 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. La încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport 

călători, de tip contracte de achiziție publică de servicii reglementate la art. 29 alin. (8) lit. b) din 

Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, efectuate cu trenul și 

metroul, sunt incidente prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.  

Potrivit  Legii 51/2006 gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care 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.  

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi: 

a) contract de concesiune de servicii; 

b) contract de achiziție publică de servicii. 

Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii exclude de la aplicarea 

sa concesiunile de servicii de transport local călători, prin urmare acestea pot fi atribuite în 

conformitate cu legislația internă specială: Legea 100/2016 ”nu se aplică concesiunilor de servicii 

publice de transport de călători, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului 

European și al Consiliului.” 
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Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operator de servicii de utilităţi publice, 

denumit şi operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat 

sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care 

asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condiţiile reglementărilor în vigoare, a unui serviciu de 

utilităţi publice sau a uneia sau mai multor activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice) care 

pot fi: 

a) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, cu capital social privat; 

b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, cu capital social mixt. 

Societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, cu capital social integral public pot participa la procedurile de atribuire a contractelor 
de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice în zona teritorială de competență a unităților 
administrativ-teritoriale care exercită o influență dominantă asupra acestora sau în afara acestei 
zone dacă operatorul nu are încheiat un alt contract de delegare a gestiunii atribuit direct. Am 
menţionat acest caz pentru a sublinia exact ce prevede legea, dar această situaţie nu este 
aplicabilă în cazul de faţă, dat fiind că la nivelul UAT-urilor din cadrul ADI Green Line – Valea 
Jiului nu există la ora actuală societăţi cu capital social integral public care să poată participa la 
o eventuală procedură de atribuire. Cu atât mai mult nu este cazul ca o astfel de societate să fi 
avut anterior un contract de delegare a gestiunii serviciului atribuit în mod direct. 

Conform articolului 32 din Legea 51/2006, 

„(1) În cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale păstrează, în 

conformitate cu competențele ce le revin, potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind 

adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de 

dezvoltare a sistemelor de utilități publice, precum și obligația de a urmări, de a controla și de a 

supraveghea modul în care se realizează serviciile de utilități publice, respectiv: 

a) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv 

în relația cu utilizatorii; 

b) calitatea serviciilor furnizate/prestate; 

c) indicatorii de performanță ai serviciilor furnizate/prestate; 

d) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau 

modernizare a sistemelor de utilități publice; 

e) modul de formare, stabilire, modificare și ajustare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile de 

utilități publice.” 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public este un contract încheiat în 

formă scrisă, prin care unitățile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în 

calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă 

determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, 

dreptul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai 
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unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata 

infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității furnizate/prestate, în schimbul unei 

redevențe, după caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociația de 

dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice în numele și pe seama 

unităților administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar. Contractul de delegare 

a gestiunii este asimilat actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit de caietul de sarcini şi regulamentul serviciului, de 

inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-

teritoriale, aferente serviciului, procesul-verbal de predare-preluare a acestor bunuri, indicatorii 

tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional. 

Potrivit legii 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare, contractul de delegare a gestiunii 

cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: 

a) denumirea părților contractante; 

b) obiectul contractului, cu indicarea activităților din sfera serviciului de utilități publice ce 

urmează a fi furnizate/prestate în baza contractului de delegare a gestiunii, astfel cum sunt 

prevăzute în legile speciale; 

c) durata contractului; 

d) aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile; 

e) drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la furnizarea/prestarea serviciului și la 

sistemul de utilități publice aferent, inclusiv conținutul și durata obligațiilor de serviciu public; 

f) modul de repartizare a riscurilor între părți, în cazul contractelor de concesiune; 

g) natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului; 

h) sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la investiții/programele de investiții, precum 

reabilitări, modernizări, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de finanțare a acestora; 

i) indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului și modul de monitorizare și 

evaluare a îndeplinirii acestora; 

j) prețurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice la data începerii 

furnizării/prestării serviciului, precum și regulile, principiile și/sau formulele de ajustare și 

modificare a acestora; 

k) compensația pentru obligațiile de serviciu public în sarcina delegatului, dacă este cazul, cu 

indicarea parametrilor de calcul, control și revizuire a compensației, precum și modalitățile de 

evitare și recuperare a oricărei supracompensații; 

l) modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate direct utilizatorilor și/sau 

delegatarului, după caz; 

m) nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz; la stabilirea nivelului redevenței, 

autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru 

mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului odată cu 

încredințarea serviciului/activității de utilități publice și gradul de suportabilitate al populației. 
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Nivelul redevenței se stabilește în mod transparent și nediscriminatoriu pentru toți potențialii 

operatori de servicii de utilități publice, utilizându-se aceeași metodologie de calcul; 

n) garanția de bună execuție a contractului, cu indicarea valorii, modului de constituire și de 

executare a acesteia; 

o) răspunderea contractuală; 

p) forța majoră; 

q) condițiile de revizuire a clauzelor contractuale; 

r) condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a 

contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din investițiile realizate; 

s) menținerea echilibrului contractual; 

t) cazurile de încetare și condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; 

u) forța de muncă; 

v) alte clauze convenite de părți, după caz. 

 

 

Delegarea gestiunii pe principii concureţiale 

Delegarea gestiunii serviciului de transport public realizată  pe principii concurenţiale se bazează 

pe aplicarea unei proceduri de atribuire competitive. În acest sens sunt şi dispozițiile 

Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, recitalul 20: „În cazul în care o autoritate publică locală alege 

să încredințeze unui terț un serviciu de interes general, aceasta trebuie să selecteze operatorul de 

serviciu public în conformitate cu dreptul comunitar privind contractele publice și concesiunile, 

astfel cum este stabilit prin articolele 43-49 din tratat și în conformitate cu principiile 

transparenței și egalității de tratament.” 

Această idee este întărită in art.5 alin (3) din Regulament: „(3) Orice autoritate competentă care 

face apel la un terț, altul decât un operator intern, atribuie contractele de servicii publice pe baza 

unei proceduri competitive de atribuire, cu excepția cazurilor menționate la alineatele (4), (5) și 

(6). Procedura competitivă de atribuire adoptată este deschisă tuturor operatorilor, este 

echitabilă și respectă principiile transparenței și nediscriminării. În urma depunerii ofertelor și a 

eventualei etape de preselecție, procedura poate presupune negocieri în conformitate cu aceste 

principii, cu scopul de a stabili modul optim de a îndeplini anumite cerințe speciale sau 

complexe.” 

Organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru 

serviciile de utilități publice se fac în baza unei documentații de atribuire elaborate de 

delegatar(entitatea contractantă), după caz, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, Legii 

nr. 99/2016 și Legii nr. 100/2016. 

Documentația de atribuire cuprinde toate informațiile necesare pentru a asigura ofertantului o 

informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de organizare, desfășurare și aplicare 

a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și include în mod obligatoriu 
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proiectul contractului de delegare a gestiunii și anexele obligatorii la acestea menţionate 

anterior. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități 

publice, documentația de atribuire se elaborează în cadrul asociației, se supune avizării 

autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunarea 

generală a asociației, în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului primit. 

Din punctul de vedere al gestiunii delegate, există varianta delegării de gestiune către un 

operator extern, o societate cu capital privat sau mixt. 

Delegarea gestiunii serviciului către un operator extern 

Avantaje 

 procedura de atribuire se realizează pe principii competitive; 

Dezavantaje şi riscuri 

 există riscul major ca la nivel regional să nu existe un operator de transport care să 

dispună de dotările necesare prestării serviciului de transport public local şi astfel nu se 

va putea asigura un transport modern şi ecologic, asa cum este prevăzut în documentele 

strategice (PMUD, strategie) şi în documentaţia tehnică – studiul de fezabilitate întocmit 

pentru cele 2 componente de investiţii, precum şi în studiul de oportunitate pentru 

achiziţia de autobuze ecologice pentru Valea Jiului; 

 procedura competitivă de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serivicului de 

transport public poate dura şi până la 6 luni, incluzând pregătirea documentaţiei de 

atribuire, timpul necesar desfăşurării procedurii, eventualele contestaţii; 

 resurse suplimentare implicate în pregătirea documentaţiei de atribuire în vederea 

atribuirii contractului de delegare a gestiunii. 
 

Concluzionând, în primul scenariu, operarea şi administrarea serviciului de transport public prin 

curse regulate va fi realizată prin înfiinţarea unui operator regional şi delegarea directă a gestiunii 

serviciului de transport public. Unitățile administrative-teritoriale membre Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public zonal “Green Line – Valea Jiului” ar deține 

capitalul social al societății nou înființate. ADI va avea astfel un control permanent și direct 

asupra activității operatorului. 

În scenariul 2, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public zonal “Green Line 

– Valea Jiului” va delega serviciul de transport public către un operator extern privat prin contract 

de delegare a gestiunii. 

În primul scenariu, ADI va finanţa înfiinţarea unei societăți comerciale care va avea calitatea de 

operator regional de transport şi va asigura operarea şi administrarea acestuia. ADI va pune la 

dispoziția operatorului regional prin UAT-urile membre bunurile care formează infrastructura de 

transport public. 
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În scenariul delegării prin procedură competitivă către un operator privat, ADI delegă  în 

totalitate furnizarea serviciilor de transport public, printr-o procedură competitivă, către o terţă 

firmă (operator privat) care va asigura administrarea şi operarea acestuia. Acest operator va 

trebui să dispună sau să achiziţioneze o flotă de autobuze ecologice, să asigure implementarea 

unui sistem de autotaxare în staţii, să doteze staţiile cu facilităţile şi dotările necesare, să asigure 

spaţiu de garare şi mentenanţă a flotei de autobuze. Toate aceste aspecte sunt presupuse de 

înfiinţarea şi funcţionarea serviciului de transport public la nivelul Văii Jiului.  

 

6. Concluzii si recomandări privind modul de administrare  a  serviciilor  de Transport 

Public: motive de ordin economic, financiar, social, de mediu și instituționale care 

justifică modul de administrare selectat. 
Pentru a veni în întâmpinarea necesităților populației din zona de analiză și atingerea obiectivelor 

de mobilitate durabilă, accesibilitate, protecția mediului înconjurător stipulate în documentele 

strategice realizate pentru Valea Jiului, în speţă pentru UAT-urilor membre al ADI pentru 

transport zonal Green Line Valea Jiului, înființarea unui operator regional de transport de către 

ADI și încredințarea gestiunii serviciului de transport public către acesta este modalitatea care 

permite din punct de vedere legal, organizațional, instituțional cea mai eficientă administrare a 

serviciului de transport zonal din Valea Jiului, o dată cu efectuarea tuturor investițiilor de dotare 

acestuia, proces aflat în plină desfășurare.  

Decizia asupra modalităţii de gestiune a serviciului trebuie să ţină cont şi de prognozele populaţiei 

în zona de implementare a proiectului. Prognozele populaţiei realizate în cadrul studiului de trafic 

indică pentru toate cele 6 localităţi (Petrila, Petroşani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani) indică 

clar o scădere treptată a acesteia până la nivelul ultimului an de prognoză, respectiv 2026.  

Operarea serviciului va fi influenţată de această tendinţă de scădere a populaţiei în sensul că este 

posibil ca veniturile obţinute din activitatea de prestare a serviciului public de transport călători 

pe Linia verde de autobuze – Green Line Valea Jiului vor putea cunoaşte o serie de scăderi în 

timp, fiind necesară, implicit susţinerea cheltuielilor presupuse de obligaţia de serviciu public, iar 

autoritatea publică trebuie să poată susţină această diferenţă rezultată din cheltuieli şi venituri, 

care se reduce de fapt la compensaţie. UAT-urile din cadrul ADI vor trebui să susțină împreună 

transportului public de călători la nivelul regiunii, o dată cu începerea operării, în sensul că fiecare 

unitate administrativ-teritorială din cadrul ADI va trebui să prevadă un buget pentru 

compensarea/susținerea diferențelor de tarif și a diferenței dintre cheltuielile necesare 

desfășurării și veniturile rezultate din desfășurarea acestuia.   

Prognozele efectuate în cadrul studiului de trafic indică pentru anii de prognoză 2021 şi 2025 o 

creştere a utilizării transportului public ca urmare a implementării proiectului investiţional în 

discuţie. Acest fapt creează premise favorabile funcţionării serviciului de transport public local la 

nivelul zonei Văii Jiului. O rezervă trebuie menţinută asupra posibilităţii de susţinere a acestui 

serviciu, pentru că vorbim despre serviu public care cade sub incidenţa acordării de compensaţii. 
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Motivul principal care pledează pentru atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport unui 

Operator Regional prin contract de delegare a gestiunii serviciului de transport zonal îl reprezintă 

influența și controlul efectiv asupra deciziilor strategice și manageriale pe care îl va avea ADI și 

implicit UAT-urile membre ale operatorului regional și modalitatea directă de a susține operarea 

serviciului de transport public local în zona analizată.  

În condiţiile stabilite de lege, o asociaţie de dezvoltare intercomunitară poate executa gestiunea 

serviciului de transport public local de călători prin intermediul unui operator regional.  

 

Motivele de ordin economic, financiare, social de mediu care justifică forma de administrare   

Repartizarea activităţilor economice şi gestionarea mobilităţii rezidenţiale din unitățile 

administrative membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru transportul public 

zonal „Green Line – Valea Jiului” condiționează deplasările locuitorilor din zonă care cel mai 

frecvent au loc de două ori pe zi (dus/intors serviciu/școală). Factori ca locul de muncă, locuinţa, 

egalitatea de şanse şi transportul au un rol esenţial în incluziunea socială. În vederea îndeplinirii 

acestor nevoi, serviciul de transport public trebuie să atragă utilizatorii prin creșterea atractivităţii 

prin modernizarea infrastructurii, creşterea confortului întregii călătorii cu mijloacele de 

transport în comun, creşterea gradului de accesibilitate pentru toate persoanele, în special 

pentru persoanele cu nevoi speciale și îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii în staţii şi în 

interiorul vehiculelor pentru călători şi şoferi, precum şi pentru echipamentele de infrastructură. 

Pentru atingerea tuturor aceste elemente, UAT-rile membre au efectuat demersurile necesare 

pentru accesarea de fonduri în vederea finanțării investițiilor care se propun. Prin înființarea unui 

operator regional, asupra căruia ADI să aibă controlul și influența dominante și efective, se va 

asigura cea mai eficientă modalitate de administrare a acestor bunuri rezultate în urma 

investițiilor propuse pentru dezvoltarea și modernizarea transportului la nivelul localităților 

urbane din Valea Jiului – membre ADI.  

Operarea serviciului de transport public zonal cu autovehicule electrice va fi în măsură să 

conducă la obținerea unor servicii de transport public de calitate, în condițiile unor costuri reduse 

cu întreținerea și operarea mijloacelor de transport. Mai mult, implementarea unui sistem 

integrat de e-ticketing (de asemenea parte a proiectului investițional) va conduce la o gestiune 

eficientă a veniturilor și costurilor aferente operării serviciului de transport public. 

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital necesare pentru efectuarea serviciului public de 

transport local de persoane prin curse regulate se va asigura din veniturile operatorului de 

transport regional. Veniturile se vor forma din încasarea de la utilizatorii serviciului a tarifelor, 

denumite în continuare taxe de călătorie, reprezentând contravaloarea serviciului prestat, şi din 

subvenţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, calculate ca diferenţă de tarif, în condiţiile 

legii. 
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Entitatea contractantă va furniza active operatorului regional astfel încât acesta să poată 

îndeplini sarcinile aferente obligaţiei de serviciu public. 

Tarifele de călătorie vor constitui un element important a atractivității transportului public zonal 

din Valea Jiului. Transportul public zonal trebuie să fie accesibil financiar chiar și pentru 

persoanele cu venituri scăzute. Utilizatorii vor recurge la transportul public de călători doar în 

condițiile unei oferte de calitate cu tarife accesibile, tarife care trebuie să fie în concordanță cu 

nivelul de suportabilitate al populației din zona deservită. 

În analiza aspectelor sociale ale încredințării în mod direct a gestiunii serviciului de transport 

public zonal prin curse regulate unui operator regional trebuie ținut cont de faptul că beneficiarii 

direcți ai acestuia sunt cetățenii localităților membre ale UAT-urilor membre ale ADI. În acest 

mod s-ar crea premisele satisfacerii cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale 

operatorilor economici pe teritoriul administrativ al localităților componente. 

Transportul urban de călători are un caracter profund social, ceea ce determină ca programul de 

transport să ţină cont de necesităţile locuitorilor localităților membre ADI. Programul de 

transport trebuie să acopere întreaga perioadă a zilei, cu toate că sunt ore la care fluxul de 

călători este mai scăzut. Segmentul de populaţie mai defavorizat sau cu venituri mai mici este 

luat în considerare în administrarea serviciului de transport public urban la nivelul Văii Jiului, în 

cadrul unei alt capitol al studiului de față făcându-se referire la categoriile de beneficiari ai 

transportului care vor beneficia de gratuități și reduceri.   

Legislația națională fundamentează posibilitatea ca pensionarii şi alte categorii de călători să 

circule gratuity sau cu titluri de călătorie cu valori reduse. Puterea de cumpărare a populaţiei de 

la nivelul zonei luate în analiză este scăzută iar suportabilitatea costurilor nu este posibilă în 

condiţiile transferului la un operator privat care urmăreşte maximizarea profitului. Transportul de 

persoane este o activitate socială care este necesar a fi subvenţionată deoarece cheltuielile 

necesare unui transport decent şi convenabil nu pot fi suportate de călători, costurile înregistrând 

valori mari. 

Motivele de ordin social care pledează în pentru înființarea unui operator regional și 

încredințarea către acesta a gestiunii serviciului sunt reprezentate şi de locurile de muncă oferite 

de viitorul operator de transport și asigurarea unui serviciu de transport public eficient care să 

deservească cât mai mare parte a populației din localitățile urbane din Valea Jiului membre ale 

ADI. 

 

Din perspectiva mediului, cel mai relevant aspect care pledează în favoarea încredințării gestiunii 

serviciului unui operator regional căruia i se vor pune la dispoziție bunurile achiziționate prin 

proiectul investițional – autobuzele electrice, acțiune care va conduce la reducerea poluării și a 

emisiilor de CO2. Astfel, prin funcționarea unui sistem de transport public deservit de mijloace de 

transport moderne, caracterizate prin confort și siguranță ridicate pentru călători, se estimează 
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manifestarea unei atractivități ridicate pentru transportul public în zona Văii Jiului. De asemenea, 

pentru încărcarea cu energie electrică, prin proiectul investițional se va realiza un depou și trei 

stații de capăt echipate cu tehnologie pentru încărcarea cu energie electrică a vehiculelor.  

Administrarea și operarea serviciului de transport public se va face cu respectarea principiilor de 

mediu, astfel încât să se reducă la minim impactul negativ asupra acestuia. Operatorul regional 

de transport se va obliga să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde 

reglementărilor naționale de siguranță rutieră şi de protecție a mediului înconjurător, cu inspecția 

tehnică periodică/revizia tehnică periodică valabilă şi certificate/clasificate/încadrate 

corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.  

În intervalul dintre două inspecții tehnice periodice/revizii tehnice periodice, operatorul de 

transport va trebui să asigure menținerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică 

corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, 

protecția mediului şi în categoria de folosință conform destinației, utilizând în acest scop numai 

sisteme, echipamente, componente, entități tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare şi 

dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislației în vigoare. 

Transportul public zonal prin curse regulate va contribui la reducerea poluării prin diminuarea 

numărului de autovehicule care circulă în oraşe. Un număr de 40 de autovehicule personale, care 

în medie transportă 50 pasageri, poluează de 30 de ori mai mult decât un autobuz care 

transportă acelaşi număr de persoane. La orele de vârf, când apar cele mai mari probleme de 

trafic în zonele urbane, transportul în comun este de 10 ori mai eficient din punct de vedere 

energetic şi cu emisii mai reduse de noxe decât transportul cu autoturismul (1 autobuz = 70 de 

autoturisme care ocupă în trafic 1 km de arteră urbană, la o viteză de deplasare de 50 km/h). 

Între principalele probleme cu care se confruntă autorităţile locale şi operatorii de transport sunt 

neglijarea consecinţelor tehnice ale dezvoltării urbane asupra traficului, lipsa coordonării între 

transportul urban şi cel din zonele limitrofe precum şi statutul diferit al mijloacelor de transport: 

autoturismul fiind considerat modern iar transportul în comun demodat, destinat persoanelor cu 

resurse financiare limitate care nu îşi pot permite un autoturism. Astfel, nu este nevoie doar de 

sporirea atractivităţii transportului public de călători ci şi limitarea în mod conştient a utilizării 

autoturismului deoarece nu există resurse financiare şi spaţiu suficiente pentru dezvoltarea 

simultană a infrastructuri rutiere pentru autoturisme şi pentru transportul public de călători pe 

distanţe scurte. 

 

Prin marketing orientat direct și promovare a transportului public de către ADI, există 

oportunitatea să se atingă un echilibru stabil între călătoria cu autovehiculul personal și 

transportul public. O abordare orientată spre piață va fi încurajată de înființarea unui serviciu de 

transport public local de călători zonal şi desfăşurarea acestuătre ia de un operator regional, cu 

municipalităţile din cadrul ADI ca acționari ai acestuia.  
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Din punct de vedere instituţional, administraţiile locale din Valea Jiului membre ale ADI pentru 

transport zonal Green Line Valea Jiului dovedesc o capacitate ridicată de management. Există un 

interes ridicat pentru proiecte de mobilitate, dat fiind investițiile preconizate prin amplul proiect 

destinat Liniei verzi de autobuze electrice între Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani-

Green Line Valea Jiului pentru care a fost întocmit studiu de fezabilitate, studiu de trafic, studiu 

de oportunitate, beneficiarul acestora fiind UAT Municipiul Vulcan în calitate de lider de 

parteneriat pentru Valea Jiului. Pentru acest amplu proiect investiţional a fost depusă cerere de 

finanţare în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile pentru investiţiile vizate prin priect prin 

POR 2014-2020, P.O.R. Axa 3, obiectivul specific 3.2 – reducerea emisiilor de carbon în zonele 

urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.  

Pentru a putea optimiza funcţionarea serviciului de transport public și pentru a putea atrage 

fonduri nerambursabile este nevoie de îmbunătățire instituțională, de cooperare, de 

parteneriate. În acest sens, prin ADI pentru transport zonal Green Line Valea Jiului au fost puse 

bazele unui puternic parteneriat instituţional între UAT-urile membre, ai căror reprezentanţi au 

înţeles că este esenţială cooperarea şi dezvoltarea unui personal specializat, dedicat şi motivat să 

realizeze în zonă implementarea unui serviciu de transport public modern, nepoluant şi care să 

deservească nevoile de mobilitate ale populaţiei. Deschiderea municipalităților către cetățeni, 

crearea unor structuri instituționale puternice și bine definite, parteneriatele cu societatea civilă, 

alți actori locali, județeni, regionali sunt aspecte esenţiale ale implementării coerente a serviciului 

de transport public zonal. 

În vederea implementării măsurilor și proiectelor care vizează transportul public local/zonal, se 

impunea existența unei structuri administrative puternice, profesionaliste și care are un 

permanent dialog și o comunicare cu alți actori publici și privați. Încrediţarea directă a gestiunii 

serviciului de transport public zonal către un operator regional (înfiinţat de ADI pentru transport 

zonal Green Line Valea Jiului) apare ca fiind alegerea corectă pentru administraţiiile locale şi ca 

măsură de “externalizare” a unei activităţi cu mare grad de specializare cum este transportul 

public de călători. 

Din perspectivă instituţională, autoritățile locale colaborează cu finanțatorii pentru a da undă 

verde proiectelor care își propun să realoce spațiul stradal în favoarea transportului public. Astfel 

printr-un simplu set de investiții într-un sistem de transport public mai performant se ajunge la 

oraşe în care calitatea vieții este ridicată. 

Proiectul investiţional puternic susţinut instituţional de municipalităţile membre ADI propune 

realizarea unui transport public nepoluant pe Valea Jiului, în conformitate cu Strategia de 

dezvoltare a Judeţului Hunedoara, soluţia unui transport public nepoluant fiind transportul cu 

autobuze ecologice. 
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6.1 Fezabilitatea tehnică 

Proiectul „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-

Uricani-Green Line Valea Jiului” este alcătuit din două componente care implementate împreună, 

formează sistemul de transport public pe Valea Jiului:  

1. Proiect de bază – Componenta 1, SMIS 122119  – sistem de transport care deservește 

principalul traseu de legătură între localitățile Uricani – Petrila.   

 2. Proiect extins – Componenta 2, SMIS 122120 – deservește sistemul de transport al 

proiectului de bază și dezvoltă alte 3 trasee (traseul nr. 2 - Aninoasa–DN66, traseul nr. 3 – Petrila-

Jieţ, traseul nr. 4 – Valea de Brazi-Cheile Buții).  

Cele două componente sunt complementare, reprezentând proiecte de bază privind orientarea 

spre durabilitate a mobilității în Valea Jiului. Proiectul (cu cele 2 componente) conține activități 

eligibile complementare conform Ghidului Specific POR 2014-2020, P.O.R. Axa 3, obiectivul 

specific 3.2 – reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate 

urbană durabilă , ce vizează infrastructura rutieră utilizată de transportul public – reabilitare 

tronsoane de drumuri, achiziționarea de mijloace de transport-autobuze electrice dar și 

componente ale sistemelor de managementul traficului-AVL-Soluție de monitorizare și 

dispecerizare vehicule, informare călători în vehicul, numărare călători în vehicul, monitorizare 

video la nivelul vehiculului, Portal de informare călători "Travel Planner"-portal WEB și aplicație 

de mobil).   

Activitățile fac parte dintr-o abordare integrată privind îmbunătățirea transportului public și a 

modurilor nemotorizate de transport, în vederea descurajării utilizării transportului privat cu 

autoturisme. Lipsa finanțării acestora reprezintă o amenințare cu impact semnificativ pentru 

atingerea viziunii de evoluție a mobilității în zona de analiză.  

 

Traseele de transport propuse şi dimensionarea capacităţii de transport pe aceste au fost 

fundamentate din punct de vedere tehnic în cadrul studiilor de trafic şi oportunitate întocmite 

pentru cele 2 componente de investiţii.  

 

Eficienţa unui operator regional depinde de modalitatea de utilizare conjugată a disponibilităților 

sale: vehicule, durate de exploatare, programe, etc., în contextul analizei atente a cererii de 

transport. Se poate presupune că, la o corelare corectă a disponibilităților sale, activitatea se va 

desfășura fără utilizări neeconomice, nici ale vehiculelor, nici ale timpului. Această corelare 

trebuie să aibă în vedere două laturi ale activității de transport: cererile publicului călător și 

disponibilitățile operatorului de transport, dar aduse la un numitor comun; numitorul comun 

poate fi realizat prin luarea în considerație a cererii și prestației unitare, adică a călătoriei (în 

fond, se prefigurează o problemă complexă de prognoză). În cazul unui transportator, care 

realizează anumiți parametri de exploatare, pe baza modelării matematice, se poate prognoza 

activitatea pe o anumită perioadă. Prin calcule de prognoză, prin utilizarea unor modele 
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probabilistice pentru determinarea rezultatului unei "confruntări" între unități omogene ce vin în 

relații reciproce, se pot determina valori normative pentru unele din activități. Este de la sine 

înțeles că atât dimensionarea  mijloacelor, cât și întinderea în timp a activității transportatorului, 

sunt în strânsă legătură cu cererea și caracteristicile acesteia: sintetic, determinarea capacității 

indicate a mijloacelor mobile (în esență, mărimea vehiculelor pentru o deplasare eficace, dar 

civilizată) se poate obține printr-o tehnică care urmărește corelarea ofertei, la structura cererii.  

    

Între elementele care concurează la desfășurarea unui proces de transport eficient apar deci 

reacțiuni, fiecare exercitându-și influența într-un mod specific.  

Tabel 10 Estimări grad de încărcare autobuze pe an 

  
 

Capacitate 

 
Grad de 

utilizare al 

capacitatii 

 
Nr. pasageri 

transportati/cursa

/ora varf 

Nr. pasageri 

transportati/alte 

intervale orare 

 
Nr. mediu 

pasageri/cursa/ 

zi 

 
 

Nr. curse 

 

Nr. mediu 

pasageri 

transportati/

zi 

 

Nr. pasageri 

transportati/an 

A1 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A2 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A3 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A4 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A5 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A6 51 39% 20 16 18 6 108,00 39.420,00 

A7 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A8 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A9 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A10 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A11 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A12 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A13 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A14 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A15 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A16 51 39% 20 16 18 6 108,00 39.420,00 

A17 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A18 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A19 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A20 51 39% 20 16 18 4 72,00 26.280,00 

A21 51 39% 20 16 18 15 270,00 98.550,00 

A22 51 39% 20 16 18 14 252,00 91.980,00 

A23 51 39% 18 14 16 30 480,00 175.200,00 

A24 51 39% 20 16 18 11 198,00 72.270,00 

A25 51 39% 20 16 18 11 198,00 72.270,00 

A26 51 39% 20 16 18 2 36,00 13.140,00 

TOTAL                                                                                                                                                                                                                           1.075.290,00 

  

Prin achiziţia unei flote complet noi, moderne, creşte gradul de confort al transportului, dar şi 

capacitatea de transport în orele de vârf prin achiziţia de autobuze cu capacitate dublă faţă de 

cea a microbuzelor. Creşterea capacităţii creşte gradul de atractivitate al transportului public şi 

face posibilă modificarea frecvenţelor de deplasare a autobuzelor faţă de situaţia existent, aspect 

relevant în cadrul studiului de trafic întocmit pentru proiect. 

Dar, succesiunea vehiculelor unul după altul reprezintă numai una din laturile contactului între 

public și serviciul de transport: cealaltă latură este alcătuită din punctele în care se efectuează 
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schimbul între vehicule și călători. O stație reprezintă locul în care începe și se termină deplasarea 

pe care o face călătorul, folosind un mijloc de transport în comun. De asemenea, constituie locul 

unde călătorul poate să facă o transbordare, în care caz va trebui să aștepte sosirea vehicului de 

care are nevoie. Stațiile pentru îmbarcarea-debarcarea publicului călător, sunt fixate astfel: la 

începutul traseului, la sfârșitul acestuia și în puncte intermediare de interes (polarizatoare de 

solicitanți).   

Locurile de amplasare a stațiilor pot fi în puncte care constituie surse de călători și destinații 

importante ale călătorilor, în preajma intersecțiilor arterelor principale, în puncte de confluență a 

mai multor trasee de transport în comun (noduri, care reprezintă puncte de oprire obligatorii), 

înaintea pasajelor de cale ferată, în apropierea străzilor ce constituie artere de scurgere a 

importantelor fluxuri de călători, în apropierea unităților economico-comerciale și a obiectivelor 

social-culturale. 

O stație trebuie să corespundă cerințelor urbanistice, dar este necesar să aibă și un minimum de 

amenajări și accesorii. În stațiile de oprire trebuie să se asigure o mișcare liberă a călătorilor, în 

vederea realizării operațiunilor legate de deplasarea acestora și îmbinarea fluidității sosirii 

potențialilor călători, cu plecările intermitente ale vehiculelor. De amplasarea corectă a stațiilor 

de oprire pentru mijloacele de transport în comun, depinde viteza comercială, durata parcursului 

pe jos până la stație și - în parte - capacitatea de circulație și transport a liniei. La stabilirea locului 

de amplasare a stațiilor se ține seamă de utilizarea cât mai completă a capacității de trafic a 

arterei pe care se amplasează, de perturbarea minimă reciprocă dintre diferitele mijloace de 

transport care circulă în paralel pe același carosabil, de asigurarea unor condiții comode și de 

securitate pentru accesul pietonilor la punctele de oprire.   

În majoritatea cazurilor, amplasarea stațiilor de oprire se face în raport cu dispozitivul punctelor 

de polarizare și al nodurilor principale ale rețelei de străzi. Totuși, este important să existe un 

anumit criteriu care să permită să se aprecieze lungimea medie a distanței dintre stații, în raport 

cu câștigul de timp pentru unii dintre călători și cu pierderea de timp pentru alții. Această 

apreciere a timpului conduce - în mod practic - la stabilirea lungimii optime a interstaţiei. 

Interstaţia optimă este un parametru care depinde de densitatea locuitorilor, a locurilor de 

muncă, a dotărilor comerciale și social-culturale, fiind dublu limitată de condiția asigurării unui 

minim de calitate pentru actul călătoriei (distanța medie de mers pe jos, nu prea mare, durata 

călătoriei cu vehiculul, cât mai mică). 

 

O dată cu apariția transporturilor, evaluarea numai cu ajutorul indicilor de tip spațial (distanță, 

teritoriul) se dovedește insuficientă. O data cu apariția transporturilor, punctul sau cartierul cel 

mai apropiat al orașului nu mai este acela care este așezat mai aproape, ci acela până la care 

deplasarea necesită mai puțin timp. Din punct de vedere social, timpul servește drept criteriu, la 

care, în ultima instanță, se reduc  toate procesele formării prețului. Timpul are însemnătatea  

unei  unități  de  măsură a economiei universale și în cazul evaluării  transporturilor. Numai 
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timpul, ca element al posibilității de a realiza orice activitate utilă societății, este acela care 

caracterizează cheltuielile absolute, nu pe cele relative. Ideea această apare atât de evidentă 

încât nu mai este necesar să fie aduse argumente în sprijinul demonstrării, că indicele principal 

care caracterizează deplasarea este timpul necesar pentru parcurgerea drumului. Dintre 

indicatorii calitativi ai transporturilor publice, durata călătoriei este deci unul dintre cei mai 

importanți. 

 

În cadrul studiului de fezabilitate pentru Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroşani-

Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani-Green Line Valea Jiului se subliniază necesitatea şi obligativitatea 

încheierii unui contract de delegare a serviciului către un operator de transport public, cu 

respectarea normelor în vigoarea şi a directivelor europene în vederea dezvoltării sistemului şi 

serviciului de transport public. În acest fel se vor crea condiţii optime dezvoltarea unui transport 

care să faciliteze deplasările la locul de muncă şi care să îmbunătăţească interconectările dintre 

rute, atât cele interne cât şi cele externe, frecvenţele de deservire – mai ales în timpul orelor de 

vârf şi care să deservească fluxul dintre staţiile de transport public în comun, pe întreaga reţea 

urbană. 

 

Fezabilitatea tehnică a investiţiilor pentru asigurarea infrastructurii de operare pentru serviciul de 

transport public zonal din Valea Jiului, pe traseele de transport şi cu dimensionarea vehiculelor şi 

a staţiilor de transport (fundamentate în cadrul studiilor de trafic şi oportunitate) a fost 

demonstrate în cadrul studiului de fezabilitate şi a documentelor conexe. Pentru a asigura 

operarea în bune condiţii a serviciului de transport public zonal este necesar ca operatorul 

regional să deţină personal calificat care să asigure funcţionarea şi întreţinerea corespunzătoare a 

elementelor care formează infrastructura de operare, să asigure îndeplinirea obligaţiei de serviciu 

public cu respectarea indicatorilor de performanţă propuşi prin contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public local (zonal) din Valea Jiului. 

Studiul de fezabilitate întocmit pentru proiect arată că în faza de operare a investiţiei se vor crea 

locuri de muncă după cum urmează: 37 de şoferi, 5 operatori dispecerat, 5 operatori 

mentenanţă, 8 persoane responsabile cu zona administrative. Numărul de persoane a fost 

dimensionat având în vedere necesităţile de operare a serviciului de transport public local pe 

traseele propuse şi o adecvată strategie de întreţinere şi mentenanţă a a bunurilor care vor dota 

serviciului de transport public. 

 

Operarea pe fiecare dintre cele 4 trasee de transport propuse a autobuzelor electrice a fost 

fundamentată pe baza autonomiei de operare a autobuzelor electrice astfel: 

i.  Traseul 1 - aprox 38,5km: traseul pincipal care face legatura integrala intre 

Uricani-Lupeni-Vulcan-Petrosani-Petrila 
 

1.  Incarcare la Uricani si la Petrila 
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a.   Durata unei incarcari intre 15 min si 20 min; 
 

b.  Autonomia asigurata de o incarcare rapida 50km; 
 

c.   Autonomia zilnica a autobuzului: aprox 250 km cu circa 

4 incarcari rapide; 
d.  Durata parcugere traseu (dus-intors): aprox. 5H tinand cont si 

de timpii de stationare in statii si timpii de incarcare, la o 

viteza medie de deplasare de 25km/h 
 

ii.  Traseul 2 - aprox. 10,6 km: traseu secundar care face legatura intre 

Aninoasa si Petrosani 
 

1.  Incarcare la Aninoasa 
 

a.   Durata unei incarcari 15 min 
 

b.  Autonomia asigurata de o incarcare rapida 50 km  

c.   Autonomia zilnica a autobuzului: aprox 250 km 

d.  Durata parcugere traseu (dus-intors): aprox. 1h tinand cont si 

de timpii de stationare in statii, la o viteza medie de deplasare 

de 28km/h 
 

iii.  Traseul 3 - aprox. 3,7 km: traseu secundar care face legatura intre 

Petrila (zona minei) si Jietz 
 

1.  Incarcare la Jietz 
 

a.   Durata unei incarcari 15 min 
 

b.  Autonomia asigurata de o incarcare rapida 50km  

c.   Autonomia zilnica a autobuzului: aprox 250 km 

d. Durata parcugere traseu (dus-intors): aprox. 15 min tinand 

cont si de timpii de stationare in statii, la o viteza medie de 

deplasare de 25km/h 

 

iv.   Traseul 4 - aprox. 11,15 km: traseu secundar care face legatura in cadrul 

localitatilor apartinatoare de Uricani, respectiv Valea de Brazi - Cheile Butii 
 

1.  Incarcare la Valea de Brazi 
 

a.   Durata unei incarcari 15 min 
 

b.  Autonomia asigurata de o incarcare rapida 50km  

c.   Autonomia zilnica a autobuzului: aprox 250 km 
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d.  Durata parcugere traseu (dus-intors): aprox. 1,1h tinand 
cont si de timpii de stationare in statii, la o viteza medie de 

deplasare de 28km/h 

 

Fezabilitatea tehnică de operare a serviciului presupune: 

- asigurarea unei gestionări eficiente a utilizării parcului şi resurselor consummate prin 

planificarea curselor, planificarea programului conducătorilor de vehicule, coordonarea 

activităților de mentenanță, urmărirea circulației, constituirea unei baze de date pentru analize si 

decizii centralizate și fundamentate riguros; 

- informarea publicului călător în vehicul şi în staţii, pe pagină web dedicată şi prin aplicaţii 

specific asupra diferitelor opţiuni de acces către destinaţii frecvebt utilizate. 

 

Gestiunea de către operatorul regional înfiinţat de către ADI a serviciului de transport public local 

va conduce la implementarea unui serviciu public integrat de transport călători. Serviciile publice 

integrate de transport călători aşa cum sunt definite prin art. 2 lit. m) din Regulamentul CE nr. 

1370/2007 - serviciile interconectate de transport într-o zonă geografică determinată cu un 

serviciu unic de informaţii, un regim unic de taxare a biletelor şi un orar unic de transport. 

Riscurile reprezintă o parte inerentă a oricărui proiect de dezvoltare, constituind evenimente cu 

apariţii posibile în procesele social-umane dar incerte ale căror efecte sunt dăunătoare, 

păguboase şi au un caracter ireversibil. Operarea serviciului de transport public local în Valea 

Jiului prin proiectul de investiţie propus implică o serie de riscuri care trebuie identificate, 

analizate şi pentru care trebuie găsite strategii de atenuare sau eliminare. 

Tabel 11 Matricea riscurilor operării serviciului de transport public 

Categoria de risc Descriere Efecte Strategia de minimizare 

Infrastructura 

rutieră 

Deteriorarea calităţii 

arterelor pe care se va 

efectua transportul local 

Uzura mijloacelor 

de transport public 

şi în consecinţă 

creşterea costurilor 

cu întreţinerea lor 

Adoptare unui plan 

pentru întreţinerea în 

stare bună a arterelor 

rutiere de către 

municipalităţi 

Deteriorarea 

condiţiilor 

economice generale 

Intervenţia unor 

schimbări fundamentale 

şi 

neaşteptate în condiţiile 

economice generale, 

care 

conduc la reducerea 

cererii pentru aceste 

servicii 

Venituri sub 

proiecţiile 

financiare 

anterioare 

Se pot prevedea în 

contractul de delegare a 

gestiunii serviciului de 

transport condiţii care să 

asigure acoperirea 

pierderilor 
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Categoria de risc Descriere Efecte Strategia de minimizare 

Reduceri 

demografice 

semnificative 

O schimbare 

demografică 

sau socio-economică 

afectează cererea 

pentru 

serviciile de transport 

public, riscul ca cererea 

de utilizare să fie mai 

mică decât 

estimările 

Venituri sub 

proiecţiile 

financiare 

anterioare 

Modificarea prestării 

serviciului astfel încât 

acesta să asigure cererea 

utilizatorilor finali. 

Schimbări legislative 

si/sau de politică 

referitoare la 

prestarea 

serviciilor de 

transport public 

Schimbare legislativă 

şi/sau a politicii 

autorităţii locale, care 

nu 

poate fi anticipată la 

semnarea contractului 

de delegare 

şi care este adresată 

direct, specific şi 

exclusiv prestării 

serviciului de 

transport, ceea ce 

conduce la costuri de 

capital sau operaţionale 

suplimentare din 

partea operatorului de 

transport 

O creştere 

semnificativă în 

costurile 

operaţionale 

ale operatorului de 

transport care va 

presta serviciul de 

transport public 

şi/sau 

necesitatea de a 

efectua cheltuieli de 

capital pentru a 

putea 

răspunde acestor 

schimbari 

Monitorizarea si 

limitarea schimbărilor 

ce ar putea avea astfel 

de consecinţe asupra 

serviciului de către 

prestatorul serviciului de 

transport public 

Schimbări legislative 

şi/sau de politică la 

nivel naţional 

Schimbările legislative 

şi/sau de politică la nivel 

naţional care nu pot fi 

anticipate conduc la 

costuri de capital sau 

operaţionale 

suplimentare din 

partea operatorului de 

transport care va presta 

serviciul de transport 

public 

O creştere 

semnificativă în 

costurile 

operaţionale 

ale operatorului de 

transport care va 

presta serviciul de 

transport public 

şi/sau 

necesitatea de a 

efectua cheltuieli de 

capital pentru a 

putea 

Prevederea în cadrul 

contractului de delegare  

de clauze 

care să reglementeze 

cât mai multe 

asemenea modificări 

posibile: taxe şi 

impozite, 

inflaţie, etc. 
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Categoria de risc Descriere Efecte Strategia de minimizare 

răspunde acestor 

schimbari 

Riscul exploatării 

serviciului 

Disfuncţionalităţi în 

prestarea serviciilor de 

transport public 

Neasigurarea 

prestării serviciului 

de transport public 

conform 

prevederilor 

contractuale, 

regulamentului de 

transort şi caietului 

de sarcini 

Implicarea de personal 

specializat, asigurarea 

prestării serviciului de 

către un operator de 

transport care are la 

dispoziţie o flotă de 

autobuze 

corespunzătoare din 

punct de vedere al 

cerinţelor; 

Monitorizarea 

permanentă de către ADI 

a desfăşurării 

contractului de delegare 

a gestiunii serviciului de 

transport public  

Riscul asociat 

protecţiei mediului 

Nivel ridicat de poluare 

al autovehiculelor cu 

care se realizează 

activitatea de transport 

public local de călători 

Poluare cu noxe şi 

poluare fonică 

Asigurarea prestării 

serviciului de către un 

operator de transport 

care are la dispoziţie 

autovehicule ecologice 

cu nivel scăzut de 

poluare fonică 

Riscul operaţional şi 

al asigurării nivelului 

de 

performanţă; 

Incapacitatea 

operaţională şi 

organizatorică a 

operatorului de 

transport de a asigura 

prestarea serviciului de 

transport public în 

parametrii optimi 

Deficienţe apărute 

în asigurarea 

transportului 

conform 

contractului de 

delegare, 

regulamentului de 

transport şi 

caietului de sarcini 

Implicarea de personal 

specializat, asigurarea 

unei structuri de 

management performant 

în cazul operatorului de 

transport 

Monitorizarea 

permanentă de către ADI 

a activităţii operatorului 

de transport 

Riscul uzurii morale 

şi al necesităţii 

modernizării 

serviciului; 

Acest risc poate apărea 

doar în timp, pe termen 

lung, după depăşirea 

duratei de viaţă a 

autovehiculelor care vor 

Deficienţe apărute 

în asigurarea 

transportului 

conform 

contractului de 

Monitorizarea 

permanentă de către ADI 

a activităţii operatorului 

de transport 

Modernizarea 
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Categoria de risc Descriere Efecte Strategia de minimizare 

asigura transportul 

public 

delegare, 

regulamentului de 

transport şi 

caietului de sarcini 

infrastrucutrii rutiere 

Forţa majoră Eveniment extern, 

imprevizibil, absolut 

invincibil şi inevitabil 

Apariţia 

împosibilităţii fizice 

de a presta 

serviciului, a 

realizării 

contractului de 

delegare a gestiunii 

serviciului de 

transport public 

local de călători prin 

curse regulate 

Stipularea de prevederi 

contractuale relativ la 

cazurile de forţă majoră 

în contractul de delegare 

a gestiunii serviciului de 

transport public local de 

călători prin curse 

regulate 

 

6.2 Fezabilitatea economică şi financiară 
Fezabilitatea economică şi financiară a  proiectului investiţional Linia verde de autobuze electrice 

între Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani-Green Line Valea Jiului a fost realizată în 

cadrul studiului de fezabilitate întocmit pentru proiect, incluzând analiza financiară, inclusiv 

calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata 

internă de rentabilitate şi sustenabilitatea financiară. 

Analiza a ilustrat fluxurile financiare ale proiectului, detaliate pe total investiţie, costuri de 

operare şi venituri, sursele de finanţare şi analiza fluxului de numerar cumulat pentru 

sustenabilitatea financiară.  

Dimensionarea costurilor de operare cu autobuzele electrice a avut la bază următoarele 

considerente: 

- consumul cu energia electrică este direct proporţional cu programul de transport 

- costurile cu şoferii este dimensionat funcţie de programul de transport şi legislaţia în vigoare 

- consumurile cu celelalte utilităţi au fost dimensionate, funcţie de consumurile medii din piaţă 

Analiza indicatorilor de performanţă financiară a indicat o rată de rentabilitate internă a 

investiţiei de -10,462%, o valoare netă actualizată a investiţiei de -95.388.956 şi un raport 

beneficiu/cost de 0,377 

Analiza econimică a indicat o rată de rentabilitate internă a investiţiei de 6,339%, o valoare netă 

actualizată de 9.013.622 şi un raport beneficiu/cost de 1,075. 
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Pe baza programului de transport realizat de elaboratorului prezentului studiu au fost estimaţi un 

număr de kilometrii pe fiecare traseu de transport propuse. 

  T1 T2 T3 T4 

Nr. km parcurşi anual 1.743.280 198.008 69.467 158.553 

     

Total nr. km parcurşi  
2.169.308 

  

 

Cheltuielile de exploatare au fost estimate pornind de la aceşti număr de kilometrii parcurşi 

anual. 

 
An 1 - lei 

Cheltueli de exploatare-lei 9.670.792,98 

Combustibil 6.893.913,98 

Mentenanţă 271.876,00 

Asigurări 178.402,00 

Salarii 2.232.000,00 

Spălătorie 4.601,00 

Utilităţi 30.000,00 

Alte costuri 60.000,00 

Înlocuiri 0,00 

 

Cheltuieli exploatare detaliate - trasee 

Costuri energie electrică  autobuze lei 

  T1 T2 T3 T4 Total 

Nr. km parcurşi anual 1,743,280.00 198,008.00 69,967.00 158,553.00   

Consum energie electrică - 
kwh/km 7.94 7.94 7.94 7.94   

Preţ energie electrică 0.40 0.40 0.40 0.40   

TOTAL cost energie electrică 
alimentare 5,538,749.22 629,111.02 222,299.15 503,754.59 6,893,913.98 

            

Costuri resurse umane           

  T1 T2 T3 T4   

Şoferi  25 5 2 5   

Salariu mediu brut - lei/lună 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00   

Nr. luni 12 12 12 12   

Total cost şoferi 1,050,000.00 210,000.00 84,000.00 210,000.00   

            

Dispeceri 2 1 1 1   

Salariu mediu brut - lei/lună 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00   
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Nr. luni 12 12 12 12   

Total cost dispeceri 84,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00   

            

Mentenanţă şi spălătorie 2 1 1 1   

Salariu mediu brut - lei/lună 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00   

Nr. luni 12 12 12 12   

Total cost mentenanţă şi 
spălătorie 72,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00   

            

Administrativ 5 1 1 1   

Salariu mediu brut - lei/lună 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00   

Nr. luni 12 12 12 12   

Total cost administrativ 180,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00   

            

TOTAL salarii 1,386,000.00 324,000.00 198,000.00 324,000.00 2,232,000.00 

            

  T1 T2 T3 T4   

TOTAL Costuri spălătorie (apă, 
canalizare, energie electrică, 
detergent auto, consumabile)/an 3,716.03 353.91 176.95 353.91 4,600.80 

  

7. Orientări generale privind administrarea serviciilor de transport public 
Cadrul juridic 

Reiterăm faptul că în conformitate cu art. 3 pct. 48 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile  

rutiere, transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat în limitele unei 

asociaţii de dezvoltare intercomunitare având ca obiect transportul rutier public de persoane, 

este definit ca transport rutier local de persoane. Traseele dintr-o asociaţie de dezvoltare 

intercomunitară sunt considerate trasee locale în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 38 din 

O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere. 

Serviciul este definit de art. 2 litera a) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, drept serviciul de 

interes economic general, prestat către public în mod nediscriminatoriu și continuu în Aria 

Serviciului, potrivit Programului de Transport și Traseelor atribuite. 

„Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea 

ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, 

precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea 

bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care compun 

sistemele de utilități publice” în conformitate cu art. 8 alin. 1 din Legea 51/2006 

(**republicată**) a serviciilor comunitare de utilități publice. 
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Conform Legii 92/2007 actualizată, serviciul public de transport local poate fi atribuit pentru 

executare, în gestiune directă sau delegată, operatorilor de transport rutier deținători de 

licențe de transport, eliberate sau recunoscute în condițiile legii, ori transportatorilor autorizați 

deținători ai unei autorizații de transport de persoane sau de mărfuri, eliberată, în condițiile 

legii, de către autoritatea administrației publice locale, numită în acest caz autoritate de 

autorizare. 

Conform OUG 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006 operatorul 

de transport rutier - orice întreprindere care deţine certificat unic de înregistrare, având ca 

obiect de activitate activitatea de transport rutier, deţinătoare a unei licenţe de transport şi 

care efectuează transport rutier public cu vehicule rutiere deţinute cu orice titlu, cu excepţia 

comodatului, denumite în continuare vehicule deţinute. Potrivit aceleiaşi ordonanţe, transport 

rutier local de persoane reprezintă transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, 

efectuat în interiorul unei localităţi, precum şi în limitele unei asociaţii intercomunitare având ca 

obiect transportul rutier public de persoane, este considerat transport local. 

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

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

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

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

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

autorizat; 

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

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

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

elemente auxiliare activității respective care intră pe teritoriul localității învecinate; 

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

Consiliul General al Municipiului București sau de adunarea generală a asociației de 

dezvoltare intercomunitară; 

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

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

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

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

membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară; 

 persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, 

denumite stații, autogări și, după caz, gări fluviale sau locuri de operare; 

 pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat 

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

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

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

sau stabilită de autoritatea competentă pentru a asigura servicii publice de transport de 

călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale 

interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și lear asuma în aceeași măsură sau în 

aceleași condiții fără a fi retribuit. Contractele de servicii publice nu presupun în mod 

obligatoriu acordarea de compensații; 

Serviciul public de transport local de persoane poate fi executat de operatorii de transport rutier 

și transportatorii autorizați deținători ai licențelor eliberate în condițiile legii care pot fi: 

 societăți înființate de unitățile administrativ-teritoriale sau de unitățile administrativ-

teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ori ale altor forme de 

asociere a unităților administrativ-teritoriale; 

 societăți rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes 

local sau județean ori a serviciilor publice de transport de specialitate subordonate 

autorităților administrației publice locale, al căror capital social este deținut, în totalitate 

sau în parte, în calitate de proprietar ori coproprietar, de către unitățile administrativ-

teritoriale; 

 societăți comerciale cu capital social privat sau mixt, deținătoare de licențe de transport 

valabile; 

 servicii publice de interes local, specializate, cu personalitate juridică, înființate și 

organizate în subordinea consiliilor locale, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale 

unităților administrativ-teritoriale respective. 

 

Serviciile publice de transport local se pot administra prin atribuirea acestora în următoarele 

modalități: 

a) gestiune directă; 

b) gestiune delegată. 

Alegerea modalității de atribuire a serviciilor publice de transport local se face, în condițiile ,Legii 

92/2007, precum și ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

prin hotărâre adoptată de adunarea generală din cadrul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară. 

Bunurile și elementele componente ale sistemelor publice de transport local aflate în domeniul 

public sau privat al administrației publice respective vor putea fi date în exploatare pentru 

prestarea serviciului public de transport operatorilor de transport sau transportatorilor autorizați 

cărora li s-a atribuit gestiunea serviciului. 

Autoritățile administrației publice locale competente, în calitatea lor de autorități contractante, 

au obligația publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunț cu privire la intenția de 

atribuire a contractelor de servicii publice de transport de călători, cu cel puțin un an înainte de 
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atribuirea directă sau de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire, 

în condițiile menționate la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului. 

 

Transportul public zonal de călători în Valea Jiului se va desfăşură ţinând cont de viziunea de 

dezvoltare şi obiectivele prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru dezvoltarea 

proiectului de dezvoltare zonală „Linia Verde de Autobuze Electrice între Petrila-Petroşani-

Aninoas-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”: accesibilitate, dezvoltare economică, 

siguranţă, protejarea mediului, calitatea vieţii. În cadrul PMUD, viziunea de dezvoltare a 

mobilităţii în zona Valea Jiului la orizontul anului 2023 este descrisă prin următoarele atribute 

esenţiale. 

 Sistem de transport viabil, durabil şi accesibil; 

 Sistem de transport care sprijină dezvoltarea şi economia locală; 

 Sistem de transport care nu afectează sănătatea locuitorilor; 

 Sistem de transport care conduce la creşterea gradului de siguranţă al locuitorilo; 

 Sistem de transport care contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor. 

 

Efectuarea serviciului de transport public zonal de călători trebuie să asigure: 

a) Satisfacerea cu prioritate a nevoilor populaţiei şi operatorilor economici pe teritoriul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public zonal “Green Line – 

Valea Jiului”; 

b) Creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor; 

c) Accesul la serviciile de transport public local şi protecţia categoriilor sociale defavorizate; 

d) Informarea publicului călător; 

e) Executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiţii de 

contitnuitate, regularitate, siguranţă şi confort; 

f) Corelarea capacităţii de transport cu cererea de transport existentă; 

g) Stimularea cetăţenilor pentru utilizarea transportului public prin creşterea continuă a 

atractivităţii acestuia. 

 

Modul de organizare şi funcţionare a activităţii de transport public local prin curse regulate, 

trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii: 

a) Respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale călătorilor; 

b) Tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi utilizatorii; 

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

d) Asigurarea deplasării în condiţii de siguranţă şi de confort; 

e) Asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 
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f) Responsabilitatea faţă de cetăţeni; 

g) Conservarea şi protecţia mediului înconjurător; 

h) Administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a Unităţilor 

Administrativ Teritoriale membre ale ADI; 

i) Susţinerea şi finanţarea serviciului prin soluţii de compensare stabilite în mod transparent; 

j) Dezvoltarea durabilă. 

 

Contractul de delegare / Contractul de servicii publice 

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

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

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

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

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

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

specifice acestuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura 

tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităţii furnizate/prestate, în schimbul unei redevenţe, 

după caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociaţia de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice în numele şi pe seama 

unităţilor administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar. Contractul de 

delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor Legii 

nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.” 

 

Legea 92/2007 menţionează la art. 22, alin. (3), lit. b) contractele de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de transport local în cazul operatorilor regionali. 

 

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

ca: ”unul sau mai multe acte obligatorii din punct de vedere juridic şi care confirmă acordul 

încheiat între o autoritate competentă şi un operator de serviciu public cu scopul de a încredinţa 

respectivului operator de serviciu public gestionarea şi exploatarea serviciilor publice de 

transport de călători, sub rezerva unor obligaţii de serviciu public; în funcţie de dreptul statelor 

membre, contractul poate consta, de asemenea, într-o decizie adoptată de către autoritatea 

competentă:   

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

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

încredinţează prestarea unor astfel de servicii unui operator intern;”  

 

file://///SERVER-NAS/Volume_1/A-A_licitatii%20castigate/municipiul%20VULCAN/AA-LUCRARE/1.%20SO/archive%20(2)/00079384.htm


Delegarea gestiunii serviciului de transport public de călători, în cadrul proiectului ”Linia verde de autobuze 
electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” 

 

107 
 

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

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

drept exclusiv şi/sau o compensaţie de orice natură în schimbul îndeplinirii unor obligaţii de 

serviciu public”.  

 

În ceea ce privește noțiunea de „obligație de serviciu public”, aceasta este definită de 

Regulamentul nr. 1370/2007 ca fiind „o cerinţă definită sau stabilită de către o autoritate 

competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care 

un operator, dacă ar ţine seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi 

le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii fără a fi retribuit”. Astfel, în cadrul stabilit 

de Regulamentul nr. 1370/2007, statele membre dispun de o largă marjă de apreciere pentru a 

defini obligațiile de serviciu public în conformitate cu necesitățile utilizatorilor finali. 

 

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

interpretarea Regulamentului nr. 1370/2007 se precizează că: 

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

impuse operatorului de servicii publice în ceea ce priveşte, de exemplu, frecvenţa serviciilor, 

calitatea acestora, furnizarea de servicii în special la staţiile intermediare mai mici care s-ar putea 

să nu fie atractive din punct de vedere comercial, precum şi furnizarea de trenuri dimineaţa 

devreme şi seara târziu. Ca exemplu (ilustrativ), Comisia consideră că serviciile clasificate ca 

servicii publice trebuie să fie destinate cetăţenilor sau să fie în interesul societăţii în ansamblul ei. 

Autorităţile competente definesc natura şi domeniul de aplicare al obligaţiilor de serviciu public, 

respectând în acelaşi timp principiile generale din tratat”. 

 

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

aplicabilă și indicatorii de performanță ce trebuie respectați de operatori. 

 

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

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

servicii publice pe o anumită rută sau reţea ori într-o anumită zonă, cu excluderea oricărui alt 

asemenea operator”.  

 

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

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

„Deseori, contractul de servicii publice stabileşte condiţiile de exercitare a dreptului exclusiv, mai 

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

de concurenţa altor operatori pe o piaţă specifică, în măsura în care nicio altă întreprindere nu 

poate furniza acelaşi serviciu. Cu toate acestea, statele membre pot acorda anumite drepturi care 
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par neexclusive, dar care împiedică de fapt alte întreprinderi să participe pe piaţă, prin 

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

administrative care acordă autorizaţia de a opera servicii de transport public sub rezerva 

îndeplinirii unor criterii, cum ar fi un anumit volum şi o anumită calitate a acestor servicii, ar 

putea avea ca efect practic limitarea numărului operatorilor de pe piaţă. Comisia consideră că 

noţiunea de exclusivitate utilizată în Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 acoperă şi această din 

urmă situaţie.” 

 

Transportul de pasageri în zonele urbane și la nivel regional (în sensul de intrajudețean) se 

supune Obligațiilor de Serviciu Public (OSP). Considerate de Uniunea Europeană ca Servicii de 

Interes Economic General (SIEG), serviciile de transport de călători beneficiază de un cadru legal 

cuprinzător și armonizat în ceea ce privește normele de contractare a serviciilor și de utilizare a 

fondurilor publice, valabil pe tot cuprinsul Uniunii Europene.   

 

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2338/2016, creează 

contextul stabilirii procedurilor de atribuire a Contractelor de Servicii Publice (CSP) și de 

compensare a pierderilor financiare inerente unei OSP cu cerințe de calitate ridicate.  

 

OSP sunt responsabilitatea autorităților publice locale, iar furnizarea acestora către cetățean se 

face prin intermediul unui OTP(operator de transport public) care prestează serviciile chiar dacă 

costul acestora nu se acoperă direct din venituri. Operatorilor de transport, cu capital de stat sau 

privat, nu ar trebui să le fie solicitat să acopere pierderile nete ale OSP, deoarece aceasta este o 

chestiune ce ține de politica publică. În plus, CSP-urile trebuie să includă dispoziții financiare 

suficient de clare pentru a acoperi toate pierderile nete ale serviciului și să permită generarea 

unui profit rezonabil (Reg. 1370/2007, preambul punctele 34-35).  

 

Pe de altă parte, CSP-urile trebuie să evite compensarea în exces față de ceea ce este necesar 

pentru asigurarea serviciului, deoarece aceasta ar putea ajuta OTP să obțină un avantaj 

competitiv neloial pe piață (Reg. 1370/2007, preambul punctele 27-28).  

În al treilea rând, trebuie ținut cont că OTP poate furniza servicii publice mai multor autorități 

sau să deruleze și alte activități comerciale. Subvențiile plătite de autoritatea publică trebuie să 

se refere strict la serviciile solicitate de aceasta (și nu altele eventuale  

activități). 

 

Structura costurilor de exploatare 

Structura costurilor de exploatare legate de OSP trebuie să respecte principiile enunțate în anexa 

Ordinului ANRSC 272/2007. Auditul tehnico-economic al serviciului este, ca atare, important în 

procesul de stabilire a structurii viitorului contract (pentru orice atribuire sau reatribuire de CSP). 
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Deoarece CSP-urile acoperă o perioadă lungă de timp, structura costurilor țintă ar trebui să se 

bazeze atât pe analiza costurilor anterioare, cât și pe identificarea potențialelor elemente noi de 

cost care ar putea fi întâlnite datorită noilor investiții în noile tehnologii. 

Structura și elementele de cost ale CSP trebuie să ia în considerare atât costurile direct legate de 

livrarea serviciului public, cât și cele legate de managementul companiei si serviciilor – deseori 

numite costuri de regie – și de întreținerea activelor:  

- redevența pentru preluarea activelor de la entitatea contractantă;  

- costurile legate de deplasarea vehiculelor trebuie să includă atât traficul comercial cât și 

deplasările de ordin tehnic;  

- costurile legate de întreținerea vehiculelor și a infrastructurii, inclusiv cele legate de 

funcționarea activelor de întreținere fixe și mobile;  

- costurile legate de consultanța profesională și alte servicii profesionale necesare pentru 

gestionarea și dezvoltarea serviciilor publice; 

- costuri legate de gestionarea capitalurilor proprii ale operatorului;  

- costurile aferente împrumuturilor și proceselor de leasing;  

- costurile legate de forța de muncă (așa cum sunt solicitate de CSP și/sau de contractul de 

muncă): sănătatea, siguranța, training-urile, echipamentele de protecție, uniforma 

angajaților etc. 

În condițiile în care OTP desfășoară și alte activități (servicii publice pentru alte orașe, activități 

comerciale etc.) este necesară stabilirea unei formule de alocare a costurilor de regie aferente 

CSP. Aceasta se realizează în baza unui audit independent față de operator. 

 

 

Monitorizarea şi înregistrarea costurilor de exploatare 

Controalele regulate ale autorității publice asupra activității OTP sunt ”necesare pe durata 

contractului, pentru a detecta și a evita escaladarea situațiilor de supracompensare clare, aflate 

într-un stadiu incipient”1.  

Pentru evitarea compensării în exces, OTP trebuie să mențină evidențe contabile separate 

pentru fiecare CSP pe care-l prestează pentru diferite autorități publice, precum și pentru alte 

activități care nu sunt incluse în costurile CSP. Soluțiile adoptate de către unii OTP internaționali 

sunt de a stabili:  

- Centre de cost OSP pentru fiecare activitate OSP. Acestea sunt clar definite, responsabile, și 

verificabile contabil sau  

- Filiale dedicate fiecărei activități principale care să permită o păstrare transparentă a 

contabilității și relațiilor financiare cu întreprinderile afiliate.  

                                                           
1
 Comisia Europeană, Comunicarea Comisiei referitoare la orientări pentru interpretarea Regulamentului (CE) nr. 

1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători (2014/C 92/01), considerentul 2.4.2. 

Articolul 6. Absența supracompensării în cazul contractelor de servicii publice atribuite în mod direct. 
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„Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 vizează [nu doar] prevenirea oricărei posibile 

compensații excesive pentru obligații de serviciu public, dar ele au și scopul de a garanta faptul 

că oferta de servicii publice definită în contractul de servicii publice este sustenabilă din punct de 

vedere financiar pentru a atinge și a menține un nivel ridicat de calitate a serviciilor.   

Prin urmare, obligația de serviciu public ar trebui compensată în mod adecvat, astfel încât 

fondurile proprii ale operatorului semnatar al unui contract de servicii publice să nu se erodeze 

pe termen lung, împiedicând astfel îndeplinirea eficientă a obligațiilor contractuale și menținerea 

furnizării unor servicii de transport de călători de înaltă calitate, așa cum se menționează la 

punctul 7 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.”2 

 

Pe baza acestor considerente, OTP ar trebui să evite includerea oricăror costuri generate de 

activitățile auxiliare (de exemplu, publicitate) în costurile nete ale OSP. Un tratament similar 

trebuie prevăzut și pentru veniturile generate de astfel de activități. Prin urmare, un OTP poate 

raporta un nivel de profit asociat furnizării CSP și un alt nivel al profitului (mai mare sau mai mic) 

asociat activităților auxiliare (chiar și în cazul OTP intern care execută un singur CSP). Rapoartele 

contabile finale ar putea include, ca atare, niveluri de profit care sunt diferite în comparație cu 

nivelul profitului contractat în CSP. 

 

Alocarea efortului investiţional între părţile din contract 

Pentru implementarea CSP, Entitatea Contractantă și OTP pot utiliza trei categorii de bunuri:  

1.  Bunuri de retur – proprietate a Autorității Publice, puse la dispoziția OTP pe durata CSP și 

returnate la terminarea CSP;  

2.  Bunuri de preluare – bunuri achiziționate pe parcursul implementării CSP de către OTP, cu 

fonduri puse la dispoziție de către Autoritatea Publică, și răscumpărate la terminarea CSP de 

către una dintre părți (APL sau OTP) și  

3.  Bunuri proprii – proprietate a OTP, achiziționate din fonduri proprii (profit), utilizate în scopul 

implementării CSP și care rămân proprietatea OTP la terminarea CSP. 

Pentru evitarea unor posibile scheme de ajutor de stat ilegale, CSP trebuie să prevadă în mod 

clar, de la momentul redactării și negocierii sale, structura și volumul investițiilor în cele trei 

tipuri de bunuri. Investițiile în bunuri de retur (varianta 1 de mai sus) pot fi susținute de o suită 

de mecanisme financiare (fonduri locale, fonduri nerambursabile naționale sau internaționale, 

împrumuturi, obligațiuni municipale etc.). Investițiile în bunuri proprii ale OTP (varianta 3) pot fi 

susținute de capitalul propriu al acestuia. Atunci când se definește structura și volumul 

investițiilor a fi realizate de OTP, Entitatea Contractantă trebuie să țină cont de nivelul profitului 

prognozat în interiorul contractului dar și de alte forme de acces la capitaluri de lucru la care 

                                                           
2
 Comisia Europeană, Comunicarea Comisiei referitoare la orientări pentru interpretarea Regulamentului (CE) nr. 

1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători (2014/C 92/01), considerentul 2.4.8. 
Articolul 1 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (1). Garantarea faptului că autoritățile competente vor plăti operatorilor 
compensații „corespunzătoare” pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public 
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poate apela OTP. În baza prevederilor contractuale, piețele financiare și de capital pot 

împrumuta sau investi în OTP, permițând creșterea volumului investițiilor proprii OTP. 

Varianta privind investițiile în bunuri de preluare (varianta 2) nu este recomandată, deoarece 

implică mecanisme legale și financiare complicate, care pot conduce la erori nevădite din partea 

celor două părți. Fondurile utilizate fiind ale Autorității Publice, ar fi de recomandat ca aceasta să 

investească direct în bunuri de retur (varianta 1).  

Investițiile în bunuri de preluare (varianta 2) trebuie să includă un mecanism clar de preluare a 

acestora la sfârșitul contractului de către una dintre cele două părți ceea ce se traduce prin:  

1.  Stabilirea în avans (în propunerea de contract) a obligațiilor privind preluarea bunurilor de 

către una dintre părți (nu la o dată ulterioară);  

2.  O evaluare corectă a valorii reziduale de plătit;  

3.  Existența resurselor financiare (bugetate) la dispoziția achizitorului la momentul finalizării 

CSP. 

 

Stabilirea redevenţei plătite de OTP 

CSP implică punerea la dispoziția OTP a unor bunuri de retur de către Autoritatea Publică.  

Pentru acestea OTP trebuie să plătească, în mod transparent, o contravaloare de preluare, 

numită redevență.   

Structura și valoarea redevenței se stabilește numai în raport cu valoarea bunurilor puse la 

dispoziție de către Autoritatea Publică și nu (și) în raport cu veniturile generate în contextul 

implementării CSP (nu este un contract de concesiune ci unul de gestiune de servicii).  

În conformitate cu prevederile Legii 51/2006, autoritatea publică poate pune la dispoziția OTP 

bunuri proprietate publică sau privată necesare ducerii la bun sfârșit a obligațiilor de serviciu 

public. Aceste bunuri se pun la dispoziție în baza unei redevenței egale cu valoarea de amortizare 

(pentru bunurile private) sau echivalent amortizare (pentru bunurile publice).  

Valoarea de amortizare (sau echivalent amortizare) se stabilește pentru toată perioada legală 

(valoarea de amortizare totală, nu valoarea rămasă de amortizat) și se distribuie în mod egal 

(sumă lunară) între toate CSP-urile care se implementează utilizând bunurile de retur respective, 

până la amortizarea acestora.  

La valoarea integrală a redevenței se poate aplica un factor de ajustare (în sensul reducerii sale la 

un anumit procent din valoarea de amortizare/echivalent amortizare) în funcție de puterea de 

suportabilitate a comunității, însă aceasta trebuie să fie egal pentru toate bunurile de retur 

(indiferent de valoarea acestora). 

 

Compensarea efectelor financiare nete 

Compensarea efectelor financiare este un element-cheie în CSP deoarece, în general, datorită 

politicii sociale aplicată de APL, veniturile pe care furnizorul le poate obține de la utilizatori sunt 

mai mici decât costurile totale ale serviciului. Pe lângă costurile directe care ar trebui să fie 
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acoperite în timpul implementării CSP, OTP ar trebui să genereze un profit rezonabil pentru 

capitalul pe care îl utilizează pentru a livra serviciile.  

Cele mai recente comunicări ale UE referitoare la formula de calcul al compensației (și de 

interpretare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 1370/2007) arată că:  

Compensația ≤ Costul net al furnizării SIEG + Profit rezonabil 

Atunci când se calculează elementele de cost, APL ar trebui să:  

- utilizeze o abordare multianuală,   

- elaboreze o metodologie de calculare a costurilor nete neeligibile,   

- identifice profitul rezonabil al serviciului.   

Pentru a se asigura o evoluție pozitivă a calității și nivelului serviciilor și costurile durabile ale 

serviciului trebuie identificate o serie de stimulente de eficiență obligatorie. De asemenea, 

trebuie incluse în contract anumite dispoziții referitoare la activitățile din afara SIEG. 

 

Stabilirea marjei de profit 

Conform CE, pentru a asigura durabilitatea și predictibilitatea contractului rata de profit ar trebui 

să fie fixată pe perioada contractuală. Rata ar trebui să se bazeze pe o analiză care să includă 

condițiile de piață pentru contractele similare derulate de operatori eficienți și de riscurile 

incluse în dispozițiile contractuale3. "În cazul în care întreprinderea beneficiază de un profit 

rezonabil în cadrul compensației sale, actul de încredințare trebuie să stabilească, de asemenea, 

criteriile de calculare a profitului"4. 

În România, deoarece aceste analize nu sunt efectuate de către autoritățile publice, Consiliul 

Concurenței evaluează "rata rezonabilă a profitului" conform ratelor swap calculate de CE pentru 

fiecare semestru.   

 

8. Durata contractului 
Conform Regulamentului (CE) NR. 1370/2007, durata contractelor de servicii publice este limitată 

și nu depășește 10 ani pentru serviciile de transport cu autocarul și cu autobuzul și 15 ani pentru 

serviciile de transport de călători pe calea ferată și cu alte moduri de transport pe șine. Durata 

contractelor de servicii publice care vizează mai multe moduri de transport este limitată la 15 ani, 

în cazul în care transportul feroviar sau cu alte moduri de transport pe șine reprezintă peste 50% 

din valoarea serviciilor în cauză. 

Legislaţia naţională, în speţă Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor publice de transport 

persoane în unitățile administrativ-teritoriale prin ultimele modificări (Legea nr. 328 din 21 
                                                           
3
 Comisia Europeană, Decizia Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu 
public acordate anumitor  întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general 
(2012/21/EU), Art. 5(5), 5(6) și 5(7) 
4
 Comisia Europeană, Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor Uniunii Europene în materie de ajutor de stat 

în cazul compensației acordate pentru prestarea unor servicii de interes economic general, considerentul 57 
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decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 1106 din 28 decembrie 2018) s-a aliniat la 

Regulamentul (CE) Nr. 1370/2007 şi prevede la  art. 28 alin (1) că  „Durata încredinţării gestiunii 

serviciului public de transport local se stabileşte prin hotărâri de dare în administrare sau prin 

contracte de delegare a gestiunii de către autorităţile administraţiei publice locale ori asociaţiile 

de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale şi 

trebuie să fie corelată cu durata necesară recuperării investiţiilor prevăzute în sarcina 

operatorului, dar nu mai mult de:  

a) 10 ani, în cazul serviciului public de transport rutier realizat cu autobuze, troleibuze sau 

autocare; 15 ani, în cazul în care contractul de delegare are ca obiect şi transportul pe şine 

efectuat cu tramvaie, iar valoarea estimată a acestui mod de transport reprezintă peste 

50% din valoarea contractului;” 

Şi mai mult, Legea 51/2006 actualizată, stipulează la art. 32 alin (3) că: 

“(3) Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele de delegare a 

gestiunii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta se stabileşte, după caz, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 şi ale Legii nr. 100/2016 şi nu 

va depăşi durata maximă necesară recuperării investiţiilor prevăzute în sarcina 

operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. În cazul gestiunii directe, 

autorităţile administraţiei 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 eficienţa economică a serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a 

serviciilor publice, după caz.” 

Aşadar, în cazul gestiunii directe, pentru autorităţile administraţiei publice locale membre ale 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară nu se impune obligativitatea ca o dată la 5 ani să se 

realizeze analize privind eficienţa economică a serviciului, respective să schimbe modalitatea de 

gestiune a serviciilor publice. 

 

Date fiind aceste prevederi şi pentru conformarea la aceasta este oportun ca durata contractului 

de delegare a serviciului să fie stabilită la 10 (zece) ani.  

 

9. Modul de calcul al subvenţiei 
Conform OG nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de 

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

satisfacerea unor necesităţi de natură economică, socială sau de mediu, pentru acordarea de 

facilităţi unor categorii de persoane defavorizate sau provenind din zone defavorizate greu 

accesibile sau pentru a se asigura capacităţi suficiente de transport pe anumite rute se pot stabili 

servicii publice subvenţionate de transport rutier. 

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

subvenţii bugetare, pe care un operator de transport este obligat să îl efectueze, în condiţiile 
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impuse de autorităţile competente, chiar dacă acesta ar avea efecte economice negative asupra 

activităţii sale, pe perioada efectuării serviciului public subvenţionat contractat. 

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

încurajarea dezvoltării serviciului, serviciul de transport public local de persoane prin curse 

regulate se poate organiza ca serviciu subvenționat cu respectarea prevederilor Legii nr. 92/2007 

a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor 

OG nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier 

intern şi de transport pe căile navigabile interioare, republicată. 

Subvenția în sensul Legii nr.92/2007 cu modificările și completările ulterioare reprezintă și 

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

public compensat acel serviciu public de transport căruia i se acordă compensații pentru 

acoperirea costurilor de exploatare și asigurarea unui profit rezonabil, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007. 

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

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

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

respectivă”. 

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

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

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

tratatelor şi, în special, regulilor de concurenţă, în măsura în care aplicarea acestor norme nu 

împiedică, în drept sau în fapt, îndeplinirea misiunii speciale care le-a fost încredinţată. 

Dezvoltarea schimburilor comerciale nu trebuie să fie afectată într-o măsură care contravine 

intereselor Uniunii” nu se aplică în cazurile în care compensațiile sunt plătite pentru obligațiile de 

serviciu public din transportul terestru.  

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

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

compensarea anumitor obligaţii inerente noţiunii de serviciu public.”  

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

general care se bazează pe art. 106 alin. (2) din TFUE, nu se aplică transporturilor interioare5. 

                                                           
5
 În anul 2012 Comisia Europeană a aprobat un pachet de acte normative privind ajutoarele de stat, printre care Decizia Comisiei 

2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi 

cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general.  
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În cazul în care compensația pentru aceste servicii este plătită în conformitate cu Regulamentul 

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

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

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

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

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

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

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

Europeană de Justiție în hotărârea Altmark. 

 

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

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

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

privat). Curtea confirmă în decizia sa că normele dreptului comunitar nu se opun acordării de 

compensaţii pentru serviciile de interes economic general (SIEG), dar impune respectarea 

cumulativă a patru condiţii pentru ca acestea să intre sub incidenţa regulilor impuse de dreptul 

comunitar pentru ajutoarele de stat: 

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

definite în mod clar; 

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

transparent; 

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

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

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

acestor obligaţii; 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Acesta se calculează conform formulei: costuri, minus venituri generate de exploatarea 
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serviciului public, minus veniturile potențiale induse de efectele de rețea, plus un profit 

rezonabil. 

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

serviciului public.  

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

costurile pentru care se solicită compensația. 

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

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

necesar pentru acoperirea costurilor nete ocazionate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu 

public, ținând seama de venitul generat prin aceasta și de un profit rezonabil.  

Articolul 6 din Regulamentul 1370 prevede obligația absenței compensării în exces în cazul 

contractelor de servicii publice atribuite în mod direct. Acest lucru se datorează faptului că 

atribuirea directă nu va apărea ca rezultat al interacțiunii concurențiale a forțelor pieței, ci mai 

degrabă al unei negocieri directe între autoritatea competentă și prestatorul de servicii 

(Comunicarea Comisiei din 2014). 

Costurile relevante incluse în calculul compensaţiei:  

• Costurile cu forța de muncă;  

• Consumul de combustibil / energie;  

• Reparații;  

• Materiale;  

• Amortizarea activelor fixe ale operatorului;  

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

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

• Cheltuieli financiare;  

• Costuri indirecte. 

Entitatea contractantă  va plăti Operatorului Compensația  în cazul în care impune obligații 

tarifare privind practicarea unor  tarife de călătorie sub nivelul  tarifului mediu pe călătorie 

rezultat din aplicarea costului mediu pe călătorie ofertat/estimat și fundamentat de către 

Operator în conformitate cu structura pe elemente de cheltuieli prevăzută în anexa la Normele-

cadru  privind stabilirea, ajustarea  și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public 

local de persoane  aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007. 

Sumele aferente Compensaţiei se prevăd în bugetele locale şi se fundamentează anual de către 

Entitatea contractantă potrivit formulei: 

C anuală  = (Tcm – Tc) x N estimat căl. 

unde:  
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C anuală  [lei]- reprezintă Compensația anuală estimată a fi plătită Operatorului;  

Tcm [lei/călătorie]-  tariful mediu pe călătorie, ofertat și fundamentat de către Operator în 

conformitate cu prevederile din Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007;  

Tc [lei/călătorie]– tariful de călătorie, impus de Entitatea contractantă pe criterii sociale;  

N estimat căl. – numărul de călătorii estimate a fi efectuare în anul de referință; 

 

Compensaţia lunară plătită Operatorului se calculează după următoarea formulă 

 

C = CE + Pr – V 

C– reprezintă Compensația lunară plătită Operatorului  

CE – reprezintă total costuri eligibile, la nivelul cheltuielilor de exploatare şi cheltuielilor 

financiare suportate de Operator pentru îndeplinirea Obligaţiilor de serviciu public, condiţiilor de 

mediu impuse şi a tuturor cerinţelor prevăzute în prezentul Contract, fundamentate în 

conformitate cu structura pe elemente de cheltuieli şi prin aplicarea principiilor privind stabilirea 

cheilor de repartizare a cheltuielilor indirecte şi cheltuielilor generale şi administrative între 

activităţi desfăşurate de Operator. Costurile eligibile CE sunt calculate cu includerea amortizării 

lunare a investiţiilor realizate de Operator din fonduri proprii şi a cheltuielilor financiare aferente 

rambursării creditelor de investiţii. Amortizarea investiţiilor realizate de Operator din fonduri de 

la bugetul local sau de la bugetul de stat nu este eligibilă  

CE sunt calculate după formula: 

   (C unitar  x Km),  unde 

C unitar reprezintă costul în lei stabilit per km pentru autobuze;  

Km reprezintă numărul de km efectivi realizați de Mijloacele de Transport în luna pentru care se 

acorda Compensația, pe Traseele stabilite în Programul de Transport, pentru fiecare categorie de 

mijloc de transport; 

Astfel  

CE = c unitar autobuze x Km autobuze 

Pr – reprezintă Profitul Rezonabil al Operatorului, reprezentând o rată de rentabilitate a 

capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public şi care ţine seama de nivelul 

de risc al serviciului de transport public local suportat de Operator; nivelul profitului rezonabil al 

operatorului de transport public va fi stabilit anual, pe baza ratei SWAP pentru România, stabilită 

de Comisia Europeană și publicată de Consiliul Concurenței pe pagina de web 

www.ajutordestat.ro. Pentru primul an al Contractului, rata profitului stabilită de Părţi este de 

5,82% (în lipsa unui alt sistem de referință (benchmark) fundamentat în raport cu rata medie de 

rentabilitate a sectorului în cauză, nivelul profitului rezonabil aplicabil nu poate depăși rata SWAP 

comunicată de Comisia Europeană și publicată pe site-ul Consiliului Concurenței [în speță, 5,82%, 

http://www.ajutordestat.ro/
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rezultat din  4,82% - rata SWAP aferentă unui contract cu o durată de 10 ani - la care se adaugă 

100 puncte de bază (1%)]. 

V – reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de transport 

public local de catre Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv:  

 venituri din activitatea de vânzare a titlurilor de Călătorie la care operatorul este 

îndreptățit 

 venituri din alte activităţi legate de prestarea serviciului public de transport 

 venituri din diferenţele de tarif la care operatorul este îndreptăţit  

 

Etapele de calcul al compensaţiei presupun: 

- înregistrarea contabilă separată a activităţilor şi serviciilor care fac obiectul desfăşurării 

Obligaţiei de serviciu public din prezentul contract, precum şi pentru alte activităţi şi servicii care 

generează costuri sau venituri indirecte şi nu sunt asociate serviciului de transport; 

- stabilirea, fundamentarea costului pe km pe baza costurilor eligibilie incluse în calcului 

decontării Obligaţiei de serviciu public, pentru fiecare tip de mijloc de transport în parte; 

- stabilirea sumelor totale aferente diferenţelor de tarif prezentate în modelul formularului de 

decont pentru diferenţele de tarif; 

- completarea raportului lunar de constatare pentru plata compensaţiei în cadrul cărora se vor 

preciza numărul de kilometrii efectuaţi lunar cu fiecare categorie de mijloc de transport, a 

costului unitar per kilometru pentru fiecare mijloc de transport pentru determinarea cheltuielilor 

totale pentru serviciile prestate cu fiecare categorie de mijloc de transport, a profitului rezonabil 

şi a veniturilor lunare pentru serviciile de transport public în cadrul cărora vor fi incluse şi 

diferenţele de tarif, calculul direct al compensaţiei cu formula – C= CE(costuri eligibile)+Profit 

rezonabil – Venituri; 

- pentru calculul compensaţiei anuale se va evalua de către auditul financiar dacă au existat pe 

parcursul anului efecte financiare pozitive generate în cadrul reţelei exploatate în temeiul 

obligaţiei de serviciu public, se va audita costul/km, se va analiza proiectarea sistemelor de 

compensare pentru a promova eficienţa. Auditorul va face propuneri cel puţin cu privire la: 

modificarea costului/km ce va fi utilizat în calculul compensaţiei pentru anul următor, metoda de 

gestiune şi alocare a costurilor astfel încât să reflecte fără echivoc eligibilitatea cheltuielilor, 

proiectarea sistemelor de compensare pentru a promova eficienţa Operatorului, echilibrarea 

contractului, nivelul şi modalitatea de calcul a redevenţei; 

- completarea raportului anual de constatare cu calculul numărului total de kilometrii efectuaţi pe 

parcursul unui an cu fiecare categorie de mijloace de transport, kilometrii însumaţi din rapoartele 

lunare de constatare aprobate de Autoritatea Contractantă, prezentarea costului unitar per 

kilometru pentru fiecare categorie de mijloace de transport şi a totalului compensaţiei anuale 

facturate, prezentarea categoriilor de venituri şi a totalului veniturilor auditate din servicii de 



Delegarea gestiunii serviciului de transport public de călători, în cadrul proiectului ”Linia verde de autobuze 
electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” 

 

119 
 

transport public, prezentarea cheltuielilor auditate şi totalului cheltuielilor auditate pentru 

îndeplinirea obligaţiei de serviciu public, prezentarea profitului rezonabil, a totalului 

compensaţiei anuale pe baza costurilor şi veniturilor înregistrare în contabilitate şi auditate şi 

stabilirea valorii minime între total compensaţie anuală facturată şi total compensaţie anuală pe 

baza costurilor şi veniturilor  înregistrate şi auditate cu indicarea diferenţei care va fi plătită de 

către Autoritatea contractantă sau a diferenţei care va fi restituită de operator, după caz. 

 

Transparenţa modului de subvenţionare 

Plata compensaţiei operatorului de transport, conform Regulamentul (CE) Nr.1370/2007 trebuie 

să stabilească în mod transparent parametrii pe baza cărora să se calculeze plata compensaţiei. 

Sumele destinate subvenţiilor/compensării serviciului de transport public zonal se stabilesc în 

baza unor hotărâri ale Consiliilor locale ale UAT-urilor membre Asociaţiei care sunt făcute publice. 

 Anterior sunt întocmite rapoarte de specialitate al direcţiilor implicate din cadrul autorităţilor 

publice şi operatorului de transport. 

Ajustarea tarifelor de transport se realizează în baza unei fundamentări a costului 

combustibilului, energiei electrice, materialelor şi pieselor de schimb, amortizării, altor cheltuieli 

de exploatare, a salariilor şi tichetelor personalului operatorului de transport. 

 

10. Modul de calcul al redevenței 
Potrivit definiției de la art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea nr. 51/2006, redevenţa trebuie calculată 

similar amortizării anuale a bunurilor proprietate publică puse la dispoziția operatorului luând în 

considerare şi gradul de suportabilitate a populației. 

“m) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz; la stabilirea nivelului redevenţei, 

autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru 

mijloacele fixe aflate în proprietate publică şi puse la dispoziţie operatorului odată cu 

încredinţarea serviciului/activităţii de utilităţi publice şi gradul de suportabilitate al populaţiei. 

Nivelul redevenţei se stabileşte în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru toţi potenţialii 

operatori de servicii de utilităţi publice, utilizându-se aceeaşi metodologie de calcul;” 

Aceeaşi lege prevede la art. 29, alin. 7: 

“(7) Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unităţile 

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

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

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

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

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

edilitară aferentă serviciului/activităţii furnizate/prestate, în schimbul unei redevenţe, după caz.” 
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În textele legislației naționale care tratează noțiunea de sumă care revine proprietarului de drept 

al bunurilor încredințate ca auxiliare în contractele de delegare de gestiune, cuvȃntul redevența 

este urmat de formularea “după caz”. În mod explicit redevența este o obligaţie financiară care se 

plăteşte periodic şi sub formă de cotă fixă. Formularea “după caz” este introdusă în lege pentru a 

sublinia că administrațiile locale trebuie să decidă nivelul redevenței în funcție de condițiile 

locale: 

• Anvergura pieţei transporturilor de călători în aria urbană 

• Calitatea tramei stradale 

• Vechimea parcului de vehicule pus la dispoziţia intreprinzătorului 

• Nivelul de trai al locuitorilor munipiului 

• Costul real al călătoriei (nu costul de comercializare a legitimaţiilor) 

• Apartenenţa la o perioadă investiţională 

• Alte circumstanţe particulare. 

 

Prin art. 4 alin. 1 lit. c din Regulamentul nr. 1370/2007/CE privind serviciile de transport feroviar 

şi rutier de călători se stabilesc “modalităţile de alocare a costurilor legate de prestarea de 

servicii. Aceste costuri pot include, în special, cheltuielile cu personalul, consumul de energie, 

redevenţele aferente infrastructurii, întreţinerea şi reparaţiile autovehiculelor de transport în 

comun, materialul rulant şi instalaţiile necesare pentru exploatarea serviciilor de transport de 

călători, costurile fixe şi o rentabilitate adecvată a capitalului.” 

Redevenţa pentru bunurile concesionate operatorilor în cadrul contractelor de servicii publice: 

În ceea ce privește stabilirea nivelului redevenței aferent bunurilor puse la dispoziţie în cadrul 

contractelor de servicii publice:  

• Minimizarea impactului asupra populaţiei;  

• Simplificarea procedurilor de decontare.  

 

Astfel, se pot analiza două variante:  

Varianta I - Redevența este egală cu valoarea rămasă anuală a bunurilor puse la dispoziţia 

operatorului de transport. În acest caz, în special în situația realizării de investiții noi de către ADI 

prin UAT-urile membre, valoarea redevenței va fi mare. Operatorul își va recupera cheltuiala cu 

redevența prin intermediul formulei compensării, deci în final ADI prin UAT-urile membre suportă 

în mare parte redevența (o parte este acoperită din veniturile colectate de la călători). În plus, în 

acest caz este influențat semnificativ nivelul costurilor eligibile pentru calculul tarifelor, deci 

această variantă conduce la creșterea tarifelor către populație.  
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Investiţiile pentru bunurile care vor constitui infrastructura de operare, şi care se vor constitui în 

bunurile care vor fi puse la dispoziţia operatorului în vederea prestării serviciului public de 

transport călători se află în desfăşuarea, mare partea realizându-se din fonduri nerambursabile.  

Prezentăm mai jos exemplificativ valorile acestor investiţii, pe componentele 1 şi 2 ale proiectului 

investiţional, aşa cum au fost prezentate în cadrul studiului de fezabilitate întocmit pentru 

proiect: 

Componenta 1 Valoare lei – fără TVA 

Înfiinţare depou Mun. Vulcan 25324934 

Staţie capăt Uricani 1159212,62 

Staţie încărcare Petrila 698195,42 

Staţii călători intermediare 4115676,87 

Autobuze şi dotări aferente 14782363,20 

  

 

Componenta 2 Valoare lei – fără TVA 

Extindere depou cu parte de dotări 34119568,5 

Staţie capăt Uricani 116441,62 

Staţie încărcare Petrila Jieţ 514488,13 

Staţie de capăt Aninoasa 1136923,67 

Staţii de călători 1061839,51 

Dotări autobuze electrice  1142718 

Procurare autobuze electrice 32112288 

Staţie de încărcare depou 864561 

 

Pentru adoptarea acestui mod de calcul al redevenţei trebuie cunoscută valoarea rămasă de 

amortizat a bunurilor puse la dispoziţie de entitatea contractantă, ulterior echipării serviciului de 

transport public din Valea Jiului prin proiectul LINIA VERDE DE AUTOBUZE ELECTRICE ÎNTRE 

PETRILA-PETROȘANI-ANINOASA-VULCAN-LUPENI-URICANI GREEN LINE VALEA JIULUI. 

Valoarea redevenţei reprezintă valoarea rămasă de amortizat a bunurilor puse la dispoziţie de 

entitatea contractantă în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 

transport, cu o durată propusă de 10 ani. Dat fiind faptul că bunurile puse la dispoziţie vor avea 

valori mari, fiind nou achiziţionate prin proiectul de investiţie,  valoarea redevenţei calculată ca şi 

valorea rămasă de amortizat a bunurilor puse la dispoziţie ar conduce la o creştere foarte mare a 

tarifelor de transport, cu mult peste gradul de suportabilitate al populației. De aceea este indicat 

să se aplice un procent la această valoare. Astfel, propunem o redevență calculată anual similar 

amortizării,  în procent de 0,03% din valoarea totală anuală rămasă a bunurilor puse la dispoziție.. 

Obiectul analizei gradului de suportabilitate a populaţiei este de a stabili contextul condiţiilor 

socioeconomice și demografice faţă de care vor fi introduse măsuri de investiţii în domeniul 

transportului public. Aceste condiţii vor determina efectiv dacă valoarea redevenţei propuse spre 
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plată operatorului va fi sau nu suportabilă pentru societate, având în vedere că veniturile acestuia 

vor proveni din tarifele impuse de către acesta pentru utilizarea serviciului de transport public. 

Calcului gradului de suportabilitate se face împărţind cheltuielile suportate al unui utilizator cu 

serviciul de transport public la veniturile nete ale gospodăriilor.  

Gradul de suportabilitate = [(𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢)/ 𝑉𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ă𝑟𝑖𝑒] ∗ 100 

De regulă, acest nivel de suportabilitate variază între 3%-4%. 

Varianta II  - Redevența este la o valoarea simbolică, sau chiar nulă. Municipalităţile din cadrul 

asociaţiei de dezvoltare intercomunitară suportă investițiile din fonduri nerambursabile şi de la 

bugetele locale, fără a mai avea impact major asupra compensației și/sau tarifelor de călătorie.   

Municipalitățile din țară au aplicat diverse metode de plată a acestor redevențe: unele din ele 

sunt calculate în lei/km parcurs (Oradea), altele în lei/mijloc de transport/ zi (Piatra Neamț), iar 

altele au o anumită valoare anuală fixă (Arad). Autoritatea contractană va adopta varianta 

corespunzătoare strategiei proprii și va adapta Modelul de contract conform variantei adoptate. 

În acest sens, redevența este calculată în funcție de numărul de kilometri parcurși de mijloacele 

de transport public în activitatea de transport public urban. Astfel, se propune o taxa de 0,02 lei 

pe km rulat. Concret, redevența anuală ar fi de 0,02 lei/km x 2.169.308 km/an = 43.386,16 lei/an. 

Parcursul total de 2.169.308 km/an este preluat din programul de transport întocmit, anexă a 

contractului de delegare a gestiunii.  

Se propune ca și variantă de calcul a redevenței, varianta I. 

 

11. Modul de calcul al preţului călătoriilor 
Tarifele pentru serviciile de transport public local de persoane trebuie să asigure executarea unui 

transport public la un nivel suportabil pentru beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în 

continuare călători, realizarea serviciului în condiții de calitate și autonomie și independența 

financiară a operatorilor de transport/transportatorilor autorizați. 

Ordinul nr. 272 din 12 decembrie 2007 aprobă Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și 

modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane. 

 

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

local de persoane potrivit normelor anterior menţionate se face potrivit formulei: 

 

T (cm) - tariful mediu pentru același gen de transport - (lei/călătorie); 
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V (t) - valoarea totală a serviciilor - (lei); 

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

 

Veniturile pentru primul an de operare în cadrul studiului de fezabilitate au fost estimate la 

valoarea de 2.791.438 lei iar numărul de călători estimat pentru primul an de operare este de 

1.075.290. La aceste valori reiese un cost per mediu pe călătorie de 2,6 lei. 

 

Preţul abonamentului întreg pe o lună, pentru toate traseele în cadrul studiului de fezabilitate a 

fost considerat la o valoare de 200 lei.   

 

Prezentăm în continuare cererea previzionată pentru toate traseele, cu ponderea diferitelor 

relaţii de transport în veniturile obţinute din bilete şi abonamente, aşa cum a fost ea previzionată 

în cadrul studiului de fezabilitate: 
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12. Categorii de persoane cu reduceri de tarif sau gratuități 
Conform Legii nr. 92/2007 cu modificările și completările ulterioare, art. 42, alin. (1), acoperirea 

financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii, de 

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

locale sau din bugetele altor instituții stabilite prin lege. 

Aceeaşi prevedere legislativă, la art. 42, alin. (2) menţionează că: „Acoperirea influențelor 

financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de călătorie individuale pentru serviciul 

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

consiliile locale, sau de Consiliul General al Municipiului București, după caz, sau acoperirea 

diferențelor dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul 

autorizat pentru efectuarea serviciului și sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării 

legitimațiilor de călătorie individuale se asigură din bugetele locale ale comunelor, orașelor, 

municipiilor după caz, până la nivelul tarifelor de vânzare către populație a legitimațiilor de 

călătorie individuale.” 

Potrivit art. 17 alin. (2) din Normele cadru din 12 decembrie 2007 (aprobate de Ordinul nr. 272 

din 12 decembrie 2007  cu modificările şi completările ulterioare) privind stabilirea, ajustarea și 

modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane,  

categoriile de persoane beneficiare ale tarifelor de călătorie cu valoare redusă și gratuități sunt: 

elevii, studenții, donatorii onorifici, pensionarii și alte categorii de călători, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

Conform definiţiilor şi abrevierilor din art. 7 ale normelor reprezintă categorie de călători o 

anumită categorie de persoane, stabilită prin norme generale și/sau hotărâri ale autorităților 

locale competente implicate, care beneficiază de reduceri la titlurile de călătorie pe criterii de 

protecție socială, precum elevi, studenți, pensionari, veterani, persoane cu dizabilități. 

Prevederile legale la nivel national care se aplică pentru acordarea de gratuități și reduceri la 
transportul în comun pentru diferite categorii de beneficiari sunt menţionate în cele ce urmează 
pentru fiecare categorie în parte: 
 

Persoane cu dizabilități - persoane cu handicap accentuat și grav, nevăzătorii cu handicap grav 
şi accentuat precum și însoţitorii personali ai acestora 
Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**) privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap*)  
 

Revoluționari 
Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 
1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru 
revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 **) 
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Veterani de război şi văduvele acestora 
Legea nr. 167 din 10 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44 din 1 iulie 1994 
(**republicată**) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor 
de război 
 
Deținuți politici, deportați, refugiați, strămutați 
Decret-Lege nr. 118 din 30 martie 1990 (**republicat**) privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. 
Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare 
Această categorie beneficiază prin lege de transport urban gratuit cu mijloacele de transport în 
comun aparținând societăților cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); 
în cazul societăților cu capital privat, costul abonamentelor de transport se decontează integral 
de la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază beneficiarul. 
 

Elevi și studenți 
Hotărârea nr. 309 din 6 mai 1996 (*actualizată*) privind acordarea de reduceri cu 50% ale 
tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran*), precum şi pentru 
transportul intern auto, feroviar*) şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul 
de stat şi din învăţământul particular acreditat (actualizată până la data de 1 februarie 2017*) 
 
Persoanele care împlinesc vârsta standard de pensionare conform legii – pensionarii cu 

domiciliul stabil în oraşele şi municipiile care fac parte din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru transportul public zonal „Green Line – Valea Jiului” 

Legea nr. 147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern  

 

Donatorii onorifici de sânge 

Hotărârea nr. 1.364 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor 

de sânge cu modificările şi completările ulterioare 

Facilitatea de tarif se acordă pentru fiecare donare efectivă 

 

Astfel, conform actelor normative în vigoare anterior menţionate, vor beneficia de gratuităţi la 

transportul public de călători următoarele categorii de persoane: 

- Persoane cu dizabilități - persoane cu handicap accentuat și grav, nevăzătorii cu handicap 
grav şi accentuat precum și însoţitorii personali ai acestora 

- Revoluționarii 
- Veteranii de război şi văduvele acestora 
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- Deținuții politici, deportați, refugiați, strămutați 
- Persoanele care împlinesc vârsta standard de pensionare conform legii 

- Donatorii onorifici de sânge 

Vor beneficia de reduceri de 50% la transportul public de călători următoarele categorrii de 

persoane: 

- Elevi şi studenţi: 

- elevii în vîrstă de până la 21 de ani din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal 

acreditat/autorizat, din unităţile de învăţământ de pe teritoriul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru transportul public zonal „Green Line – Valea Jiului”; 

- studenţii înmatriculaţi la forma de învăţămînt cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ 

superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, din unităţile de învăţământ de pe 

teritoriul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru transportul public zonal „Green 

Line – Valea Jiului” 

Operatorul de transport va elibera Titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de 

reduceri/gratuităţi, în baza documentelor legale justificative pentru fiecare categorie. 

Documentele justificative pentru toate categoriile de beneficiari se verifică de către entitatea 

contractantă şi se păstrează de către Operator. Responsabilitatea eliberării titlurilor de călătorie 

în baza acestor documente şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, îi revine in 

totalitate Operatorului. Lunar, în baza evidenţei contabile şi a registrului electronic de date, 

Operatorul va întocmi deconturi pentru încasarea diferenţelor de tarif, pe tipuri de facilităţi şi 

titluri de călătorie. 

Modul de acordare a diferenţelor de tarif este cel stabilit prin Hotărârea ADI în temeiul legislaţiei 

în vigoare, la momentul încheierii contractului, pentru fiecare categorie în parte. 

În cazul în care, prin hotărârea ADI sau legislaţie, se vor modifica categoriile de beneficiari ai 

gratuităților și reducerilor la transportul în comun, sau nivelul reducerilor acordate, categoriile de 

persoane beneficiare se vor modifica corespunzător. 

Tabelul centralizator privind modalitatea de acordare a fiecărui tip de facilitate şi modul de 

alocare a diferenţelor de tariff către UAT este prezentat în continuare. 
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Tabel 12 Categorii de persoane cu reducere de tarif sau gratuităţi – mod acordare şi alocare UAT-uri 

Nr. 
crt. 

Categorie socială Documente în baza cărora  Operatorul 
eliberează legitimaţie de călătorie 

Teritorialitate Alocare Sursa de 
finanţare 

Actualizare bază de 
date 

1 Persoane cu 
dizabilități 

Lista de la Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 

Persoane cu domiciliul în 
UAT-urile din cadrul ADI 
„Green Line – Valea Jiului” 

Pe DGASPC 
Hunedoara în 
funcţie de 
domiciliul 
solicitantului 

Buget central Lunar prin DGASPC 
Hunedoara 

2 Revoluționari CI şi certificat de revoluţionar Persoane cu domiciliul în 
UAT-urile din cadrul ADI 
„Green Line – Valea Jiului” 

Pe UAT în 
funcţie de 
domiciliul 
solicitantului 

UAT în funcţie de 
domiciliul 
solicitantului  

Lunar prin UAT 

3 Veterani de război 
şi văduvele 
acestora 

CI şi legitimaţie de veteran, certificat deces, 
certficat căsătorie 

Persoane cu domiciliul în 
UAT-urile din cadrul ADI 
„Green Line – Valea Jiului” 

Pe UAT în 
funcţie de 
domiciliul 
solicitantului 

UAT în funcţie de 
domiciliul 
solicitantului 

Lunar prin UAT 

4 Deținuți politici, 
deportați, 
refugiați, 
strămutați 

Documente justificative (hotărâre 
judecătoarească), CI şi talon pensie 

Persoane cu domiciliul în 
UAT-urile din cadrul ADI 
„Green Line – Valea Jiului” 

Pe UAT în 
funcţie de 
domiciliul 
solicitantului 

UAT în funcţie de 
domiciliul 
solicitantului 

Lunar prin UAT 

5 Elevi și studenți Pentru elevi – legitimaţia de 
transport/carnetul de elev (vizat pe anul în 
curs), care va avea înscris pe prima filă 
codul numeric personal al elevului, cartea 
de identitate pentru elevii cu vârsta de 
peste 14 ani împliniţi; 
Pentru elevii claselor pregătitoare – 
adeverinţa doveditoare autentificată cu 
ştampila unităţii de învăţământ 
acreditate/autorizate pentru anul în curs şi 
copie după certificatul de naştere; 
Pentru studenţii români şi străini din state 
membre UE – legitimaţie de student pentru 
reducere la transport (vizată pe anul în curs 
– forma de învăţământ cu frecvenţă), carte 
de identitate/paşaport; 

Elevi ai a unităţilor de 
învăţământ obligatoriu, 
professional şi liceal 
acreditat/autorizat sau 
studenţi ai unor instituţii de 
învăţământ superior 
acreditate de pe teritoriul 
ADI “Green Line – Valea 
Jiului” indiferent de domiciliu 

Pe UAT în 
funcţie de 
adresa 
instituţiei de 
învăţământ 

UAT în funcţie de 
domiciliul 
solicitantului 

Lunar prin UAT 
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Pentru studenţii străini din state nemembre 
UE – legitimaţie de student pentru 
reducere la transport (vizată pe anul în curs 
– forma de învăţământ cu frecvenţă), 
paşaport/carte de rezidenţă/permis de 
şedere 
 

6 Persoanele care 
împlinesc vârsta 
standard de 
pensionare 
conform legii 

CI şi talon pensie sau decizie pensionare  Pe UAT în 
funcţie de 
domiciliul 
solicitantului 

UAT în funcţie de 
domiciliul 
solicitantului 

Lunar prin UAT 

7 Donatorii onorifici 
de sânge 

Adeverinţă de donare (original şi copie 
când se solicită legitimaţia de călătorie), 
carnet de donator, CI, orice document din 
care să reiasă că solicitantul are locul de 
muncă în cadrul UAT-urilor din cadrul ADI 
care donează la o instituţie de profil din 
cadrul UAT-urilor din cadrul ADI  

Orice persoană cu 
domiciliul/locul de muncă în 
UAT-urile din cadru ADI 
“Green Line-Valea Jiului” 
care dinează la o instituţie de 
profil din UAT-urile din 
cadrul ADI “Green Line-Valea 
Jiului” 

Pe UAT în 
funcţie de 
domiciliul 
solicitantului 
sau locul de 
muncă 

UAT în funcţie de 
domiciliul sau 
locul de muncă al 
solicitantului 

La cerere, funcţie 
de situaţia 
existentă 
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13. Indicatori de performanță pentru serviciile de transport public 
Indicatorii de performanţă sunt prevăzuţi în cadrul Regulamentului pentru efectuarea serviciului 

de transport public zonal de persoane prin curse regulate în Valea Jiului. 

Indicatorii de performanţă privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse 

regulate sunt următorii: 

1. Curse anulate sau neregulate - numărul de curse pe care operatorul le-a anulat sau a întârziat 

executarea transportului faţă de programul de circulaţie;  

2. Trasee anulate pentru o perioadă de mai mult de 24 de ore - numărul de trasee pe care 

operatorul nu a efectuat transportul public de călători pe o perioadă mai mare de 24 de ore;  

3. Numărul de călători afectaţi de situaţiile prevăzute la pct. 1 şi 2;  

4. Respectarea planului de servicii - numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic 

comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulaţie;  

5. Plângeri de la călători - numărul de plângeri/reclamaţii ale călătorilor privind calitatea 

transportului, dintre care:  

a) numărul de plângeri/reclamaţii justificate;  

b) numărul de plângeri/reclamaţii rezolvate;  

c) numărul de plângeri/reclamaţii la care călătorii nu au primit răspuns în termenul legal;  

6. Protecţia mediului - numărul autovehiculelor atestate Euro 6/ecologice raportat la numărul 

total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulaţie;  

7. Vehicule - vechimea mijloacelor de transport şi dotările de confort pentru călători;  

8. Penalităţi plătite – cuantumul penalităţilor plătite de către operatorul de transport pentru 

nerespectarea condiţiilor de calitate şi de mediu privind desfăşurarea transportului;  

9. Respectarea prevederilor legale - numărul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul 

împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale;  

10. Accidente în trafic - numărul de accidente de circulaţie produse din vina personalului propriu 

operatorului de transport;  

11. Indicele de satisfacţie a pasagerilor – respectarea nivelului minim impus. 

 

Ȋn efectuarea serviciului de transport public local se vor respecta indicatorii de performanţǎ 

prevǎzuţi în regulamentul de transport. ADI “Green Line – Valea Jiului” poate aproba și alţi 

indicatori, pe baza unor studii de necesitate și oportunitate, în care se va ţine seama de 

necesitǎţile comunitǎţilor locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum 

și de cerinţele reglementǎrilor legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere. 

În  primul an de  funcționare  se va analiza  îndeplinirea indicatorului  “Indicele de satisfacție a 

călătorilor”, urmând ca din al doilea an de contract să  se stabilească nivelul minim acceptat al 

acestui indicator, precum și penalizările pentru neîndeplinirea lui. 
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Nivelul indicatorilor de performanţă se va stabili anual pe principiul îmbunătăţirii continue a 

nivelului serviciului.    

ADI “Green Line-Valea Jiului” stabileşte nivelul indicatorilor de performanţă ai serviciului de 

transport local (zonal) pentru tot teritoriul UAT-urilor cuprinse în cadrul ADI pentru operatorul de 

transport şi preia atribuţiile de monitorizare a calităţii serviciului de transport public de la toate 

instituţiile şi compartimentele autorităţilor locale membre ale asociaţiei.  

 

14. Recomandări privind paşii de urmat pentru implementarea soluţiei recomandate 
 Elaborarea Proiectul de act administrativ prin care se instituie măsura atribuirii directe a 

contractului de delegare a gestiunii serviciului public; 

 Concomitent este necesară înființarea operatorului de transport regional de către Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru transportul public zonal „Green Line – Valea Jiului”, luând 

în considerare toate aspectele menționate la capitolul 4 – elemente de eligibilitate și legalitate 

ale operatorului municipal nou înfiinţat. Actul constitutiv va oferi dispoziţii referitoare la gradul 

mare de reprezentare a ADI în organelle administrative, de conducere sau de supraveghere şi 

va asigura un control efectiv asupra deciziilor strategice şi asupra deciziilor manageriale 

individuale 

 Aprobarea atribuirii directă a gestiunii serviciului de transport local din Valea Jiului unui 

operator regional prin hotărârea adoptată de adunarea generală din cadrul asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară. 

 Publicarea “Anunțului de informare prealabilă” în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu cel 

puțin un an înainte de data atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului este un alt 

pas care trebuie urmat în continuare. Regulamentul nr.  1370/2007 prevede, în cadrul 

articolului 7, aliniatul 2, faptul că orice autoritate contractantă care intenționează să atribuie 

un CSP de transport de călători va publica în JOUE un anunț de intenție cu minim un an de zile 

înainte de atribuirea contractului prin procedura de atribuire directă către un operator 

controlat de autoritatea contractantă. Pentru publicarea anunțului autoritatea contractantă va 

utiliza platforma eNotices destinată pregătirii anunțurilor de achiziții publice și publicării 

acestora în Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene:  

http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=ro 

Prin contul pe care-l dețin sau pe care îl pot configura, autoritățile contractante pot selecta 

publicarea unui nou formular în baza Regulamentului 1370.  

Modelul formularului standard poate fi găsit la adresa: 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/49059/t01_en.pdf  

Întenția de atribuire a contractului de servicii publice se va realiza prin redactarea 

corespunzătoare a informațiilor minime menționate în Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, în 

Formularul standard T01 – Anunț de informare prealabilă privind un contract de servicii 

publice:  

http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=ro
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- numele și adresa autorității competente;  

- tipul de atribuire vizat: atribuire directă sau competitivă; 

- serviciile și zonele potențial vizate de atribuirea respectivă;   

- data de început și durata preconizate ale contractului de servicii publice.  

Formularul poate fi modificat ulterior fără a se modifica însă termenul de 1 an și 

procedura de atribuire din anunțul inițial.Nu există cerințe specifice referitoare la 

documentele / aprobările necesare anunțului de la JOEU. Cu toate acestea, unii dintre 

parametrii contractului ar trebui să fie conveniți la nivelul ADI înainte de anunț (de 

exemplu: tipul de  atribuire  vizată, durata, zona care trebuie acoperită, modurile de 

transport incluse). 

 Pregătirea proiectului de contract de servicii publice, inclusiv a anexelor  sale.  

 Obținerea avizului Consiliului Concurenței pentru proiectul de Contractul de Servicii Publice.  

 Aprobarea în ADI a versiunii finale a Contractului de Servicii Publice în forma agreată de  

Consiliul Concurenței;  

 Semnarea Contractului de Servicii Publice cu Operatorul intern  (doar după trecerea perioadei 

de  transparență de un an de zile de la publicarea anunțului de informare prealabilă). 

Pentru Consiliul Concurenței trebuie trimisă solicitarea de obținere a avizului alături de 

documente precum: 

- Proiectul de act administrativ prin care se instituie măsura atribuirii directe a contractului 

de delegare a gestiunii serviciului public; 

- Proiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului public elaborat în conf. cu 

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007; 

- Caietul de sarcini al serviciului public; 

- Regulamentul serviciului public; 

- Studiul de oportunitate care fundamentează măsura de încredințare directă propusă 

elaborat în baza Legii nr. 51/2006; 

- Informații privind eventualele măsuri de natura ajutorului de stat pe care autoritatea 

administrației publice locale intenționează să le acorde operatorului în cauză, obiectivul 

acestor măsuri, valoarea anuală a ajutorului, pentru toată perioada contractului precum și 

îndeplinirea procedurilor privind ajutorul de stat (respectiv existența analizei de 

oportunitate prevăzută la art. 3 alin. (4) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale 

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

concurenței, cu modificările și completările ulterioare; 

- Informații referitoare la operatorul către care urmează să se realizeze atribuirea directă a 

contractului de delegare; statutul și actul constitutiv, datele de identificare, obiectul de 

activitate, situația economico-financiară; 

- Dovada publicării intenției de atribuire a gestiunii serviciului în Jurnalul oficial al Uniunii 

Europene, în conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 și să 
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se comunice dacă au fost depuse sesizări/contestații din partea eventualilor competitori; 

- Adresele de informare transmise Instituției Prefectului și Consiliului Județean cu privire la 

intenția de atribuire directă a Contractului de delegare a gestiunii potrivit art. 7 alin. (4) 

din OUG nr. 77/2014) 

Pentru ANRSC trebuie trimisă solicitarea de obținere a punctului de vedere cu prezentarea: 
- Proiectul de act administrativ prin care se instituie măsura atribuirii directe a contractului 

de delegare a gestiunii serviciului public; 
- Proiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului public elaborat în conf. cu 

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007; 
- Informații referitoare la operatorul către care urmează să se realizeze atribuirea directă a 

contractului de delegare; statutul și actul constitutiv, datele de identificare, obiectul de 
activitate. 

 

15. Concluzii generale. 
Prezentul studiu de oportunitate a fost realizat în vederea luării unei decizii informate asupra 

delegării administrării şi operării serviciului de transport public în Valea Jiului, prin analiza tuturor 

elementelor tehnice, juridice şi financiare specific. În vederea iniţierii procedurii privind atribuirea 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători  prin curse regulate 

pe teritoriul administrativ al localităţilor membre ale Asociaţiei de de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru transport public zonal “Green Line – Valea Jiului” a fost întocmit prezentul studiu de 

oportunitate pentru delegarea serviciului de transport. 

Prezentul studiu de oportunitate a avut ca scop fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de 

gestiune a serviciilor de transport și optimizarea rețelei de transport public în cadrul proiectului 

”Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani 

Green Line Valea Jiului”. Modelul cadru de contract ce urmează a fi încheiat în baza studiului de 

oportunitate va respecta Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, cerinţele legislaţiei în vigoare, în 

speţă Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată (modificată şi 

completată prin Legea nr. 225/2016). 

Analiza s-a iniţiat cu prezentarea situaţiei actuale a transportului public în zona Văii Jiului pentru a 

reliefa necesitatea dezvoltării transportului public de călători la nivelul UAT-urilor din Valea Jiului. 

Oportunităţile principale pentru dezvoltarea transportului public la nivelul localităţilor din Valea 

Jiului se constituie în interesul crescut al municipalităţilor pentru satisfacerea nevoilor de 

mobilitate pentru un număr însemnat de utilizatori în condiţii de dezvoltare durabilă şi de 

existenţa unei infrastructuri rutiere majore în zona analizată, premise pentru operarea 

transportului public de călători. Transportul public local (zonal) este un serviciu public menit a 

susţine dezvoltarea economică, socială şi de mediu a comunităţilor, iar acest lucru nu este 

asigurat la momentul de faţă la nivelul localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru transportul public zonal „Green Line – Valea Jiului”. 
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În vederea iniţierii procedurii privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin 

curse regulate la nivelul Văii Jiului s-a considerat oportună analizarea variantelor posibile de 

gestiune a acestui viitor serviciu. Problema care se pune este aceea a deciziei asupra modalităţii 

de gestionare a serviciului de transport local care să corespundă cel mai bine interesului public şi 

obiectivelor de serviciu public de interes general şi să respecte întru totul dispoziţiile legale 

relevante în domeniu. 

În conformitate cu art. 3 pct. 48 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile  rutiere, transportul 

rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat în limitele unei asociaţii de dezvoltare 

intercomunitare având ca obiect transportul rutier public de persoane, este definit ca transport 

rutier local de persoane. 

Au fost analizate cele două modalităţi posibile de gestiune a serviciului public local de călători: 

gestiunea directă şi gestiunea delegată. 

Modalitatea prin care o asociaţie de dezvoltare intercomunitară poate realiza gestiunea directă a 

serviciului de transport public local (zonal) de călători este prin intermediul unui operator 

regional (situaţie stipulată clar şi de legea 92/2007 cât şi de legea 51/2006). 

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operator de servicii de utilități publice, 

denumit și operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, 

privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, 

care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condițiile reglementărilor în vigoare, a unui 

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

publice). 

Concluzionând, în primul scenariu, operarea şi administrarea serviciului de transport public prin 

curse regulate va fi realizată prin înfiinţarea unui operator regional şi delegarea directă a gestiunii 

serviciului de transport public. Unitățile administrative-teritoriale membre Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public zonal “Green Line – Valea Jiului” ar deține 

capitalul social al societății nou înființate. ADI va avea astfel un control permanent și direct 

asupra activității operatorului. 

În scenariul 2, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public zonal “Green Line 

– Valea Jiului” va delega serviciul de transport public către un operator extern privat prin contract 

de delegare a gestiunii. 

În primul scenariu, ADI va finanţa înfiinţarea unei societăți comerciale care va avea calitatea de 

operator regional de transport şi va asigura operarea şi administrarea acestuia. ADI va pune la 

dispoziția operatorului regional prin UAT-urile membre bunurile care formează infrastructura de 

transport public. 
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Pentru a veni în întâmpinarea necesităților populației din zona de analiză și atingerea obiectivelor 

de mobilitate durabilă, accesibilitate, protecția mediului înconjurător stipulate în documentele 

strategice realizate pentru Valea Jiului, în speţă pentru UAT-urilor membre al ADI pentru 

transport zonal Green Line Valea Jiului, înființarea unui operator regional de transport de către 

ADI și încredințarea gestiunii serviciului de transport public către acesta este modalitatea care 

permite din punct de vedere legal, organizational, instituțional cea mai eficientă administrare a 

serviciului de transport zonal din Valea Jiului, o dată cu efectuarea tuturor investițiilor de dotare 

acestuia, proces aflat în plină desfășurare. Atribuirea directă se va realiza prin intermediul 

contractului de delegare a gestiunii serviciului. 

Motivul principal care pledează pentru atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport unui 

Operator Regional prin contract de delegare a gestiunii serviciului de transport zonal îl reprezintă 

influența și controlul efectiv asupra deciziilor strategice și manageriale pe care îl va avea ADI și 

implicit UAT-urile membre ale operatorului regional și modalitatea directă de a susține operarea 

serviciului de transport public local în zona analizată. 

Se propune ca durata contractului de delegare a serviciului să fie de 10 ani. 

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

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

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

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

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

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

Redevența este egală cu valoarea rămasă anuală a bunurilor puse la dispoziţia operatorului de 

transport. În acest caz, în special în situația realizării de investiții noi de către ADI prin UAT-urile 

membre, valoarea redevenței va fi mare. Operatorul își va recupera cheltuiala cu redevența prin 

intermediul formulei compensării, deci în final ADI prin UAT-urile membre suportă în mare parte 

redevența (o parte este acoperită din veniturile colectate de la călători). În plus, în acest caz este 

influențat semnificativ nivelul costurilor eligibile pentru calculul tarifelor, deci această variantă 

conduce la creșterea tarifelor către populație. Dat fiind faptul că bunurile puse la dispoziţie vor 

avea valori mari, fiind nou achiziţionate prin proiectul de investiţie,  valoarea redevenţei calculată 

ca şi valorea rămasă de amortizat a bunurilor puse la dispoziţie ar conduce la o creştere foarte 

mare a tarifelor de transport, cu mult peste gradul de suportabilitate al populației. De aceea este 

indicat să se aplice un procent la această valoare. Astfel, propunem o redevență calculată anual 

similar amortizării,  în procent de 0,03% din valoarea totală anuală rămasă a bunurilor puse la 

dispoziție. 
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Preţul călătoriilor a fost calculatat raportat la valoarea totală a serviciilor şi la numărul estimat de 

călătorii, precizate în cadrul studiului de fezabilitate  pentru proiectul investiţional demodernizare 

a transportului public în Valea Jiului, rezultând un tarif mediu pe călătorie de 2,6 lei. 

Conform prevederilor legale au fost menţionate categoriile de persoane cu reduceri de tarif sau 

gratuităţi la transportul public: persoane cu dizabilităţi, revoluţionari, veterani de război, deţinuţi 

politic, elevi şi studenţi, pensionari, donatorii onorifici de sânge.  Operatorul de transport va 

elibera Titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de reduceri/gratuităţi, în baza 

documentelor legale justificative pentru fiecare categorie. 

Paşii recomandaţi pentru implementarea soluţiei recomandate şi anume atribuirea directă  a 

gestiunii serviciului de transport public local în Valea Jiului urmăresc înfiinţarea operatorului 

regional cu capital al UAT-urilor membre ale ADI, aprobarea prin hotărâre de adunare a ADI a 

măsurii de atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public, publicarea în 

JOUE a anunţului de informare prealabilă a intenţiei de a atribuire directă a serviciului public de 

transport, obţinere aviz din partea Consiliului Concurenţei şi a ANRSC. 

Înfiinţarea unui operator regional corespunde prevederilor legale, este o măsură operativă şi care 

va asigura eficienţa prestării serviciului, dat fiind că ar fi sub controlul direct şi integral al ADI, 

aduce o serie de rezerve legate de efortul suplimentar pentru înfiinţarea societăţii şi o serie de 

decizii mai dificile legate de amplasarea şi „echiparea” cu personal a acesteia, ţinând cont de 

nevoile şi interesele fiecărui UAT implicat. 

 


