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CAPITOLUL I – INTRODUCERE
Obiectul prezentei documentaţii îl constituie elaborarea unui raport de evaluare a serviciului
de transport public local cu autobuze în municipiul Slatina şi elaborarea unui studiu de
oportunitate a serviciului. Raportul de evaluare al serviciului de transport public local
constituie etapa premergătoare iniţierii şi elaborării studiului de oportunitate în vederea
delegării gestiunii transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul
Slatina. "Publice" sunt acele activităţi care sunt puse la dispoziţia tuturor şi care aparţin unei
colectivităţi umane. "Transporturile" reprezintă o ramură a economiei cuprinzând totalitatea
infrastructurii şi suprastructurii prin intermediul cărora se realizează circulaţia călătorilor şi
mărfurilor. Coroborarea elementelor fixe şi mobile implicate "de facto" (sau numai în stare
potenţială) în deplasarea care concretizează transportul, se face printr-o tehnologie
adecvată.
Pentru realizarea în bune condiţii a transportului public local cu autobuze în municipiul
Slatina, sunt necesare evaluarea acestor servicii de transport public local şi elaborarea unui
studiu de oportunitate a serviciului. Desfăşurarea în condiţii de eficienţă economică şi de
satisfacere a necesităţii de transport a locuitorilor municipiului Slatina necesită astfel
elaborarea acestui studiu de oportunitate.
Transportul public de călători constituie în acelaşi timp premisa şi rezultanta contextului
dezvoltării generale a oraşului, a importanţei sale economice, culturale şi sociale. Sunt de o
deosebită importanţă pentru acesta: numărul locuitorilor, regimul demografic, suprafaţa
teritoriului deservit, caracteristicile vieţii sociale, volumul activităţii economice, dispunerea în
spaţiu a utilităţilor şi specificul acestora.
Transportul local de călători la nivelul unui oraş reprezintă una dintre cele mai importante
funcţii ale oraşului ce asigură funcţionalitatea celorlalte activităţi din cadrul său.
În conformitate cu alin. (1) al art. 4 din Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local
este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate, transport
care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
- se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit şi
cu modificări şi completări prin Legea 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
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licenţiat conform prevederilor Ordonanaţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată

- se efectuează numai pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi;
- se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către Consiliul Local;
- se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun,
respectiv cu autobuze urbane, deşinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing,
înmatriculate sau înregistrate, după caz în localitatea respectivă;
- persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite
staţii;
- pentru efectuarea serviciului, operatorul percepe un tarif de transport pe bază de legitimaţii
de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de OUG nr. 109/2005,
aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
- transportul local de persoane se efectuează numai pe bază de liceneţe de traseu şi caiete
de sarcini.
Evaluarea serviciului de transpot public vizează auditul reţelei de transport municipale cu
autobuze, auditul parcului de vehicule, evaluări asupra potenţialului de călători, situaţia la zi
a investiţiilor privind transportul în comun, situaţia la zi privind extinderea reţelei de transport
dacă este cazul, indicatorii de performanţă aferenţi sistemului de transport public.
Executarea serviciului privind evaluarea serviciului de transport public local în municipiul
Slatina şi elaborarea unui studiu de oportuniatte a serviciului se va face cu respectarea
strictă a următoarelor normative:
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- Legea nr. 92/2007 – Legea serviciilor de transport public local;
- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23
octombrie 2007 privind serviciile publice de transprot feroviar şi rutier de călători şi de
aprobare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului;
- Prevederile Ordinului nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de
atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi
completările aduse de legea 225/2016.
transport public local de persoane, precum şi încredinţarea spre administrare a bunurilor
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Obiectul studiului de oportunitate îl reprezintă oportunitatea delegării gestiuni serviciilor de

aparţinând domeniului public din infrastructura aferentă, unui operator de transport autorizat,
care dispune de experienţa necesară, în vederea continuării şi dezvoltării activităţii în condiţii
de eficienţă managerială şi financiară şi de competitivitate pe piaţa acestor servicii şi
capacitatea tehnică şi profesională necesară.
Studiul de oportunitate va cuprinde:
a) Descrierea şi identificarea serviciului, a ariei teritoriale şi a sistemului a cărui gestiune
urmează să fie delegată;
b) Situaţia economico-financiară actuală a serviciului şi starea tehnică a sistemului aferent
acestuia;
c) Investiţiile necesare pentru modernizarea, îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă, precum şi
a condiţiilor sociale şi de mediu şi extinderea serviciului;
d) Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică delegarea gestiuni;
e) Nivelul minim al redevenţei, după caz;
f) Durata estimată a contractului de delegare.
Potrivit prevederilor Legii 92/2007 consiliile locale și județene au atribuția să efectueze
concesionarea, precum și încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de
transport public local de persoane și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din
proprietatea publică sau privată a localităţilor în următoarele modalităţi:
a) gestiune directă;
b) gestiune delegată;
c) alte modalităţi stabilite prin prezenta lege.
Prin ansamblul acţiunilor ulterioare luării deciziei care introduce serviciul public într-una din
situaţii, se urmăreşte:
-

asigurarea cadrului juridic şi operaţional necesar pentru funcţionarea unui operator de
transport urban de călători;

-

revitalizarea activităţii de deservire a populaţiei (menţinerea cel puţin la standardele
avute în anii precedenţi şi dezvoltarea sustenabilă a serviciului.

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 bunurile proprietate publică si/sau privată a
unitătilor administrativ-teritoriale din componenta sistemelor de utilităti publice, utilizate
- date în administrare şi exploatare operatorilor, în baza hotărârii de dare în administrare - în
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pentru furnizarea/prestarea serviciilor, pot fi:

cazul gestiunii directe;
- concesionate operatorilor în condiţiile legii, în baza hotărârii de atribuire şi a contractului de
delegare a gestiunii serviciului - în cazul gestiunii delegate.
Gestiunea directă
În cazul gestiunii directe, Consiliul Local al municipiului îşi asumă nemijlocit prestarea
serviciului de transport local şi toate sarcinile şi responsabilităţile, potrivit legii, privind
organizarea coordonarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului de
transport public local, precum şi administrarea sistemului de utilităţi publice aferent.
Gestiunea directă se realizează tot prin intermediul unor operatori de transport rutier, dar
care sunt structuri proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale.
Gestiunea delegată
Gestiunea delegată este forma de atribuire prin concesionare 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 responsabilitătile 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.
Între cele două situaţii specificate există diferenţe majore din punct de vedere managerial:
- în cazul gestiunii delegate încetarea apartenenţei la structura administraţiei locale
marchează un grad de autonomie sporit faţă de autoritatea care a decis delegarea;
- noua societate devine independentă economic în calitate de comerciant;
- ca formă de conducere:
- forma de conducere care exercită administrarea = consiliul local îşi gestionează
portofoliul propriu;
- forma de conducere care exploatează = societatea de transport valorifică patrimoniul
consesionat;
- din punct de vedere operaţional acest ultim aspect trebuie interpretat astfel:
- administrarea implică fixarea anticipată a căilor (modalităţilor, mijloacelor),
- exploatarea implica fixarea anticipata a obiectivelor (scopurilor, rezultatelor).
Consiliul Local adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalitătii de gestiune a serviciilor de
bunurilor proprietate publică și/sau privată a unitătilor administrativ-teritoriale din componența
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transport public local de persoane și darea în administrare sau, după caz, concesionarea

sistemelor de utilităti publice, precum și pentru stabilirea programelor de reabilitare, extindere
și modernizare a infrastructurii rutiere, în condițiile legii, în vederea eficientizării transportului
public local de persoane.
Alegerea modalitătii de atribuire a serviciilor de transport public local se face, în condiţiile
acestei legi, precum și ale Legii nr. 51/2006, prin hotărâre adoptată de consiliile locale, de
consiliile județene sau de Consiliul General al Municipiului București, după caz. Bunurile și
elementele componente ale sistemelor de transport local aflate în domeniul public sau privat
ale administrației publice respective vor putea fi date în exploatare pentru prestarea
serviciului de transport public operatorilor de transport sau transportatorilor autorizați cărora li
s-a atribuit gestiunea serviciului.
Atribuirea bunurilor și a elementelor componente ale sistemelor de transport menționate se
face prin gestiune delegată, încheindu-se un contract de concesiune, în conformitate cu
prevederile legislației în vigoare. Conform Legii nr.51/2006 în exercitarea competențelor și
atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităti publice, autorităţile administrației publice
locale adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi
publice și darea în administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică
și/sau privată a unitătilor administrativ-teritoriale din componența sistemelor de utilităţi
publice.
Principalele obiective urmărite de autorităţile administrației publice locale în domeniul
serviciului de transport public local potrivit prevederilor Legii 92/2007 a serviciilor de transport
public local sunt:
a) înființarea de compartimente sau servicii de specialitate pentru transportul public local, cu
sau fără personalitate juridică, după caz, denumite în continuare autorităţi locale de
transport;
b) asigurarea finanţării necesare dezvoltării componentelor sistemului de transport public
local, în condițiile în care acestea aparțin domeniului public sau privat al autorităţilor
administraţiei publice locale;
c) asigurarea transparenței în procedurile de achiziție publică;
d) informarea și consultarea periodică a populației asupra politicilor de dezvoltare durabilă
e) acordarea unor facilităţi de transport anumitor categorii de persoane;
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din domeniul serviciului de transport public local;

f) corelarea capacităţii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători
existente;
g) asigurarea continuităţii serviciilor de transport prin programele de transport sau de
funcționare, după caz, corelate cu fluxurile de călători sau de mărfuri existențe;
h) atribuirea serviciilor de transport public local operatorilor de transport rutier şi
transportatorilor autorizaţi, în funcție de nivelul efortului investițional al acestora realizat în
mijloacele de transport și în infrastructura de transport.
Gestiunea delegată în vigoare la finele anului 2016 este modalitatea prin care autoritătile
administrației publice locale au transferat operatorului de prestări servicii de utilităţi publice =
S.C. LOCTRANS S.A, toate sarcinile şi responsabilităţile privind prestarea de servicii
specifice, precum și administrarea și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare pe baza unui
contract de concesiune de delegare a gestiunii.
La modul general, gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de
servicii de utilităţi publice, care pot fi:
-

societăţi comerciale înființate de autorităţile administrației publice locale sau de
asociațiile de dezvoltare comunitară, detinătoare de licențe de transport valabile;

-

societăţi comerciale rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor
autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de specialitate
subordonate autorităţilor administrației publice locale, al căror capital social este
deținut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar de către
unităţile administrației publice respective, deţinătoare de licențe de transport valabile;

-

societăţi comerciale cu capital social privat sau mixt, deţinătoare de licențe de
transport valabile;

-

compartimente sau servicii specializate de transport local că structuri proprii ale
autorităţilor administrației publice locale sau ale asociațiilor de dezvoltare comunitară
cu sau fără personalitate juridică.

Prezenta documentaţie fundamentează oportunitatea serviciului de transport public local de
persoane în municipiul Slatina şi stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor.
Autorităţile administrației publice locale au obligația de a stabili și de a aplica termen mediu și
lung pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport public local,
dezvoltare economico-socială a localităţii și de cerințele de transport public local, evoluţia
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ținând seama de planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, de programele de

acestora, precum și de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse și

9

emisii minime de noxe.
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CAPITOLUL II - EVALUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL CU
AUTOBUZE ÎN MUNICIPIUL SLATINA
Serivicul de transport public (călători) desemnează transportul public global, incluzând
rețeaua de transport public (definită în continuarea lucrării), cadrul instituțional și de
reglementare
Municipiul Slatina, cel mai mare municipiu din judeţul Olt este un oraş de nivel european ce a
evolut, de-a lungul istoriei, de la un târg de negustori, atestat documentar în epoca
medievală la 20 ianuarie 1368, la un oraş modern de astăzi. Reşedinţă a judeţului Olt,
municipiul Slatina este poziţionat pe un culoar larg, bine conturat şi delimitat, în zona de
contact între Piemontul Getic şi Câmpia Olteniei. Municipiul Slatina este situat în zona de
nord a judeţului Olt, în partea de vest a Munteniei, pe Valea Râului Olt, pe coline ale
Platformei Cotmeana (subdiviziune a Piemontului Getic), la contactul ei cu Câmpia Slatinei.
Oraşul de circumscrie ca unitate fizico-geografică la extremitatea sud-vestică a Platformei
Cotmeana. Municipiul Slatina, ca mare aglomerare urbană pentru întregul spaţiu geografic al
judeţului Olt este situat în sud-sud vestul ţării, la 440 26’’ latitudine nordică şi 240 21’’
longitudine estică, având o altitudine ce variază între 134 m în partea de sud a oraşului şi
172 m în partea de nord, zona cea mai înaltă. Municipiul Slatina este aşezat pe stânga râului
Olt, ocupând suprafeţe apreciabile ale complexului de terase ale râului. Din punct de vedere
al funcţiilor urbane şi al potenţialului de dezvoltare, Slatina este similară unor oraşe ca:
Râmnicu Vâlcea, Drobeta Turnu Severin, Târgu-Jiu1.
Municipiul Slatina se află la aproximativ 50 km de municipiul Craiova, la 70 km de municipiul
Piteşti şi 190 km de capitala Bucureşti. Slatina are o populaţie de 83752 de locuitori conform
datelor prezentate de Institutul Naţional de Statistică la data de 01.01.2017.
În ce priveşte accesibilitatea, municipiul Slatina se racordează indirect la reţeaua de
coridoare de transport pan europene.
Transportul public local de persoane în municipiul Slatina este realizat la data întocmirii
prezentului studiu de SC LOCTRANS SA Slatina, societate pe acţiuni înfiinţată în baza

1

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Municipiul Slatina
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Hotărârii 35/1998 a Consiliului Local al municipiului Slatina. SC LOCTRANS SA este

persoană juridică care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară
şi se află sub controlul comunităţii locale, executat prin Consiliul Local Slatina, în calitate de
reprezentant al municipiului Slatina, acţionar unic al societăţii.

II.1 Auditul reţelei de transport
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.
Transportul public de călători într-un oraş este o activitate complexă şi se desfăşoară în
condiţii caracterizate prin solicitări intense de scurtă durată, grad de încărcare variabil în timp
şi spaţiu, necesitatea încadrării în traficul rutier general, trecerea prin numeroase puncte de
conflict, apariţia unor factori perturbatori independenţi de organizarea sa. Transportul de
călători trebuie privit în contextul dezvoltării generale a oraşului, al importanţei sale politice şi
cultural-sociale, determinante fiind întinderea teritoriului deservit, numărul locuitorilor, regimul
demografic, ritmurile vieţii sociale, volumul activităţii economice, dispunerea în spaţiu a
utilităţilor şi specificul variaţiei acestora.
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.
Transportul public este cel mai mult legat de particularităţile planului oraşului, iar legătura
aceasta strânsă se manifestă în constituirea şi utilizarea reţelei de transport. Amplasarea
reţelei de transport este condiţionată într-o mare măsură de reţeaua străzilor. Totuşi, din
cauza utilizării numai a anumitor străzi pentru circulaţia mijloacelor angrenate în transportul
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urban, la proiectarea reţelei de transport există totdeauna o anumită liberate în privinţa
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folosirii direcţiilor, pe o stradă sau alta. Libertatea aceasta este determinată de condiţiile
profilului, lărgimea şi importanţa străzilor, aşezarea podurilor şi a pasajelor de nivel etc.,
adică de dispunerea acelor elemente ale planului care urmează să fie deservite în mod
obligatoriu de către mijloacele de transport (centrul oraşului, societăţile comerciale de tip
industrial, gările, etc.). S-a dovedit că necesitatea mai mare sau mai mică pentru a fi creată o
reţea de transport, este predeterminată în întregime de planul oraşului şi de aceea,
problemele constituirii reţelei de transport sunt în strânsă legătură cu planul oraşului şi
trebuie rezolvate concomitent cu eventualele modificări (planificarea oraşului).
Sistemul de străzi, drumuri, bulevarde, etc. al unui oraş, prezintă o serie de întretăieri şi
ramificaţii care constituie modul prin care căile de comunicaţie terestră îşi îndeplinesc
menirea: contactul cu entităţile plasate pe celelalte suprafeţe ale oraşului.
Există trei moduri de constituire a structurii oraşului:
-

structura rectangulară întâlnită la oraşele construite pe terenuri libere;

-

structura radială întâlnită la oraşele construite în zone accidentate;

-

structura mixtă întâlnită la oraşele vechi, ce au posibilităţi de dezvoltare urbanistică,
după criterii moderne.
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Figura II.1 – Structura rectangulară a oraşelor

CERTRANS LEVEL SRL
Punct de lucru: Mun. Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, et. 1, ap. 5, camera 2, Sector 2, Tel/fax: 031/407.23.35
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului Bucureşti J40/11931/2012, CUI RO30792921
Cont: RO78TREZ7035069XXX016326, Trezoreria Statului Sector 3 Bucureşti, RO75UGBI0000742002230RON, Garanti Bank, Agenția Decebal
http://www.certranslevel.com, office@certranslevel.com

Figura II.2 – Structura radială a oraşelor

Figura II.3 – Structura mixtă a oraşelor

Structurile menţionate au avantaje şi dezavantaje specifice, dar, ca trăsătură generală, poate
fi menţionat că, descongestionarea circulaţiei se realizează cu atât mai bine cu cât ponderea
structurii rectangulare este mai pregnantă, structura radială comparându-se cu cea
rectangulară, din acest punct de vedere, numai după apariţia arterelor marginale, de evitare
a centrului. De cele mai multe ori dezvoltarea istorică a localităţii a impus structuri combinate
pe diferite zone funcţionale ale oraşului, care, din punct de vedere al circulaţiei, este, acum,
un conglomerat de suprafeţe delimitate de liniile ce descriu străzile şi drumurile, o unitate
topologică în care contactul se face, nu atât prin traversarea liniilor despărţitoare, ci mai ales
de-a lungul lor. Din punctul de vedere al structurii stradale, municipiul Slatina se poate
încadra în tipul mixt de structură.
Pe de altă parte analizând structura utilizabilă de străzi se poate lesne constata o dispunere
în care predomină arterele radiale.
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Trama stradală majoră a municipiului Slatina este dezvoltată pe baza a trei artere principale
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(Str. Crişan, Bulevardul A.I. Cuza şi Str. Oituz) ce converg către traversarea peste râul Olt
(podul Olt). Conexiunile cu cartierele periferice şi oraşele din regiune se realizează prin:
-

Strada Oituz, continuată cu DN 65, face legătura cu Sărăceşti, Sat Nou şi Cireaşov,
asigurând conexiunea cu Piteşti (Est) şi Craiova (Vest);

-

Bulevardul A.I. Cuza este continuat de DJ 546 şi face legătura cu Turnu Măgurele
(Sud);

-

Strada Tudor Vladimirescu este continuată tot de DJ 546 şi face legătura cu o suită de
aşezări din partea de Nord.

Sursa: www.primariaslatina.ro

Figura II.4 - Zone municipiul Slatina

Municipiul Slatina are o suprafaţă de 53 km2 şi cuprinde mai multe zone/cartiere după cum
urmează: Crişan, Progresul, Primavera, Piaţa Gării, Steaua, Aluta, Clocociov, Sărăceşti, Satu
Nou, Oraşul Vechi, Vâlcea-Tunari, Tudor Vladimirescu.
Transportul public de călători în municipiul Slatina are în exploatare 18 trasee efectuate cu
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autobuze cu o lungime medie a traseului 13,3 km cale dublă.
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Figura II.5 - Rețeaua de transport public Slatina

Programul de transport cu autobuzele începe la orele 5,00 şi se încheie la orele 00,10 iar
activitatea de transport este supravegheată de dispecerat şi monitorizată prin GPS.
Lungimea cumulată a celor 18 de trasee de transport public urban este de 204 km.
Numărul de capete linii amplasate pe reţeaua de transport public este de 18.
Lungimea medie a interstaţiei în 2017 este de 0,714 km.
Lungimea medie de călătorie în 2017 este de 6 km.
În continuare sunt prezentate pe harta municipiului Slatina traseele de transport public în
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parte, cu lungimea aferentă tur/retur şi lungimea medie a interstaţiei pe fiecare tur/retur.
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TRASEE DE TRANSPORT PUBLIC MUNICIPIUL SLATINA
LINIA 1

Catedrala - TMK

TUR: Catedrala – 13 Decembrie – CN Ion Minulescu – Arcului - Finante – Valcea – Tunari – Artileriei – Lidl –
Cord – Pirelli - TMK. Lungime TUR = 6,5 km cu interstaţie medie de 590 m.
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RETUR: TMK – Pirelli – Prysmian – LIDL – Gara – Tunari – Valcea - Tribunal - Finante - Union - 13 Decembrie
- Catedrala. Lungime RETUR = 6,5 km cu interstaţie medie de 590 m.
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LINIA 1 Barat

Catedrala – Gara

TUR: Catedrala – Spital – ACR – Romtelecom – Union – CN Ion Minulescu – Finante – Valcea – Liceul
Metalurgic - Steaua - Gara. Lungime TUR: 6,0 km, cu lungime medie interstaţie de 600 m.
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RETUR: Se formeaza din gara ca linia 2.
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LINIA 2
TUR:

Catedrala – Gara
Catedrala – Spital – ACR – Romtelecom – Valcea – Liceul Metalurgic – Steaua – Kaufland - Gara.

Lungime TUR: 4,4 km, cu lungime medie interstaţie de 550 m.
RETUR: Gara – Lidl – Steaua – Liceul Metalurgic – Valcea – Liceul Sportiv – Hellios – Hotel Parc - Catedrala.
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Lungime TUR: 4,2 km, cu lungime medie interstaţie de 525 m.
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LINIA 2 Barat
TUR:

Catedrala – TMK

Catedrala – Spital – ACR – Romtelecom – Valcea – Liceul Metalurgic – Steaua – Alprom – Prysmian –

Pirelli - TMK. Lungime TUR: 6,5 km, cu lungime medie interstaţie de 650 m.
RETUR: TMK – Pirelli – Cord – Alprom – Steaua – Liceul Metalurgic – Valcea – Liceul Sportiv – Hellios – Hotel
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Parc – Catedrala. Lungime RETUR: 6,5 km, cu lungime medie interstaţie de 650 m.
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LINIA 3

Loctrans – Catedrala

TUR: Baza Loctrans – Crisan – Hellios – Hotel Parc – Kaufland – Catedrala. Lungime TUR: 2,5 km, cu lungime
medie interstaţie de 500 m.
RETUR: Catedrala – Union – Liceul Sportiv – Baza Loctrans. Lungime RETUR: 4,6 km, cu lungime medie
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interstaţie de 1150 m.
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LINIA 3 Barat Baza Loctrans – ACH
TUR:

Baza Loctrans – Piata Zahana – Hellios – Hotel Parc – Catedrala – Tudor Vladimirescu – ACH.

Lungime TUR: 3,5 km, cu lungime medie interstaţie de 580 m.
RETUR: ACH – Tudor Vladimirescu – Catedrala – Spital – Crisan – Piata Zahana – Baza Loctrans. Lungime
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RETUR: 5,6 km, cu lungime medie interstaţie de 930 m.
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LINIA 4

Catedrala – ALRO

TUR: Catedrala – Spital – OMV – Rompetrol – ALTUR – ALRO. Lungime TUR: 4,0 km, cu lungime medie
interstaţie de 800 m.
RETUR: ALRO – ALTUR – Mol – OMV – Hotel Parc – Catedrala. Lungime RETUR: 3,8 km, cu lungime medie
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interstaţie de 760 m.

CERTRANS LEVEL SRL
Punct de lucru: Mun. Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, et. 1, ap. 5, camera 2, Sector 2, Tel/fax: 031/407.23.35
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului Bucureşti J40/11931/2012, CUI RO30792921
Cont: RO78TREZ7035069XXX016326, Trezoreria Statului Sector 3 Bucureşti, RO75UGBI0000742002230RON, Garanti Bank, Agenția Decebal
http://www.certranslevel.com, office@certranslevel.com

LINIA 4 Barat

Clocociov – ALRO

TUR: Clocociov – Banului – Vailor – Steaua – Liceul Metalurgic – Tunari – Autogara – Comrem – TMUCB –
ALTUR – ALRO. Lungime TUR: 5,6 km, cu lungime medie interstaţie de 560 m.
RETUR: ALRO – ALTUR – TMUCB – Comrem – Hotel Senator – Tunari – Liceul Metalurgic – Steaua – Vailor –
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Banului - Clocociov. Lungime RETUR: 5,6 km, cu lungime medie interstaţie de 560 m.
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LINIA 5

Catedrala – Clocociov

TUR: Catedrala – Spital – ACR – Romtelecom – Finante – Tribunal – Valcea – Liceul Metalurgic – Steaua –
Vailor – Banului - Clocociov. Lungime TUR: 6,6 km, cu lungime medie interstaţie de 600 m.
RETUR: Clocociov – Banului – Cuza Voda – Steaua – Liceul Metalurgic – Valcea – Tribunal – Finante – Union
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– 13 Decembrie – Catedrala. Lungime RETUR: 6,6 km, cu lungime medie interstaţie de 600 m.
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LINIA 5 Barat

Gara – Conect

TUR: Gara – Steaua – Liceul Metalurgic – Valcea – Liceul Sportiv – OMV – Conect. Lungime TUR: 6,6 km, cu
lungime medie interstaţie de 1100 m.
RETUR: Conect – Mol – Decora – TMUCB – Comrem – Autogara – Gara. Lungime RETUR: 6,6 km, cu lungime
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medie interstaţie de 1100 m.
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LINIA 5A

Gara – Directia Ape

TUR: Gara – Steaua – Liceul Metalurgic – Valcea – Liceul Sportiv – OMV – Dir. Ape. Lungime TUR: 6,6 km, cu
lungime medie interstaţie de 1100 m.
RETUR: Dir. Ape – OMV – ACR – Romtelecom – Valcea – Liceul Metalurgic – Steaua – Gara. Lungime
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RETUR: 6,6 km, cu lungime medie interstaţie de 940 m.
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LINIA 8

Catedrala – ALPROM

TUR: Catedrala – Spital – ACR – Romtelecom – Valcea – Liceul Metalurgic – Steaua – Alprom. Lungime TUR:
4,0 km, cu lungime medie interstaţie de 570 m.
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RETUR: se transforma in linia 5.
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LINIA 8 Barat

Gara – Liceul Carol

TUR: Gara – Lidl – Steaua – Liceul Metalurgic – Valcea – Liceul Sportiv – OMV – Liceul Carol. Lungime TUR:
4,0 km, cu lungime medie interstaţie de 570 m.
RETUR: Liceul Carol – OMV – ACR – Romtelecom – Valcea – Liceul Metalurgic – Steaua – Lidl – Gara.
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Lungime RETUR: 4,0 km, cu lungime medie interstaţie de 500 m.
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LINIA 9

ACH - ALRO

TUR: ACH – Tudor Vladimirescu – Catedrala – Spital – ACR – Romtelecom – Valcea – Liceul Metalurgic –
Steaua – Lidl – Autogara – Comrem – TMUCB – ALTUR - ALRO. Lungime TUR: 8,7 km, cu lungime medie
interstaţie de 620 m.
RETUR: ALRO – ALTUR – TMUCB – Comrem – Gara – Lidl – Steaua – Liceul Metalurgic – Valcea – Liceul
Sportiv – Hellios – Hotel Parc – Catedrala – Tudor Vladimirescu – ACH. Lungime RETUR: 9,0 km, cu lungime
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medie interstaţie de 640 m.
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LINIA 9 Barat ACH - ALRO
TUR: ACH – Tudor Vladimirescu – Catedrala – Spital – ACR – Romtelecom – Finante – Tribunal – Valcea –
Liceul Metalurgic – Steaua – Kaufland – Gara. Lungime TUR: 6,0 km, cu lungime medie interstaţie de 500 m.

RETUR: Gara – Lidl – Steaua – Liceul Metalurgic – Valcea – Liceul Sportiv – Hellios – Hotel Parc – Catedrala –
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Tudor Vladimirescu – ACH. Lungime RETUR: 6,5 km, cu lungime medie interstaţie de 650 m.

CERTRANS LEVEL SRL
Punct de lucru: Mun. Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, et. 1, ap. 5, camera 2, Sector 2, Tel/fax: 031/407.23.35
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului Bucureşti J40/11931/2012, CUI RO30792921
Cont: RO78TREZ7035069XXX016326, Trezoreria Statului Sector 3 Bucureşti, RO75UGBI0000742002230RON, Garanti Bank, Agenția Decebal
http://www.certranslevel.com, office@certranslevel.com

LINIA 10

CN Ion Minulescu - ALRO

TUR: CN Ion Minulescu – Arcului – Finante – Liceul Sportiv – OMV – Rompetrol – ALTUR - ALRO. Lungime
TUR: 5,5 km, cu lungime medie interstaţie de 790 m.
RETUR: ALRO – ALTUR – Rompetrol – OMV – ACR – Romtelecom – Union – CN Ion Minulescu. Lungime
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RETUR: 4,0 km, cu lungime medie interstaţie de 570 m.

CERTRANS LEVEL SRL
Punct de lucru: Mun. Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, et. 1, ap. 5, camera 2, Sector 2, Tel/fax: 031/407.23.35
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului Bucureşti J40/11931/2012, CUI RO30792921
Cont: RO78TREZ7035069XXX016326, Trezoreria Statului Sector 3 Bucureşti, RO75UGBI0000742002230RON, Garanti Bank, Agenția Decebal
http://www.certranslevel.com, office@certranslevel.com

LINIA 11

Gara - Streangu

TUR: Gara – Liceul Sportiv – OMV – ALTUR – ALRO – Satu Nou – Streangu. Lungime TUR: 8,0 km, cu
lungime medie interstaţie de 1330 m.
RETUR: Streangu – Satu Nou – ALRO – ALTUR – Cireasov – Mol – OMV – ACR – Unirii – Liceul Sportiv –
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Hellios – Hotel Parc – Catedrala. Lungime RETUR: 6,3 km, cu lungime medie interstaţie de 525 m.
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LINIA 11 Barat

Catedrala - Streangu

TUR: Catedrala – Spital – ACR – Romtelecom – Valcea – Liceul Metalurgic – Steaua – Lidl – Autogara –
Comrem – TMUCB – ALTUR – ALRO – Satu Nou – Streangu. Lungime TUR: 10,4 km, cu lungime medie
interstaţie de 740 m.
RETUR: Streangu – Satu Nou – Cireasov – TMUCB – Comrem – Gara – Lidl – Steaua – Liceul Metalurgic –
Valcea – Liceul Sportiv – Hellios – Hotel Parc – Catedrala. Lungime RETUR: 10,2 km, cu lungime medie
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interstaţie de 780 m.
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LINIA 13

Catedrala - Prysmian

TUR: Catedrala – Spital – ACR – Romtelecom – Union – CN Ion Minulescu – Finante – Liceul Metalurgic –
Tunari – Lidl – Autogara – Prysmian 1 – Prysmian. Lungime TUR: 8,6 km, cu lungime medie interstaţie de 720
m.
RETUR: Prysmian – Steaua – Tunari – Liceul Metalurgic – Valcea – Liceul Sportiv – ACR – Romtelecom –
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Finante – BCR – Catedrala. Lungime RETUR: 7,2 km, cu lungime medie interstaţie de 720 m.
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LINIA 13 Barat

ACH - TMK

TUR: ACH – Tudor Vladimirescu – Catedrala – Spital – ACR – Romtelecom – Valcea – Liceul Metalurgic –
Steaua – Alprom – Pirelli – TMK. Lungime TUR: 8,0 km, cu lungime medie interstaţie de 730 m.
RETUR: TMK – Pirelli – Alprom – Steaua – Liceul Metalurgic – Valcea – Liceul Sportiv – Hellios – Hotel Parc –
Catedrala – Tudor Vladimirescu – ACH. Lungime RETUR: 7,4 km, cu lungime medie interstaţie de 670 m.

Capetele de linii sunt reprezentate de următoarele staţii:
1. ACH
2. CIMITIR
3. CATEDRALA
4. LIC. I. MINULESCU
5. M. CLOCOCIOV
6. CLOCOCIOV
7. ALRO I
8. ALRO II
9. PRZSMIAN I
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10. PIRELLI
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11. TMK
12. GARA
13. BAZA LOCTRANS
14. SATU NOU
15. CIREAŞOV
16. SĂRĂCEŞTI
17. D. APE (LICEUL CAROL)
18. CONECT
Analiza critica a retelei rutiere care constituie infrastructura pentru transportul public, scoate
în evidenţă câteva cauze care conduc la o circulaţie greoaie şi la un serviciu
necorespunzător al reţelei de transport public:
-

centrul este suprasolicitat de trasee care se suprapun fapt care afectează eficienţa
desfăşurării transportului

-

lipsa alveolelor pentru oprirea autobuzelor în staţii;

-

organizarea necorespunzătoare a circulaţiei în principalele intersecţii de străzi (în
unele cazuri);

-

lipsa instalaţiilor de semaforizare în anumite intersecţii;

-

starea de viabilitate necorespunzătoare a anumitor artere de circulaţie;

-

numărul redus de puncte de achiziționare a biletelor și abonamentelor (2) – din cauza
sistemului de taxare în vehicul;

-

lipsa dotarilor în statii (tabliţe de identificare a statiilor de transport public cu numele
statiei și traseele care trec prin stația respectivă, informații referitoare la orarul de
circulaţie al vehiculelor de transport public, copertine etc.) - cu câteva excepții.

În condiţiile în care tendinţa pe plan european şi mondial este de descurajare a transportului
rutier individual în favoarea transportului public, măsurile ce se impun pentru creşterea
atractivităţii acestuia din urmă trebuie să fie mult mai evidente şi mai ales mai eficiente din
acest punct de vedere (creşterea gradului de confort, de asigurare a capacităţii de transport
în paralel cu asigurarea unui grad de ritmicitate corespunzător, etc).
-

Amenajarea tuturor staţiilor care permit acest lucru cu alveole sau refugii în vederea
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Ca şi măsuri de optimizare a transportului public local amintim:

creşterii siguranţei călătorilor pe perioada de aşteptare, precum şi a celorlalţi
participanţi la trafic;
-

Construirea în staţiile ce permit acest lucru de locuri de staţionare acoperite şi dotate
cu bănci sau scaune în vederea aigurării unor condiţii cât mai bune de aşteptare;

-

Dotarea staţiilor cu materiale informative din care călătorii să obţină informaţii
referitoare la treseul respectiv precum şi despre celelalte trasee.

În ce priveşte optimizarea traseelor de transport public la nivelul municipiului Slatina, în
volumul II al prezentului studiu sunt prezentate: fundamentarea pentru propunerea de noi
trasee de transport care să corespundă nevoilor de deplasare identificate şi totodată traseele
noi propuse de elaboratorul studiului.
În ceea ce priveşte infrastructura de rulare (starea drumului) şi instalaţiile de semaforizare,
evaluarea adecvată a acestora şi propunerea de măsuri/soluţii corespunzătoare face obiectul
unui studiu de trafic.
În vederea depăşirii problemelor identificate în ce priveşte serviciul de transport public şi a
creşterii eficienţei serviciului de transport public, a confortului şi a atractivităţii acestuia pentru
locuitori, în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Slatina sunt prevăzute
mai multe măsuri:
- Modernizarea staţiilor de transport public şi introducerea sistemului multimodal de
informare a călătorilor: accesibilitate şi confort în staţiile de transport, informare
corespunzătoare, modernizare iluminat stradal în staţiile de transport public;
- Staţii de încărcare vehicule electrice.

II.2 Auditul parcului de vehicule
Transportul public local pe raza municipiului Slatina se realizează cu un număr de 14
autobuze şi 1 autocar BMC. Toate sunt fabricate în anul 2007, sunt din categoria M3,
categoria 4 de confort, cu 2 axe, cu motor tip ISBE 220, grad de poluare EURO 3.
10 autobuze au podea standard iar 4 dintre ele podea joasă. 10 dintre ele au 21 de locuri pe
scaun şi 50 de locuri în picioare iar restul de 4 au 33 de locuri pe scaun şi 68 de locuri în
picioare. Cele cu mărimea de 11,914 m (4 la număr) au un număr de 3 uşi şi 2 ieşiri iar cele
cu mărimea de 9,141 (10 la număr) au câte 2 uşi şi o ieşire. 6 autobuze sunt adaptate pentru
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transportul persoanelor cu handicap, restul nu. Toate cele 14 autobuze cu care se realizează
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transportul public sunt dotate cu sistem de taxare integrat dar care nu este funcţional pe
niciun autobuz. În anexa 2 se regăseşte un tabel cu toate aceste caracteristici tehnice şi
funcţionale ale fiecăruia dintre cele 14 autobuze.
În Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Slatina, pentru depăşirea acestei
probleme identificate este prevăzută ca şi măsură introducerea unui sistem integrat de plată
a serviciilor comunitare (inclusiv transport public): sistemul va permite plata călătoriilor pa
baza unor carduri contactless, a unor aplicaţii securizate pentru telefoane mobile sau a altor
forme, inclusiv SMS;
În tabelul următor este prezentată situaţia structurii şi uzurii parcului auto a societăţii de
transport public local din municipiul Slatina cu indicatorii aferenţi: tipul de autobuz, număr
bucăţi, număr locuri pe fiecare autobuz şi total, total durată normală de funcţionare şi total
durată uzură precum şi procentajul de uzură.
Tabel nr. II.1 Situaţia structurii şi a uzurii parcului auto – mai 2017
Nr.
crt

Tip
autobuze

Buc

Loc/buc

Total
locuri

1
2
3

BMC 215 SCB
BMC 220 SLF
BMC 850 TBX
TOTAL

10
4
1
15

70
100
35

700
400
35
1135

Total durată
normală
an
luna
10
0
10
0
10
0

Total
uzură
an
luna
10
1
10
1
10
1

Uzură
%
75
50
60

Consumul de motorină pentru cele 15 autovehicule sunt de 25% pentru BMC 850 TBX , de
27% pentru BMC 215 SCB şi de 40% pentru BMC 220 SLF.
Din tabelul de mai sus se poate constata cu ușurință vechimea mare a parcului de
autovehicule utilizat la transportul public (peste 10 ani, an fabricaţie 2007), toate fiind
incadrare la norma de poluare Euro 3, aşadar cu grad destul de crescut de poluare date fiind
cerinţele actuale. Din totalul autovehiculelor doar un număr de 6 autobuze sunt adaptate
pentru a facilita accesul/transportul persoanele cu dizabilitati, nu dispun de instalaţie de aer
condiţionat şi nici de instalaţie de încălzire funcţională, care să asigure confortul
corespunzător al călătoriei în anotimpurile calde sau reci. În conditiile în care pe plan
internațional și din ce în ce mai mult și pe plan național se trece la sisteme de e-ticketing,
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este de remarcat ca niciunul din vehiculele din flota de transport public urban din municipiul
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Slatina nu are funcţional sistemul de taxare integrat (deşi autovehiculele dispun de acestea
dar sunt nefuncţionale), municipiul fiind unul din puţinele din Romania care mai utilizează
controlori pe mijloacele sale de transport, aceştia având totodată sarcina de a emite bilete.
Din analiza parcului auto s-a observat faptul că toate autovehiculele sunt dotate cu camere
video de supraveghere funcţionale. Este asigurată de asemenea, supravegherea
auvehiculelor pe traseu, fiecare autovehicul dispunând de un dispozitiv de monitorizare prin
GPS. Autobuzele din parcul auto mai dispun de un sistem de informare prin afişaj electronic
a cărui funcţionare a creat probleme în ultima perioada, dispozitivele aferente fiind depăşite
tehnic, moral şi fizic.
Ca şi măsuri pe care le propunem relativ la parcul auto în vederea îmbunătăţirii serviciului de
transport public local ar putea fi:
-

Utilizarea unor autobuze cu dotări superioare pentru a asigura condiţii optime de
călătorie indiferent de perioada anului: încălzire, aer condiţionat;

-

Folosirea unor autobuze cât mai noi şi mai puţin poluante care să îndeplinească
ultimele norme EURO (de preferat EURO 6) de poluare (poate chiar autobuze
ecologice), fapt benefici pentru toţi locuitorii municipiului şi în concordanţă cu acţiunile
de reducere a poluării ce se aplică în majoritatea domeniilor de activitate;

-

Amenajarea şi introducerea pe trasee a unui număr cât mai mare de autobuze dotate
corespunzător şi adaptate utilizării de către persoanele cu handicap.

În Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Slatina este prevăzută ca şi
măsură:
- Înnoirea parcului de vehicule prin achiziţia de autobuze ecologice: sistemul de transport
urban va avea o componentă, subsistemul de transport electric urban care va cuprinde
vehicule electrice / hibrid de transport public; este prevăzută achiziţionarea a 10 bucăţi
vehicule ecologice care vor trebui să îndeplinească condiţii monime de confort pentru
pasageri şi să fie accesibile persoanelor cu mobilitate redusă.
II.3 Evaluări asupra potenţialului de călători
Din datele puse la dispoziţie de operatorul de transport cu privire la numărul de utilizatori de
transport public local de călători la nivelul municipiului Slatina în 2016, reiese că anual sunt
transportaţi circa 4.082.912 călători (cifră preluată din Raportul de activitate al Loctrans pe
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anul 2016), din care, circa 70% sunt beneficiari de protecţie socială (reducere şi gratuitate).
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La nivelul lunii mai 2017, numărul total al călătorilor cu transportul public urban la nivelul
municipiului Slatina care au circulat cu bilete a fost în intervalele orare de vârf menţionate în
tabelul de mai jos a fost de 12466. La acesţia se adaugă calătorii care beneficiază de
abonamente: un număr de 2511 pensionari (cu abonament gratuit/subvenţionat), la care se
adaugă 1219 elevi (cu abonament gratuit/subvenţionat) şi 996 alte persoane cu abonament
plătit.
Tabel nr. II.2 Situaţie număr călători cu bilete mai 2017
Nr.
Crt.

Linia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
1B
2
2B
3
3B
4
4B
5(5A, 5B)
8, 8B
9(9A)
9B
10
11
11B
13
13B

Călători in intervalul
orar
07:00-09:00
528

Călători in intervalul orar
12:00-14:00
36

112
299

2137
338

11
384

117

Călători in intervalul
orar
16:00-18:00
65
787
97

598
26
383
488

754
59
1306
1677

305
150
468

156
176
52

312

46
156
150

293

Nr.
crt.

Denumirea școlii

Adresa

Nr.
elevi

Nr. traseu

Stația
OMV
Sau
HELLIOS

1

P.S Aurelian
Colegiul Economic "Petre
S. Aurelian"

str. Primaverii
nr.5

45

3, 3B, 4,
5B, 8B,
9Br, 10,
11, 11Br,
13Br

2

Ion Minulescu
Colegiul Național Ion
Minulescu

Strada
Basarabilor 33

17

1, 1B, 10,
13

L.MINULESCU

3

Radu Greceanu
Colegiul Național „Radu
Greceanu“

674

1, 1B, 2,
2B, 3, 3B,
4, 5, 5B, 8
8Br, 9, 9B,
11r, 11B,

CATEDRALĂ

Str. Nicolae
Bălcescu nr.8
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Tabel nr. II.3 Situaţie număr elevi cu abonamente pe şcoli/trasee de transport public mai 2017

13B, 13

5

6

Strada
Strehareț, nr.
150

13

8B

L.CAROL

Aleea Rozelor,
nr. 5

27

1, 1B, 5,
9B, 10, 13

FINANȚE

Strada Cireașov
10

27

4B, 9, 11B

AUTOGARĂ
Sau
COMREM

7

Metalurgic
Colegiul Tehnic Metalurgic

Strada
Ecaterina
Teodoroiu 64A

13

8

L.P.S
Liceul cu Program Sportiv

Strada Toamnei
10

55

9

Scoala Postliceala de Stat
Școala Postliceală sanitară
de Stat Slatina

10

George Poboran
Școala Gimnazială George
Poboran

11

Scoala nr.1
Școala Gimnazială
Numărul 1

12

C-tin Brancoveanu
Școala Gimnazială
Constantin Brâncoveanu

13

Sc.nr.3
Școala Gimnazială
Numărul 3

14

Nicolae Iorga
Școala Gimnazială Nicolae
Iorga

15
16

Vlaicu Voda
Școala Gimnazială Vlaicu
Vodă
Eugen Ionescu
Școala Gimnazială Eugen
Ionescu

str. Ecaterina
Teodoroiu nr.
64 A (în incinta
Colegiului
Tehnic
Metalurgic)
Strada
Prelungirea
Tunari 4

2, 2B, 4B,
5, 8, 8B, 9,
9B, 11B,
13B, 13
8B, 9r, 9Br,
10, 11,
11Br, 13Br,
13r

L.METALURGIC

L.SPORTIV

3

2, 2B, 4B,
8, 8B, 9,
9B, 11B,
13B, 13

L.METALURGIC

2

1, 4B, 13

TUNARI

Strada Ion
Moroșanu 2

221

1, 1B, 2,
2B, 3, 3B,
4, 5, 5B,8,
8Br, 9, 9B,
11r, 11B,
13B, 13

CATEDRALĂ

Strada Plevnei
7

30

5r

CUZA-VODĂ-SC11

Strada
Drăgănești 2

8

Strada Libertății
5A

34

Aleea Înfrățirii 6

29

Strada Unirii 1

3

2, 2B, 4B,
5, 8, 8B, 9,
9B, 11B,
13B, 13
1B, 2, 2B,
5, 8, 9, 9B,
10r, 11B,
13B, 13
3, 3B, 9r,
9Br, 11Br,
13Br
1B, 2, 2B,
5, 8, 9, 9B,
10r, 11B,

L.METALURGIC
ACR
Sau
POȘTA=
ROMTELECOM
HELLIOS
ACR
Sau
POȘTA=
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4

Carol I
Colegiul Național Agricol
Carol I
Titulescu
Colegiul National
Vocational „Nicolae
Titulescu”
Alexe Marin
Colegiul Tehnic Alexe
Marin

17

18

19

20

Carol Davilla
Scoala Postliceala
Sanitara "Carol Davila"
Slatina
Postliceala Christiana
Școala Postliceală
Sanitară Christiana
Stefan Protopopescu
Școala Gimnazială Ștefan
Protopopescu
U.S.A.M.V Bucuresti
Facultatea de
Management, Inginerie
Economică în Agricultură
si Dezvoltare Rurală, filiala
Slatina

13B, 13

ROMTELECOM

1

3, 3B, 9r,
9Br, 11Br,
13Br

HELLIOS

Strada Tudor
Vladimirescu 1

2

1, 1B, 2,
2B, 3, 3B,
4, 5, 5B,8,
8Br, 9, 9B,
11r, 11B,
13B, 13

CATEDRALĂ

Strada Arinului
1

4

1B, 5, 9B,
10, 13

BCR
Sau FINANȚE

Str. Strehareti,
nr. 150

11

8B

L.CAROL

Strada Aleea
Infratirii, nr. 6

Aşa cum rezultă din tabelele de mai sus, traseele cu numărul cel mai mare de călători sunt:
2, 9 (9A), 9B, 5 (5A, 5B) şi 1.
În volumul II al prezentului studiu este realizată o evaluare a potenţialelor de călători pentru
fiecare zonă a oraşului şi pentru deplasările dintre aceste zone, funcţie de locurile de muncă
existente şi de numărul de persoane care locuiesc în fiecare zonă a municipiului.
Creşterea potenţialelor de călători care utilizează transportul public pe raza municipiului
Slatina depinde de o multitudine de factori: populaţie, locuri de muncă, nivel de trai, calitatea
serviciului public de transport. Cu referire la acest ultim aspect, creşterea potenţialelor de
călători se poate realiza prin creşterea calităţii serviciului de transport public, a atractivităţii şi
accesibilităţii acestuia: frecvenţe de circulaţie corespunzătoare, acoperirea majorităţii zonelor
oraşului, grad sporit de confort şi siguranţă, punctualitate.
II.4 Situaţia la zi a investiţiilor privind transportul în comun
Operatorul de transport public local de la nivelul municipiului Slatina, S.C LOCTRANS S.A a
raportat la 31.12.2016 investiţii din surse proprii în suma totală de 46.917 lei (autoutilitara)
din plafonul de 350.000 lei.
În contractul de delegare în vigoare pus la dispoziţie elaboratorului prezentului studiu nu apar
deşi contractul include ca şi anexe (Anexa 3) formulare 3.1. şi 3.2 destinate programului de
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menţionate investiţiile în sarcina operatorului de transport şi nici a autorităţii contractante,

investiţii aferent celor două părţi ale contractului.
Investiţiile necesare a fi realizate pentru desfăşurarea în bune condiţii a transportului în
comun la nivelul municipiului Slatina vizează cu precădere, în opinia operatorului de
transport public local o bază de producţie cu atelier de reparaţii, garaje pentru maşini, spaţiu
dedicat ITP-ului şi spălătoriei auto astfel încât acesta să efectueze un transport civilizat,
decent şi în condiţii maxime de siguranţă a circulaţiei.
Nu se înregistrează investiţii de dată recentă în ce priveşte parcul auto propriu desfăşurării
transportului public local de călători la nivelul municipiului Slatina, deşi autovehiculele din
dotare prezintă dotări fizice şi tehnice destul de depăşite din punct de vedere a asigurării
confortului călătorilor, normelor de poluare, facilităţii transportului persoanelor cu dizabilităţi,
sistemului de taxare.
În acest sens sunt necesare investiţii pentru achiziţionarea unui număr de 10 autobuze
ecologice de capacitate medie, în valoare totală de 4180000 lei (conform PMUD pentru
Municipiul Slatina).
De asemenea, este necesar să se facă investiţii pentru modernizarea staţiilor de călători de
pe traseele liniilor de transport public în comun şi a sistemului multimodal de informare a
călătorilor în valoare totală de 1300000 lei (conform PMUD pentru Municipiul Slatina).
Pentru buna desfăşurare a activităţii operatorului de transport public local de la nivelul
Municipiului Slatina sunt necesare investiţii pentru staţii încărcare vehicule electrice – 3
bucăţi cu un cost al investiţei de 270000 (conform PMUD pentru Municipiul Slatina).
II.5 Situaţia la zi privind extinderea reţelei de transport
Analiza reţelei de transport public local de călători de la nivelul municipiului Slatina indică
faptul că traseele actuale acoperă în mod corespunzător întreaga suprafaţă a oraşului
deservind toate cartierele şi zone de interes urban. În programul de transport au fost
prevăzute a se efectua şi trasee sau curse a căror eficienţă e scăzută dar care reprezintă o
necesitate pentru locuitorii din zonele respective. Programul de transport efectuat de
societatea comercială LOCTRANS are în vedere necesităţile de transport ale locuitorilor
municipiului, ale salariaţilor de pe platformele industriale ale oraşului, ale elevilor care învaţă
în municipiul Slatina.
Pornind de la aceste aspecte, se poate concluziona că nu există la ora actuală necesitatea
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extinderii reţelei de transport public ci doar eficientizarea/optimizarea sa prin modificări
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aduse programului de transport în sensul eliminării suprapunerilor multiple şi evidente care
se înregistrează la liniile de transport care tranzitează zona centrală şi sunt neavantajoase
din punct de vedere economic, precum şi eficientizare distanţelor dintre staţiile foarte
apropiate ca distanţe, care nu îşi justifică densitatea.
II.6 Indicatori de performanţă aferenţi sistemului de transport public
Indicatorii de performanţă aferenţi sistemului de transport public de la nivelul municipiului
Slatina sunt stipulaţi la Anexa 11 a contractului de delegare gestiune servicii in vigoare la
data elaborării prezentului studiu. Aceştia vizează:
1. Număr curse anulate sau neregulate
2. Număr trasee anulate pe o perioadă mai mare de 24 de ore
3. Număr de pasageri afectaţi de situaţiile de la punctele 1 şi 2
4. Respectarea planului de servicii: parc planificat – parc utilizat
5. Plângeri de la pasageri: fundamentate, rezolvate, nerezolvate
6. Protecţia mediului: respectarea standardelor de poluare EURO 3 şi EURO 4
7. Vehicule: vechimea medie a vehiculelor, cerinţe de confort
8. Penalităţi plătite de către operatorul de transport pentru nerespectarea standardelor
de transport de calitate şi mediu – valoare
9. Respectarea prevederilor legale: număr abateri constatate şi sancţionate
10. Număr accidente în trafic din vina personalului propriu al operatorului de transport
11. Indicele de satisfacţie a pasagerilor.
Cu privire la punctul 1. Număr curse anulate sau neregulate menţionăm că nu a fost cazul la
nivelul anului 2016.
Cu privire la punctul 2. Număr trasee anulate pe o perioadă mai mare de 24 de ore
menţionîm că la nivelul anului 2016 nu s-au înregistrat.
Cu privire la punctul 3. Număr de pasageri afectaţi de situaţiile de la punctele 1 şi 2, acesta a
fost implicit 0 la nivelul anului 2016.
Cu privire la puncul 4. Respectarea planului de servicii: parc planificat – parc utilizat
menţionîm că acesta a fost respectat, parcul auto planificat pentru prestarea serviciilor de
transport fiind acelaşi cu parcul efectiv utilizat în transportul public la nivelul anului 2016.
public reiese că la nivelul anului 2016 au existat un număr total de 3 plângeri, 8 solicitări
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Cu privire la punctul 5. Plângeri de la pasageri, din datele remise de operatorul de transport

propuneri şi peste 785 de solicitări informaţii telefonice, după cum se arată şi în tabelul de
mai jos.
Tabel nr. II.4 Reclamaţii, sesizări, propuneri
Tip petiţie
Reclamaţii
Solicitări
Propuneri
Informaţii telefonice

Nr.total
2016
3
8

Fondate
2016
1
6

Nefondate
2016
2
2

Peste 785/an

Reprezentanţii operatorului de transport arată că cele mai multe reclamații au fost generate
de personalul de bord. Reclamațiile s-au referit la comportamentul necivilizat al călătorilor,
dar și reclamații referitoare de comportament neadecvat al controlorilor de bilete.
Propunerile și solicitările transmise au avut că tematică înființare/desființare stații, modificare
stații cu corelare în graficul de circulație, modul de eliberare a biletelor de caltorie în
mijloacele de transport, amenajare stații de autobuz.
Măsurile luate în urmă analizării petițiilor au fost comunicate părților în termenul prevăzut de
legislație. Pentru reclamațiile și sesizările fondate au fost stabilite măsuri constructive și de
prevenire. Au fost însă și reclamații/sesizări clasate că urmare a neprezentării reclamantului
în confruntare cu reclamatul (persoane de bord, controlori bilete)
Acțiunile colective stabilite pentru aceste cazuri au avut în vadere o mai bună monitorizare a
transportului public local prin:
- suplimentare curse
- modificări ale graficelor de circulație
- reinstruirea personalului implicat.
S-au înregistrat peste 785 apeluri telefonice (3 apeluri în medie pe zi, având că obiect
solicitarea de informații cu privire la diferite aspecte legate de activitatea de transport orarul
de transport și tronsonul comun, (curse de transport, program de lucru casierie, lămuriri cu
privire la rutele, traseele operatorului de transport). Reclamațiile și sesizările telefonice la
care petentul s-a identificat, au fost analizate și s-au transmis legal. Au existat și petiții
telefonice pentru care petentul nu a dorit să își prezinte identitatea și care a solicitat, doar, să
se atragă atenția asupra anumitor aspecte legate de transportul public de călători.
EURO 4, menţionăm că toate autovehiculele cu care se realizează transportul public local
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Cu privire la punctul 6. Protecţia mediului: respectarea standardelor de poluare EURO 3 şi

respectă încadrarea la standardul de poluare EURO 3.
Cu privire la punctul 7. Vehicule: vechimea medie a vehiculelor, cerinţe de confort,
menţionăm că vechimea medie a autovehiculelor din parcul auto este 10 ani iar gradul de
confort este categoria IV. Aşadar, atât vechimea cât şi gradul de confort sunt depăşite şi nu
se încadrează în criteriile stipulate la indicatorii de performanţă, anexă la contract (vechime 8
ani, grad de confort I, II sau III).
Cu privire la punctul 8. Penalităţi plătite de către operatorul de transport pentru
nerespectarea standardelor de transport de calitate şi mediu – valoare menţionăm că
acestea au fost 0 în 2016.
Cu privire la punctul 9. Respectarea prevederilor legale: număr abateri constatate şi
sancţionate, menţionăm că acestea au fost 0 în 2016.
Cu privire la punctul 10. Număr accidente în trafic din vina personalului propriu al
operatorului de transport, menţionăm că la nivelul anului 2016 acestea au fost 2 constând în
avarii minore.
Cu privire la punctul nr. 11 Indicele de satisfacţie a pasagerilor a fost întocmit un chestionar
de evaluare a serviciului de transport public urban (a se vedea anexa 6) la nivelul
municipiului Slatina pentru a fi aplicat în rândul utilizatorilor de transport public local. Acesta a
vizat chestionarea pasagerilor cu privire la condiţiile de confort, curăţenie, siguranţă a
mijloacelor de transport, a gradului de modernizare a acestora, nivelului de zgomot şi noxe
produs. Alte aspecte privesc aflarea opiniei pasagerilor relativ la aspecte de îmbunătăţit în
transportul public, investiţii de efectuat, părţi pozitive şi la final acordarea unei note ca
apreciere totală a serviciilor de transport public local din municipiul Slatina.
Chestionarul a fost aplicat în rândul călătorilor cu mijloacele de transport public din municipiul
Slatina având vârste cuprinse între 14 şi 80 de ani, dintre care 51 de persoane de gen
masculin, restul de 29, persoane de gen feminin. Chestionarul a fost elaborat de
CERTRANS şi a fost aplicat în rândul pasagerilor de către reprezentanţii operatorului de
transport Loctrans, în perioada 15-20 iunie 2017.
66% dintre cei chestionaţi circulă zilnic cu mijloacele de transport public local.
Referitor la gradul de satisfacţie privind confortul mijloacelor de transport în comun, toţi cei
chestionaţi s-au declarat foarte mulţumiţi (60%) şi mulţumiţi. Aceeaşi situaţie este şi în cazul
modernizare al mijloacelor de transport în comun (50% foarte mulţumiţi, 50% mulţumiţi).
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curăţeniei mijloacelor de transport (50% foarte mulţumiţi, 50% mulţumiţi) şi gradului de

Punctualitatea mijloacelor de transport public e în măsură să îi facă pe 56% dintre
respondenţi foarte mulţumiţi, pe 40% dintre ei mulţumiţi şi doar pe 4% nemulţumiţi.
60% dintre cei intervievaţi se arată foarte mulţumiţti de siguranţa pe care o conferă
mijloacele de transport public local iar restul de 40% sunt mulţumiţi de acest aspect. Aceeaşi
situaţie procentuală este şi în cazul gradului de mulţumire relativ la comportamentul şoferilor
de autobuze de transport public (60% foarte mulţumiţi, 40% mulţumiţi).
În ceea ce priveşte programul de transport, 53% dintre respondenţi se declară foarte
mulţumiţi faţă de acesta, restul fiind mulţumiţi. Aceeaşi situaţie de înregistrează şi referitor la
informaţiile despre transportul public la nivelul municipiului Slatina.
Zgomotul produs de mijloacele de transport public este apreciat de 59% dintre cei chestionaţi
ca fiind redus. 25% dintre ei apreciază acest zgomot ca fiind mare şi doar 16% dintre
pasageri îl apreciază ca fiind mare.
Nivelul de noxe este apreciat de către cei intervievaţi după cum urmează: 68% - redus, 21%
- mare şi doar 11% ca fiind foarte mare.
Majoritatea celor intervievaţi (peste 90%) sunt de părere că investiţiile în transportul public
local în municipiul Slatina ar trebui orientate spre achiziţia de noi autobuze, introducerea de
noi linii de transport public local, în modernizarea staţiilor de transport şi (un procent mai mic
de respondenţi) în introducerea unui sistem de taxare.
Primul aspect care ar trebui îmbunătăţit la transportul public din municipiul Slatina este în
opinia pasagerilor chestionaţi starea autobuzelor şi gradul lor de modernizare (scaunele cu
gradul lor de uzură, instalaţiile de aer condiţionat şi încălzire) şi confortul conferit de acestea.
Grupele de vărstă 31-40 de ani, respectiv 51-60 sunt de părere că autobuzele ar trebui să
circule mai des prin staţii. De asemenea, grupa de vârstă 51-60 ani consideră că ar fi
necesare mai multe autobuze spre Clocociov şi spre Cireaşov. O parte dintre călători
consideră că ar trebui îmbunătăţite comportamentul călătorilor, limbajul acestora, ar trebui
amplasate tabele cu programul de transport în fiecare staţie iar autobuzele ar trebui să facă
mai puţin zgomot şi să respecte noile norme de poluare. De asemenea, se consideră că ar fi
nevoie de program de circulaţie şi sâmbăta şi duminica pentru traseele pentru nu dispun de
program de circulaţie în aceste zile. S-a evidenţiat din partea călătorilor necesitatea de a
avea afişe cu programul de transport în staţii dar care să fie astfel amplasate încât să nu fie
Cele mai des menţionate aspecte care sunt apreciate la transportul public local de călători în
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rupte.

municipiul

Slatina

sunt:

punctualitatea,

respectarea

programului,

seriozitatea,

regularitatea/frecvenţa, siguranţa, comportamentul personalului (conducători auto şi
controlori de bilete).
Cel mai adesea, la solicitarea de a da o notă serviociilor de transport public local de călători
de la nivelul municipiului Slatina, cei chestionaţi au menţionat note cuprinse între 7 şi 10.
Din datele culese din teren în urma unei anchete realizate de o televiziune locală şi puse la
dispoziţia elaboratorului prezentului studiu în rândul utilizatorilor de transport public la nivelul
municipiului Slatina a reieşit gradul crescut de satisfacţie al acestora în ce priveşte programul
de circulaţie, costurile de călătorie şi în special gratuitatea lor pentru categoriile care
beneficiază de gratuităţi, amplasarea staţiilor, viteza de deplasare şi confortul oferit de
mijloacele de transport. O serie de opinii au subliniat necesitatea modernizării staţiilor de
aşteptare călători, multe dintre ele nefiind amenajate corespunzător precum şi necesitatea
amplasării unor staţii mai frecvente, dar, desigur acest din urmă aspect poate fi interpretat şi
prin atitudinea subiectivă pe care au avut-o respondenţii de vârste mai inaintate care ar
prefera ca staţia să fie amplsată foarte aproape de locuinţa de domiciliu pentru a nu fi nevoie
să se deplaseze. Unii dintre călători si-au exprimat nemulţumirea că anumite trasee nu
circulă pe perioada zilelor de sâmbătă şi duminică.
Din datele mai sus prezentate raportate la criteriile acceptate în actualul contract de
delegare gestiune servicii de transport public local reiese că operatorul de transport
de la nivelul municipiului Slatina (SC LOCTRANS SA) îndeplineşte corespunător toţi
indicatorii de performanţă la nivelurile propuse în anexa 11 a contractului, Indicatori
de performanţă a serviciului şi modalitatea de calcul a penalităţilor, încadrându-se în
nivelurile acceptate, fără penalizări.
În domeniul transportului public de călători, calitatea serviciului este reflectată de percepţia
de către pasageri a performanţelor serviciului de transport. Indicatorii caracteristici
performanţelor serviciului care descriu aceste percepţii sunt diferiţi de indicatorii economici
utilizaţi de operatorii de transport dar şi de cei utilizaţi de proiectanţi. Calitatea serviciilor
deprinde în mare măsură de deciziile strategice, tactice şi operative applicate în sistemul de
transport public, în funcţie de limitele bugetului. Aceste decizii se referă în special la
tipul serviciilor oferite. Calitatea serviciului este un indicator al succesului unui operator de
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stabilirea traseelor de transport public, la frecvenţa şi perioada din zi în care sunt oferite, la

transport public, ceea ce are implicaţii asupra călătorilor.
Calitatea dorită a serviciului se referă la nivelul calităţii pe care prestatorii l-au stabilit ca
obiectiv, fiind definit în funcţie de calitatea aşteptată de clienţi, de presiunile externe şi interne
ale sistemului de transport public, de restricţiile bugetare şi de performanţele serviciilor
concurente. Definirea calităţi dorite ţine seama de următorii factori: definirea concretă a unui
obiectiv (respectarea programului de circulaţie, oferirea unui răspuns rapid reclamaţiilor
făcute de clienţi), stabilirea unui nivel de exigenţă, adică a unui procent de utilizatori care
beneficiază de servicii conform obiectivelor propuse (ex.: 95% dintre călători beneficiază de
transport conform programului de circulaţie fără întârzieri).
Calitatea realizată a serviciului se referă la nivelul calităţii oferit zilnic, măsurat din punctul de
vedere al călătorilor. Nu intervine în acest caz o evaluare tehnică a serviciului, ci o evaluarea
pe baza experienţelor călătorilor în urma utilizării serviciului.
Calitatea percepută a serviciului se referă la nivelul calităţii perceput de pasageri. Acesta
depinde de experienţele personale pe care le-au avut călătorii, de informaţiile oferite de
operator sau autorităţi referitoare la calitatea serviciilor.
Adeseori, calitatea percepută este diferită de cea realizată. Calitatea percepută este evaluată
prin sondaje efectuate asupra diverselor aspecte ale trabsporturilor publice fără a avea un
etalon. Diferenţa între calitatea realizată şi calitatea percepută depinde de frecvenţa utilizării
serviciului, de experienţele pasagerilor în urma utilizării serviciului, de mediul social şi
cultural. Diferenţa dintre calitatea aşteptată şi calitatea dorită reflectă capacitatea
operatorului de transport de a răspunde cât mai fidel cerinţelor considerate importante de cei
care utilizează sistemul. Diferenţa între calitatea dorită şi calitatea realizată este un indicator
al modului în care furnizorii de servicii de transport îşi ating obiectivele propuse.
Există o mare diversitate de indicatori care caracterizează calitatea serviciilor de transport
public şi care vizează în principal:
1. Accesibilitatea – indicatori care evaluează accesibilitatea unui potenţial pasager la un
serviciu de trabsport public;
2. Monitorizarea serviciilor – indicatori care evaluează experienţele pasagerilor care
utilizează zilnic serviciile de transport public;
3. Durata călătoriei – indicatori care măsoară durata călătoriei în sistemul de transport
public şi care le compară cu duratele realizate de alte moduri de transport sau cu o
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valoare ideală;
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4. Siguranţă şi securitate - indicatori care evaluează probabilitatea ca un pasager să fie
implicat într-un accident sau să devină victimă în timp de utilizează un serviciu de
transport public;
5. Fiabilitatea – indicatori ai eficacităţii programului operatorului şi capacitatea acestuia
de a respecta angajamentele asumate prin programele făcute publice;
6. Caracteristici economice – indicatorii economici ai performanţelor serviciilor de
transport public;
7. Capacitate – capacitatea operatorilor de a satisface integral cererile adresate
sistemului de transport public în diferite zone şi la diferite momente de timp.
Transportul public poate fi selectat pentru efectuarea unei deplasări când serviciul de
transport este accesibil în punctul de origine, în momentul când se doreşte realizarea
călătoriei, dacă există o staţie în apropierea punctului de plecare, dacă există capacitate
suficientă de transport în momentul respectiv şi dacă persoana decidentă cunoaşte acel
serviciu şi ştie cum să-l utilizeze. Dacă una dintre aceste condiţii nu este satisfăcută, atunci
transportul nu va fi selectat şi ca urmare călătoria va fi efectuată utilizând un alt mod de
transport sau va fi făcută într-un moment mai puţin convenabil sau nu va fi efectuată deloc.
În cazul în care serviciul nu este accesibil, pentru persoana respectivă nu mai are importanţă
calitatea serviciului de transport public. Din punctul de vedere al acestor parametrii evaluăm
că serviciul de transport din municipiul Slatina îndeplineşte criteriile de accesibilitate a
serviciului de transport public.
Activitatea de transport în comun se caracterizează prin următorii indicatori de exploatare
trafic urban furnizaţi de SC LOCTRANS SA, operatorul de transport public local din
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Lungimea cumulată trasee cu autobuze

204 km

Număr capete de linie
Lungime medie a interstaţiei (2017)
Lungime medie călătorie (2017)
Interval urmărire autovehicule – zile lucrătoare – ore de vârf
Durata totală exploatare a vehiculelor pe fiecare linie în parte, la
nivel de zi de lucru (2017)
Parcurs total
Număr de călători transportaţi lunar
Parcul inventar din dotare
Vehicule transport local calatori.....autobuze
Autocare
Maşini zile active
Maşini zile inventar
Coeficient utilizare parc
Parcurs mediu zilnic
Venituri exploatare pe an (2016)
Bilete + abonamente
Protecţie socială
Alte venituri din exploatare (convenţii transport, reclamă şi
publicitate, inspecţie tehnică
Număr reclamaţii în 2016
Fondate
Nefondate
Tarif bilete
1 călătorie
Tarife abonamente
abonament lunar 1 traseu
abonament lunar 2 trasee
abonament lunar toate traseele
abonament jumătate lună 1 traseu
abonament jumătate lună 2 trasee
abonament jumatate lună toate traseele
suprataxă - contravaloarea a 10 bilete de o călătorie

18
0,400 km
6 km
10 min
interval orar 05:10-00:10
= 19 ore
314871 km/an
340242
14 buc
1 buc
3721 autobuze
5415 autobuze
73%
80 km/maşini zile active
781613 lei
2485612 lei
239318 lei
3
1
2
2 lei
40 lei
60 lei
80 lei
20 lei
30 lei
40 lei
20 lei

Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi reduceri la transportul în comun sunt
Tabel nr. II.5 Categorii de pasageri beneficiare de gratuităţi
Categoria socială/tipul de protecţie
Modalitatea de
Nivelul protecţiei
socială
acordare a
sociale acordate
protecţiei sociale
(lei/unitate)
(procentul de
reducere)
Elevi/studenţi
100%
80 lei
Pensionari
80 lei
100%
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prezentate în tabelul de mai jos:

Revoluţionari
Persoane cu handicap şi însoţitori
Văduve, veterani, deportaţi
Beneficiari de ajutor social
Copii 0-6 ani

100%
100%
100%
100%
100%

80 lei
80 lei
80 lei
80 lei
80 lei

Tarifele se raportează la perioada de o lună şi un număr de călătorii nelimitat pe perioada
selectată.
Viteza comercială şi economică pentru liniile de transport public este prezentată în tabelul de
mai jos:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tabel nr. II.6 Viteza comercială-economică
Linia
Km
Km cursă
Viteza
Tur
Retur
Comercială Economică
1
6,500
6,500
13,000
22
24
1B
6,000
6,000
24
24
2
4,400
4,200
8,600
21
23
2B
6,500
6,500
13,000
22
23
3
2,500
4,600
7,100
25
28
3B
3,500
5,600
9,100
35
26
4
4,000
3,800
7,800
27
26
4B
5,600
5,600
11,200
22
25
5(5A, 5B) 6,600
6,600
13,200
26
22
8, (8B)
4,000
4,000
8,000
20
24
9 (9A)
8,700
9,000
16,700
25
26
9B
6,000
6,500
12,500
24
25
10
5,500
4,000
9,500
22
21
11
8,000
6,300
14,300
27
32
11B
10,400 10,200
20,600
30
29
13
8,600
7,200
15,800
22
21

II.7 Valoarea estimată a contractului de delegare
Valoarea estimată a contractului de delegare este în relaţie strânsă cu valoarea totală a
bunurilor concesionate pentru realizarea transportului public care este de 2.260.092,17 lei,
incluzând valoarea staţiilor concesionate (413.292,17 lei), şi a autobuzelor (4 autobuze în
valoare totală de 768.099 lei şi 10 autobuze în valoare totală de 1.078.701 lei).
Valoarea estimată a redevenţei în cadrul contractului de delegare se propune a fi 9.446,13
lei/an, modalitatea şi termenul de plată vor fi stabilite în baza contractului de delegare de
gestiune (modul de calcul se regăseşte în capitolul III al prezentei lucrări, subpunctul II.6).
acestea variind funcţie de perioada de timp la care se face raportarea.
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Alte valori stipulate în contract privesc compensaţia directă, subvenţiile şi diferenţele de tarif,

CAPITOLUL III – STUDIUL DE OPORTUNITATE
III.1 Obiectul şi scopul studiului
Obiectul prezentei documentaţii îl constituie elaborarea studiului de oportunitate în vederea
delegării gestiunii transportului public local de călători în municipiul Slatina. Studiul a fost
întocmit de SC CERTRANS LEVEL SRL.
S.C. Loctrans (societate pe acțiuni) este operatorul de transport public local de călători
prestator de servicii publice de interes local autorizat pe acest profil, aflat în prezent în relații
bazate pe un contract de gestiune delegată față de Primăria Slatina și care expiră în luna
decembrie 2017.
Obiectivul studiului este concesionarea serviciilor de transport public local de persoane,
precum și încredințarea spre administrare a bunurilor aparținând patrimoniului public din
infrastructura aferentă, unui operator de transport autorizat, care dispune de experiența
necesară în vederea continuării și dezvoltării activităţii în condiții de eficienţă managerială,
financiară, competitivitate pe piața acestor servicii şi capacitatea tehnică și profesională
necesară.
Potrivit prevederilor Legii 92/2007 consiliile locale și județene au atribuția să efectueze
concesionarea, precum și încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de
transport public local de persoane și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din
proprietatea publică sau privată a localităţilor în următoarele modalităţi:
a) gestiune directă;
b) gestiune delegată;
c) alte modalităţi stabilite prin prezenta lege.
Prin ansamblul acţiunilor ulterioare luării deciziei care introduce serviciul public într-una din
situaţii, se urmăreşte:
• asigurarea cadrului juridic şi operaţional necesar pentru funcţionarea unui operator de
transport urban de călători;

în anii precedenţi şi dezvoltarea sustenabilă a serviciului.
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• revitalizarea activităţii de deservire a populaţiei (menţinerea cel puţin la standardele avute

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 bunurile proprietate publică si/sau privată a
unitătilor administrativ-teritoriale din componenta sistemelor de utilităti publice, utilizate
pentru furnizarea/prestarea serviciilor, pot fi:
UNU = date în administrare şi exploatare operatorilor, în baza hotărârii de dare în
administrare - în cazul gestiunii directe;
DOI = concesionate operatorilor în condiţiile legii, în baza hotărârii de atribuire şi a
contractului de delegare a gestiunii serviciului - în cazul gestiunii delegate.
Gestiunea directă
În cazul gestiunii directe, Consiliul Local al municipiului îşi asumă nemijlocit prestarea
serviciului de transport local şi toate sarcinile şi responsabilităţile, potrivit legii, privind
organizarea coordonarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului de
transport public local, precum şi administrarea sistemului de utilităţi publice aferent.
Gestiunea directă se realizează tot prin intermediul unor operatori de transport rutier, dar
care sunt structuri proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale.
Gestiunea delegată
Gestiunea delegată este forma de atribuire prin concesionare 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 responsabilitătile 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.
Între cele două situaţii specificate 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;
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• ca formă de conducere:
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 forma de conducere care exercită administrarea = primăria îşi gestionează
portofoliul propriu;
 forma de conducere care exploatează = societatea de transport valorifică
patrimoniul consesionat;
• din punct de vedere operaţional acest ultim aspect trebuie interpretat astfel:
 administrarea implică fixarea anticipată a căilor (modalităţilor, mijloacelor),
 exploatarea

implica

fixarea

anticipata

a

obiectivelor

(scopurilor,

rezultatelor),

Consiliul Local adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalitătii de gestiune a serviciilor de
transport public local de persoane și darea în administrare sau, după caz, concesionarea
bunurilor proprietate publică și/sau privată a unitătilor administrativ-teritoriale din componența
sistemelor de utilităti publice, precum și pentru stabilirea programelor de reabilitare, extindere
și modernizare a infrastructurii rutiere, în condițiile legii, în vederea eficientizării transportului
public local de persoane.
Alegerea modalitătii de atribuire a serviciilor de transport public local se face, în condiţiile
acestei legi, precum și ale Legii nr. 51/2006, prin hotărâre adoptată de consiliile locale, de
consiliile județene sau de Consiliul General al Municipiului București, după caz. Bunurile și
elementele componente ale sistemelor de transport local aflate în domeniul public sau privat
ale administrației publice respective vor putea fi date în exploatare pentru prestarea
serviciului de transport public operatorilor de transport sau transportatorilor autorizați cărora li
s-a atribuit gestiunea serviciului.
Atribuirea bunurilor și a elementelor componente ale sistemelor de transport menționate se
face prin gestiune delegată, încheindu-se un contract de concesiune, în conformitate cu
prevederile legislației în vigoare. Conform Legii nr.51/2006 în exercitarea competențelor și
atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităti publice, autorităţile administrației publice
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publice și darea în administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică
și/sau privată a unitătilor administrativ-teritoriale din componența sistemelor de utilităţi
publice.
Principalele obiective urmărite de autorităţile administrației publice locale în domeniul
serviciului de transport public local potrivit prevederilor Legii 92/2007 a serviciilor de transport
public local sunt:
a) înființarea de compartimente sau servicii de specialitate pentru transportul public local, cu
sau fără personalitate juridică, după caz, denumite în continuare autorităţi locale de
transport;
b) asigurarea finanţării necesare dezvoltării componentelor sistemului de transport public
local, în condițiile în care acestea aparțin domeniului public sau privat al autorităţilor
administraţiei publice locale;
c) asigurarea transparenței în procedurile de achiziție publică;
d) informarea și consultarea periodică a populației asupra politicilor de dezvoltare durabilă
din domeniul serviciului de transport public local;
e) acordarea unor facilităţi de transport anumitor categorii de persoane;
f) corelarea capacităţii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători
existente;
g) asigurarea continuităţii serviciilor de transport prin programele de transport sau de
funcționare, după caz, corelate cu fluxurile de călători sau de mărfuri existente;
h) atribuirea serviciilor de transport public local operatorilor de transport rutier şi
transportatorilor autorizaţi, în funcție de nivelul efortului investițional al acestora realizat în
mijloacele de transport și în infrastructura de transport.
Gestiunea delegată în vigoare in anul 2017 este modalitatea prin care autoritătile
administrației publice locale au transferat operatorului de prestări servicii de utilităţi publice =
S.C. Loctrans S.A, toate sarcinile şi responsabilităţile privind prestarea de servicii specifice,
precum și administrarea și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare pe baza unui contract
de concesiune de delegare a gestiunii. În mod evident, Primăria Municipiului Slatina s-a
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decis ca şi pentru viitor să recurgă la modalitatea “gestiune delegată”.
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La modul general, gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de
servicii de utilităţi publice, care pot fi:
• societăţi comerciale înființate de autorităţile administrației publice locale sau de
asociațiile de dezvoltare comunitară, detinătoare de licențe de transport valabile;
• societăţi comerciale rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor
autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de specialitate
subordonate autorităţilor administrației publice locale, al căror capital social este
deținut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar de către
unităţile administrației publice respective, deţinătoare de licențe de transport valabile;
• societăţi comerciale cu capital social privat sau mixt, deţinătoare de licențe de
transport valabile;
• compartimente sau servicii specializate de transport local ca structuri proprii ale
autorităţilor administrației publice locale sau ale asociațiilor de dezvoltare comunitară
cu sau fără personalitate juridică.
Scopul studiului este întocmirea studiului de oportunitate necesar in vederea delegării
gestiunii serviciului/activităţii de transport public local de călători din municipiul Slatina unui
operator de transport public urban în baza:
• Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007,
• Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări
• Legii nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
• Ordonanţei nr. 97 din 30 august 1999 (republicată) privind garantarea furnizării de
servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile
navigabile interioare,
• Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
• OUG.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
• Ordinului nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de
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atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local,
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• Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea
transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public
local,
• Regulamentului 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23
octombrie 2007 Privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători,
• precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte în
vederea optimizării, rentabilizării şi modernizării serviciului de transport public local.
Prezentul studiu fundamentează necesitatea și oportunitatea concesionării transportului
public local de persoane în Municipiul Slatina şi stabilirea soluțiilor optime de delegare a
gestiunii serviciilor. Autorităţile administrației publice locale au obligația de a stabili și de a
aplica pe termen mediu și lung pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor de
transport public local, ținând seama de planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, de
programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor și de cerințele de transport public
local, evoluţia acestora, precum și de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri
energetice reduse și emisii minime de noxe.
Prin realizarea acestui obiectiv, Consiliul Local al Municipiului Slatina, reprezentantul
Autorităţii administraţiei publice locale al Municipiului Slatina, urmăreşte prin strategiile pe
care le va adopta:
• dezvoltarea şi functionarea pe termen mediu şi lung a serviciilor de transport public de
persoane în concordanţă cu programele de dezvoltare economico-socială ale
localităţii, precum şi a infrastructurii aferente acestuia;
• satisfacerea în condiţii optime ale nevoilor populaţiei (principalul client), precum şi ale
instituţiilor publice şi agenţilor economici de pe raza administrativ-teritorială a
localităţii, pe care îi deserveşte prin serviciile de transport;
• gestionarea serviciilor de transport public local de persoane pe criterii de
competitivitate şi eficienţă managerială;
• îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei
transportului public local de persoane;
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• asigurarea unei capacităţi suficiente de transport în special pe rutele aglomerate;
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• promovarea reabilitării infrastructurii aferente serviciilor de transport public local de
persoane;
• realizarea unor noi infrastructuri edilitare printr-un program investiţional adecvat;
• acordarea de facilităţi unor categorii de persoane defavorizate din punct de vedere
social;
• menţinerea serviciului de transport la indicatorii de performanţă propuşi.
În acest context, scopul urmărit în continuare de Autoritatea Administraţiei publice locale este
îmbunătăţirea eficacitaţii activităţii de transport de persoane în municipiu, prin creşterea
fluenţei, vitezei de circulaţie şi a capacităţii de transport, precum şi eficientizarea utilizării
fondurilor destinate activităţii de exploatare specifice.
Regulamentul CE nr. 1370/2007 stabilește la Art. 5 condițiile ce trebuie îndeplinite în cazul
atribuirii directe a contractului de delegare. Astfel, se au in vedere 4 posibile abordari:
Abordarea 1 – Gestiune directa
Sarcina de a satisface nevoile de transport public local ale cetățenilor poate fi efectuată de o
autoritate locală, pe cont propriu, printr-un compartiment de resort, din cadrul aparatului
propriu al autorităților locale, conform articolul 30 alineatul (4) din Legea nr. 92/2007 privind
serviciile de transport public. Gestiunea directă se realizează prin intermediul operatorilor
care fac parte din structurile proprii ale Autorității Locale (sau ale unei Asociații care
reprezintă Autoritățile Locale), create în conformitate cu Legea nr 51/2006 și care dețin o
licență sau autorizație de transport. Activitatea din cadrul compartimentului de specialitate
este tratată ca o linie bugetară distinctă în cadrul Autorității Locale, cu contabilizarea
separată a tuturor activităților legate de funcționarea serviciului public.
În cazul gestiunii directe, Autoritatea Locală își asumă direct prestarea serviciului de
transport public local, precum și toate sarcinile și responsabilitățile în ceea ce privește
organizarea, coordonarea, exploatarea, finanțarea, controlul și administrarea furnizării de
servicii de transport public local. Gestiunea directă se realizeaza prin hotărâri adoptate sub
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forma unui act de dispoziţie intern, emis de Autoritatea Locală, care face referire la atribuirea
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și gestionarea serviciului. Cerințele obligațiilor de serviciu public impuse compartimentului
specializat se stabilesc prin actul de dispoziţie intern.
Întreaga responsabilitate pentru furnizarea de servicii, în cazul gestiunii directe printr-un
compartiment specializat, revine autorității locale, după cum rezultă din decizia internă și
independentă a autorității locale respective. Ca atare, nu se organizează niciun proces de
selecție a operatorului. Atribuirea în acest caz decurge din obligația de a notifica cu privire la
ajutoarele de stat.
Abordarea 2: Gestiunea delegată către o Companie Municipală
Sarcina de satisfacere a nevoilor de transport ale cetăţenilor pentru transportul public local
poate fi îndeplinită de o Autoritate Locală care acţionează prin intermediul unei societăţi cu
răspundere limitată sau unei societăţi pe acţiuni, (denumită în continuare” companie
municipală”). Compania Municipală se înfiinţează prin hotărâre adoptată de către autoritatea
locală și este o societate de drept comun, care funcționează în conformitate cu Legea
31/1990 privind societățile comerciale, la fel ca orice companie privată. Sarcinile îndeplinite
de Compania Municipală sunt finanțate din capitalurile sale proprii. Autoritatea locală poate
furniza active companiei municipale, astfel încât compania să poată îndeplini sarcini
municipale. Activitatea din cadrul Companiei Municipale este contabilizată de către
Compania Municipală. În cazul în care Compania Municipală efectuează și alte activități,
care nu sunt legate de Obligația de Serviciu Public, acele alte activități trebuie contabilizate
separat, astfel încât să fie excluse din calculul Compensației pentru serviciu public.
Companiile municipale sunt Operatori Interni în sensul articolului 5 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) 1370/2007. Un astfel de operator intern își va păstra statutul de intern
atâta timp cât nu participă la proceduri competitive de atribuire privind prestarea de servicii
de transport public de călători în afara teritoriului autorității sale contractante, conform
articolului 5 alineatul (2) litera b) din Regulamentul (CE) 1370/2007. Compania municipală
care nu este operator intern poate participa la proceduri competitive pe raza teritorială a
autorității sale contractante, precum și pe alte teritorii, în acest scop având același statut ca
și o companie privată. Conform Legii române nr. 51/2006, Contractul de servicii publice se
servicii publice poate fi atribuit și unei Societăți Comerciale creată prin restructurarea unei
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atribuie unei Societăți Comerciale. În plus, în conformitate cu Legii 92/2007, Contractul de

Regii Autonome, al cărei capital social este deținut integral sau parțial de către autoritatea
publică (Operator Intern). Ca atare, conform legislației naționale, ambele tipuri de societăți
sunt eligibile pentru atribuirea de Contracte de prestare de servicii publice. Obligația de
serviciu public, în cazul atribuirii directe, este impusă unei Companii Municipale prin
Contractul de servicii publice reprezentat de Contractul de delegare a gestiunii, conform
articolului 27 din Legea 92/2007 privind transportul public local. Atribuirea directă și
Contractul de delegare de gestiune se aprobă de către autoritatea locală.
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. Regulamentul (EC) Nr. 1370/2007 permite expres, la Articolul 5 alin. (2), dacă
legislația națională nu interzice acest lucru, atribuirea contractelor de servicii publice direct
unui operator intern. Această posibilitate de atribuire directă este prevăzută și de legislația
națională, în speţă la Articolul 30 alin. (2) lit. a) și b) și la Articolul 30 alin (3) lit. a) și b) din
Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local și în Ordinul nr. 263/2007 al
președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice de aprobare a Normelor metodologice de atribuire a contractelor de delegare a
gestiunii serviciilor de transport publice locale, la Articolul 8 lit. c). Atribuirea directă este
reglementată de cerințele de publicitate și raportare prevăzute de Regulamentul (CE) Nr.
1370/2007 și decurge din obligația de notificare cu privire la ajutoare de stat.
Abordarea 3: Gestiune delegată către un Operator Extern
O autoritate a administrației publice locale poate încredința îndeplinirea sarcinilor sale unei
entități care nu are calitatea de Operator Intern. O astfel de entitate poate fi o companie
privată sau o companie municipală care nu a făcut obiectul unei Atribuiri Directe în acea
jurisdicție sau în orice altă jurisdicție. Sarcinile se încredințează în baza unui contract de
drept civil, executat în conformitate cu principiile generale. Un astfel de acord se numește
(CE) Nr. 1370/2007, este un contract de servicii publice. Sarcinile efectuate de o un operator
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Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public, și, în sensul Regulamentului

extern sunt finanțate din capitalurile proprii ale companiei respective. Autoritatea
administrației publice locale poate furniza active operatorului extern, astfel încât societatea
respectivă să poată îndeplini sarcinile municipale. Un operator extern trebuie să își asume
obligația de serviciu public în cadrul unui contract de servicii încheiat cu Autoritatea Locală,
vizând îndeplinirea sarcinilor legate de satisfacerea nevoilor de transport public local ale
cetățenilor. Un operator extern își asumă obligația de serviciu public, în schimbul veniturilor
pe care urmează să le obțină de la călători și/sau în schimbul unei Compensații pentru
serviciu public.
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.
Operatorul extern se selectează în conformitate cu normele stabilite de Ordinul nr.263/2007
al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice de aprobare a Normelor metodologice de atribuire a contractelor de delegare a
gestiunii serviciilor de transport publice locale, pe baza unei licitații organizată de Autoritatea
Locală responsabilă. Un contract de servicii publice cu un operator extern poate fi încheiat
fără o procedură de licitație, în cazul în care există o perturbare a serviciilor sau un risc
iminent ca o astfel de situație să apară. În astfel de situații, autoritatea administrației publice
locale poate lua una din următoarele trei măsuri de urgență: (i) o măsură sub forma unei
atribuiri directe sau (ii) un acord de prelungire a contractului de servicii publice sau (iii) o
cerință impusă operatorului de a presta anumite servicii publice (în limita sferei de
competență a acestuia). Aplicarea unei măsuri de urgență nu poate depăși doi ani. Cu toate
că Regulamentul (EC) Nr. 1370/2007 permite încheierea contractului de servicii publice în
cazul în care valoarea medie anuală a contractului este estimată la mai puțin de 1.000.000
Euro sau în cazul în care contractul vizează prestarea anuală de servicii de transport public
contractelor de servicii atribuite direct unei întreprinderi mici sau mijlocii, la 2.000.000 de
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de călători pe mai puțin de 300.000 de kilometri (aceste plafoane pot fi mărite, în cazul

Euro și, respectiv, la 600.000 de kilometri), nu există o atare dispoziție în legislația națională.
Atribuirea directă în Situație de Urgență, care se desfășoară în conformitate cu cerințele
Regulamentului (CE) Nr. 1370/2007, este scutită de obligația notificare privind ajutoarele de
stat. Tot astfel, atribuirea rezultată în urma unor proceduri competitive de atribuire este
scutită de notificare, cu condiția ca compensația acordată pentru exploatarea serviciului să
fie plătită în conformitate cu Regulamentul 1370/2007.
Abordarea 4 – Regie Autonomă
În cazul Regiilor Autonome, se cuvine menționat faptul că Regiile sunt, în prezent, asimilate
regimului de Gestiune directă, în sensul Legii 51/2006. Ca atare, acestea operează în cadrul
structurii autorității publice locale, ca Entitate Publică, toate raportările financiare efectuânduse prin intermediul autorității locale-mamă. Cu toate acestea, Regiile Autonome sunt structuri
similare cu societatea comercială, au director general și consiliu de administraţie, şi
funcţionează, de obicei, fără un contract de servicii publice. Ca atare, deși regiile autonome
sunt contabilizate în cadrul structurii autorității administrației publice locale, ele funcționează
autonom faţă de autoritatea locală.

III.2 Descrierea şi identificarea serviciului, a ariei teritoriale şi a sistemului a cărui
gestiune urmează să fie delegată
Sistemul de transport public (călători) desemnează transportul public global, incluzând
rețeaua de transport public, cadrul instituțional și de reglementare. Serviciul de transport
public local de persoane prin curse regulate este suma operațiunilor de transport care
asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul autovehiculelor, pe distanțe și în
condiții prestabilite, conform unui program de transport. 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.
Aria Serviciului, în contextul prezentului studiu de oportunitate înseamnă raza administrativteritorială a municipiului Slatina.
Rețeaua de transport public (călători) desemnează global toate instalațiile conținând
structura (numărul și tipul liniilor, rutele), exploatarea (frecvența. amplitudinea), vehiculele.
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mijloacele și echipamentul necesar pentru transportul călătorilor: cadrul infrastructural,

Deplasare: transportul de la origine la destinație (din ușă în ușă) care 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.
► titluri electronice de călătorie însemnând 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, front office, back office, instrumente de raportare, casa de
compensare), dispozitive de comunicare. Prin intermediul titlurilor electronice de călătorie
Municipalitatea poate 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
► Autobuzele de dimensiuni medii: un autobuz cu o lungime între 8-11 m care poate
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călători.

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.
Slatina, municipiul de resedinta al judeţului Olt este situat în sudul României, aşezat pe malul
stâng al rȃului Olt la intersecţia paralelei

44º26’13’’ latitudine nordică cu meridianul

24º22’12’’ longitudine estică. Distanţa faţă de Bucureşti - 190 km, faţă de Craiova - 50 km,
faţă de Piteşti - 70 km. Municipiul Slatina face parte din regiunea de dezvoltare IV Sud-Vest,
Oltenia, în componenţa judeţului Olt, împreună cu judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.
Suprafața administrativă a Municipiului Slatina, inclusiv satul aparţinător Cireaşov este de
5393 ha, avȃnd o populație de 83752 de locuitori conform datelor prezentate de Institutul
Naţional de Statistică la data de 01.01.2017.
Poziția geografică a municipiului Slatina este limitată la sectorul de vale a râului Olt, cu
dezvoltarea pe stânga a acestuia și se delimitează la nord cu prelungirile sudice ale
podișului Getic și anume, prin subdiviziunile acestuia de est prin Dealurile Oltețului, la nord
platforma Cotmeana, la est parte din Câmpia Boianului. În partea de sud sectorul de vale
este delimitat de subdiviziunea Câmpiei Romanațiului cu contact pe malul stâng al râului Olt
cu Câmpia Boianului. De asemenea, Slatina este poziționată pe ultimele coline ale
Platformei Cotmeana (subdiviziune a Podișului Getic), la contactul acesteia cu Câmpia
Slatinei. Altitudinile de pe teritoriul orașului variază de la 130-135 de metri în lunca propriuzisă a râului Olt (sudul și sud-vestul orașului) la 172 de metri în zonele mai înalte din nord
(terasa medie a râului Olt).
Din punctul de vedere al accesibilităţii, Municipiul Slatina este străbătut de drumul naţional
DN 65, care face legatură între Piteşti şi Craiova, iar în ceea ce priveşte transportul feroviar,
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este străbătut de magistrala 901: Bucureşti Nord – Piteşti – Slatina – Piatra Olt – Craiova.
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Circumstanţele de mai sus conduc la o concluzie importantă: potenţialul de accesibilitate al
Municipiului Slatina nu poate fi valorificat decȃt dacă:
• va fi construită autostrada (sau drumul expres) Piteşti – Craiova;
• va exista o centură ocolitoare a Municipiului Slatina pentru deservirea traficului
de tranzit;
• se va implementa o organizare a traficului rutier care să protejeze reţeaua
stradală locală cel puţin de traficul de mare tonaj.
Reţeaua majoră de drumuri publice a Municipiului Slatina este formată din:
• DN65 care conectează oraşele Piteşti, Slatina, Craiova utilizȃnd 5,8 km din zestrea
stradală a orasului = străzile Pitesti, Oituz, Oltului
• DJ546 care conectează Slatina cu Poganu, respectiv Draganesti-Olt si Turnu
Magurele utilizȃnd 7,7 km din zestrea stradală a oraşului = străzile Tudor
Vladimirescu, Cireasov, Artileriei, Ecaterina Teodoroiu, Drăgăneşti
În Municipiul Slatina există 189 străzi clasificate în categoriile II, III si IV, în lungime totală de
147 km. Configuraţia reţelei stradale a Municipiului Slatina este “radială”. În ansamblul ei,
reţeaua majoră:
• s-a dezvoltat pe direcţiile care penetrează oraşul şi implicit îl traversează;
• cuprinde zona centrală a oraşului;
• este relativ într-o stare incipientă atȃt din perspectiva dimensiunilor oraşului cȃt şi din
perspectiva numărului de locuitori.
Descriptiv, deservirea oraşului trebuie să cuprindă minim:
• particularizarea traseelor utilizate, inclusiv lungimea totală şi mărimea distanţei medii
dintre staţii
• identificarea punctelor de întoarcere = capetele traseelor
• eventual precizarea unor elemente de exploatare specifice (de exemplu: “nu circulă
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dacă pe carosabil este gheaţă” sau “serviciul se suspendă în zi de meci”).
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În Anexa 1 se găseşte prezentarea, traseu cu traseu, a reţelei de transport din Municipiul
Slatina. În cele 2 schiţe de mai jos sunt redate sugestiv structurile reţelei de transport:
• reteaua de transport public deservită prin autobuze
• o reprezentare a suprafeţelor de egală acoperire a ariei oraşului de ansamblul de staţii
de îmbarcare-debarcare (cercuri de raza 200 m în jurul staţiilor)
În ceea ce priveşte prima schema: imaginea poate fi consideratǎ ca deservind toate
cartierele oraşului; în realitate, pe fiecare din braţele care se desprind din cercul aflat în
mijlocul oraşului (Catedrala) – pe care funcţionează majoritatea liniilor de transport - este
echipat cu doar 2-3 vehicule (ideea este următoarea: poţi să ai o puzderie de trasee, dacă
vehiculele trec din oră în oră sau chiar mai rar nu s-a realizat nimic în domeniul deplasărilor
în oraş).
Cea de-a doua reprezentare poate induce în eroare un observator nespecializat în
construirea izocronelor (locul geometric de egală distanţă – în timp – faţă de un centru de
interes):
• Pe de o parte, suprafaţa interioară cercurilor de rază 200 m reprezintă 17,3 % din aria
declarată a oraşului; pare puţin, dar relativ la suprafaţa cu densitate mare a populaţiei
oraşului este o valoare acceptabilă.
• Pe de altă parte, aceasta reprezentare – a suprafeţelor de egală acoperire a ariei
oraşului de către fiecare staţie de îmbarcare-debarcare – nu scoate în evidenţă
elementul cel mai important la deplasarea într-un oraş: durata cumulată pe care o
consumă un călător de-a lungul întregului lanţ al deplasării (apropiere de staţie,
aşteptarea vehiculului, călătoria propriu-zisă şi parcurgerea distanţei de la staţia de
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debarcare pȃnă la punctul de interes – eventual şi 1-2 transbordări).

CERTRANS LEVEL SRL
Punct de lucru: Mun. Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, et. 1, ap. 5, camera 2, Sector 2, Tel/fax: 031/407.23.35
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului Bucureşti J40/11931/2012, CUI RO30792921
Cont: RO78TREZ7035069XXX016326, Trezoreria Statului Sector 3 Bucureşti, RO75UGBI0000742002230RON, Garanti Bank, Agenția Decebal
http://www.certranslevel.com, office@certranslevel.com

Figura III.1 – Rețeaua de transport public Slatina

Serviciul de transport public al călătorilor se efectuează cu un parcurs total de 314.871
km/an, parcurs efectuat cu un număr de 14 autobuze şi un număr de 1 autocar. Lunar se
transportă un număr de 340.242, aşa cum se menţionează în raportul de activitate al SC
LOCTRANS SA pe anul 2016.
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Intervalul de circulaţie a autobuzelor pentru fiecare traseu este prezentat în anexa 5.
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Figura III.2 - Suprafeţele de egală acoperire a ariei oraşului de ansamblul de staţii de
îmbarcare-debarcare (cercuri de raza 200 m în jurul staţiilor)
Serviciul de utilitate publică ce urmează să fie trecut în gestiune delegată nu este definit doar
prin trasee (a se vedea anexa 1), ci şi prin programul de circulaţie, adică prin:
• parcul de vehicule alocat fiecarei linii
• intervalele de circulaţie asigurate (în special la orele de vȃrf)
•

numărul de curse realizate într-o zi de exploatare

• posibităţile de schimbare a liniei de-a lungul parcursului (posibilităţile de transbordare).
Programul de transport cu autobuzele începe la orele 5,00 şi se încheie la orele 00,10 iar
activitatea de transport este supravegheată de dispecerat şi monitorizată prin GPS.
Mai jos este prezentat programul de circulaţie pentru traseele de transport public local de
călători din municipiul Slatina, alături de alţi indicatori ca: număr mijloace de transport,
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frecvenţa de trecere prin staţii, număr de curse, ore traseu, total km, lungime cursă.
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L1 - PROGRAM DE CIRCULAŢIELUNI -VINERI
CATEDRALA

TMK

06,10

07,17

07,03

15,17

14,05
Număr de mijloace de transport: 1
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: 60
Număr de curse: 3
Ore traseu: 9
Total km: 67,5
Lungime cursă: Catedrala- TMK - Catedrala: 13 km

L1- PROGRAM DE CIRCULAŢIE SÂMBĂTA
CATEDRALA

TMK

NU CIRCULĂ

L1 - PROGRAM DE CIRCULAŢIE DUMINICA
CATEDRALA

TMK
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NU CIRCULĂ
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L1B - PROGRAM DE CIRCULAŢIELUNI -VINERI
CATEDRALA

GARA

9,10

11,10

10,50

12,35

12,25
Număr de mijloace de transport: 1
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: 120
Număr de curse: 2
Ore traseu: 5
Total km: 12,0
Lungime cursă: Catedrala- Gara:6 km

L1B - PROGRAM DE CIRCULAŢIE – SAMBATA
CATEDRALA

GARA

NU CIRCULA

L1B - PROGRAM DE CIRCULAŢIE – DUMINICĂ
CATEDRALA

GARA
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NU CIRCULA
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L2 - PROGRAM DE CIRCULAŢIE LUNI –VINERI
CATEDRALA

GARA

5,20

6,55

8,50

9,00

9,30

9,27

10,10

9,50

11,10

10,10

11,30

10,30

11,50

10,50

13,20

11,30

15,33

11,50

17,28

13,05

17,50

13,50

18,10

15,10

19,10

17,00

19,40

17,50
18,15
18,37
19,05
20,05
20,50
21,40

Număr de mijloace de transport: 2
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: 20
Număr de curse: 18
Ore traseu:16
Total km: 154,8
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Lungime cursă: Catedrala- Gara - Catedrala = 8,6 km
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L2 - PROGRAM DE CIRCULAŢIE SAMBATA – DUMINICA
CATEDRALA

GARA

7,25

5,35

8,10

6,40

8,53

7,00

9,48

7,55

10,33

8,30

12,38

9,27

13,20

10,10

15,50

10,50

16,25

12,17

17,25

13,50

18,25

14,30

19,10

16,05
17,00
17,50
18,40
19,40

Număr de mijloace de transport: 2
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: 60
Număr de curse: 16
Ore traseu: 16
Total km: 137,6
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Lungime cursă: Catedrala- Gara - Catedrala = 8,6 km
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L2B - PROGRAM DE CIRCULAŢIE LUNI –VINERI
CATEDRALA

TMK

6,17*

7,20

14,10

15,20

22,05

23,17

Număr de mijloace de transport: 1
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: 120
Număr de curse: 3
Ore traseu:17
Total km: 39
Lungime cursă: Catedrala- TMK - Catedrala = 13 km
* Pleaca de la ACR

L2B - PROGRAM DE CIRCULAŢIE SAMBATA – DUMINICA
CATEDRALA

TMK

6,10

7,17

14,10

15,20

22,05

23,17

Număr de mijloace de transport: 1
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: 120
Număr de curse: 3
Ore traseu: 17
Total km: 39
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Lungime cursă: Catedrala- TMK - Catedrala = 13 km
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L3 - PROGRAM DE CIRCULAŢIE LUNI –VINERI
BAZA LOCTRANS

CATEDRALA

5,45

7,55

6,00

18,35*

8,40

20,25

13,40

21,10
23,55

Număr de mijloace de transport: 1
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: 40
Număr de curse: 4
Ore traseu:18
Total km: 28,4
Lungime cursă: Baza Loctrans - Catedrala – Baza Loctrans = 7,1 km
* Circula program vacanta elevi

L3 - PROGRAM DE CIRCULAŢIE SAMBATA – DUMINICA
BAZA LOCTRANS

CATEDRALA

21,50

8,15

21,55

15,05
15,50
20,00
23,55

Număr de mijloace de transport: 1
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: 45
Număr de curse: 4
Ore traseu:15
Total km: 28,4
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Lungime cursă: Baza Loctrans - Catedrala – Baza Loctrans = 7,1 km
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Punct de lucru: Mun. Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, et. 1, ap. 5, camera 2, Sector 2, Tel/fax: 031/407.23.35
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului Bucureşti J40/11931/2012, CUI RO30792921
Cont: RO78TREZ7035069XXX016326, Trezoreria Statului Sector 3 Bucureşti, RO75UGBI0000742002230RON, Garanti Bank, Agenția Decebal
http://www.certranslevel.com, office@certranslevel.com

L3B - PROGRAM DE CIRCULAŢIE LUNI –VINERI
BAZA LOCTRANS

ACH

6,00

7,55

13,35

8,10
8,20

Număr de mijloace de transport: 1
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: 120
Număr de curse: 2
Ore traseu:8
Total km: 18,2
Lungime cursă: Baza Loctrans - ACH – Baza Loctrans = 9,1 km

L3B - PROGRAM DE CIRCULAŢIE SAMBATA – DUMINICA
BAZA LOCTRANS

ACH

6,00

7,55

13,35

8,10
8,20

Număr de mijloace de transport: 1
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: 120
Număr de curse: 2
Ore traseu:8
Total km: 18,2
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Lungime cursă: Baza Loctrans - ACH – Baza Loctrans = 9,1 km
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L4 - PROGRAM DE CIRCULAŢIE LUNI –VINERI
CATEDRALA

ALRO

5,55

13,50

6,08
7,30
16,13
Număr de mijloace de transport: 1
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: 60
Număr de curse: 2
Ore traseu: 10
Total km: 15,6
Lungime cursă: Catedrala - ALRO – Catedrala = 7,8 km

L4 - PROGRAM DE CIRCULAŢIE SAMBATA – DUMINICA
CATEDRALA

ALRO

NU CIRCULA

L4B - PROGRAM DE CIRCULAŢIE LUNI –VINERI
CLOCOCIOV

ALRO

6,00

15,30

Număr de mijloace de transport: 1
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: Număr de curse: 1
Ore traseu: 7
Total km: 11,2
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Lungime cursă: Clocociov - ALRO – Clocociov = 11,2 km
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L4B - PROGRAM DE CIRCULAŢIE SAMBATA – DUMINICA
CLOCOCIOV

ALRO

NU CIRCULA

L5 - PROGRAM DE CIRCULAŢIE LUNI –VINERI
CATEDRALA (ACH*)

CLOCOCIOV

6,28

7,00*

9,50

7,33*

12,10

10,15

13,05

12,30

14,10

13,25

15,48*

16,15

16,31*

16,50**

18,35

18,55

Număr de mijloace de transport: 1
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: 60
Număr de curse: 8
Ore traseu: 12
Total km: 105,6
Lungime cursă: Catedrala (ACH) - Clocociov – Catedrala (ACH) = 13,2 km

* plecare/sosire de la/la ACH

L5 - PROGRAM DE CIRCULAŢIE SAMBATA – DUMINICA
CATEDRALA

CLOCOCIOV
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NU CIRCULA
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L5B - PROGRAM DE CIRCULAŢIE LUNI –VINERI
CATEDRALA

GARA

15,15*

6,45

15,30**

7,15

Număr de mijloace de transport: 1
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: 60
Număr de curse: 2
Ore traseu: 9
Total km: 118,8
Lungime cursă: Catedrala - Gara – Catedrala = 13,2 km

* Circula program vacanta elevi
** Se formeaza de la Dir. Ape
L5B - PROGRAM DE CIRCULAŢIE SAMBATA – DUMINICA
CATEDRALA

GARA

6,50

7,03

Număr de mijloace de transport: 1
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: Număr de curse: 1
Ore traseu:1
Total km: 9,1
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Lungime cursă: Baza Loctrans - ACH – Baza Loctrans = 9,1 km
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L8 - PROGRAM DE CIRCULAŢIE LUNI –VINERI
CATEDRALA

ALPROM

6,28

Deserveste linia 2B

Număr de mijloace de transport: 1
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: Număr de curse: 1
Ore traseu: 1
Total km: 4
Lungime cursă: Catedrala - ALPROM = 4 km

L8 - PROGRAM DE CIRCULAŢIE SAMBATA – DUMINICA
CATEDRALA

ALPROM

NU CIRCULA

L8B - PROGRAM DE CIRCULAŢIE LUNI –VINERI
GARA

LICEUL CAROL

7,40

Deserveste linia 11B

Număr de mijloace de transport: 1
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: Număr de curse: 1
Ore traseu: 1
Total km: 4
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Lungime cursă: Catedrala - ALPROM = 4 km
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L8B - PROGRAM DE CIRCULAŢIE SAMBATA – DUMINICA
GARA

LICEUL CAROL

NU CIRCULA

L9 - PROGRAM DE CIRCULAŢIE LUNI –VINERI
ACH

ALRO

5,55

7,30

7,00

14,15

7,15

15,30

13,50

16,30*

14,45

23,30*

15,05
Număr de mijloace de transport: 2
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: 60
Număr de curse: 6
Ore traseu: 18
Total km: 100,2
Lungime cursă: ACH - ALRO – ACH = 16,7 km

* Pana la Catedrala
L9 - PROGRAM DE CIRCULAŢIE SAMBATA – DUMINICA
ACH

ALRO

7,00

7,30

14,03

15,30

22,00*

23,30

Număr de mijloace de transport: 2
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: 60
Număr de curse: 3
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Ore traseu: 16
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Total km: 50,1
Lungime cursă: ACH - ALRO – ACH = 16,7 km
* Plecare de la Catedrala

L9B - PROGRAM DE CIRCULAŢIE LUNI –VINERI
ACH

GARA

6,45

5,35

7,30

6,12

7,50

6,55**

8,10

6,58

8,35

7,10

12,30

7,55

15,45*

8,15

16,05

12,10

16,46

13,35

20,05

14,45
16,00
19,35

Număr de mijloace de transport: 2
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: 40
Număr de curse: 12
Ore traseu: 14
Total km: 150
Lungime cursă: ACH – Gara - ACH = 12,5 km

L9B - PROGRAM DE CIRCULAŢIE SAMBATA – DUMINICA
ACH

GARA
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NU CIRCULA
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L10 - PROGRAM DE CIRCULAŢIE LUNI –VINERI
CN ION MINULESCU

ALRO

6,15

15,30

22,12

23,30

Număr de mijloace de transport: 1
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: 120
Număr de curse: 2
Ore traseu: 17
Total km: 19
Lungime cursă: CN Min. – ALRO – CN Min. = 9,5 km

L10 - PROGRAM DE CIRCULAŢIE SAMBATA – DUMINICA
CN ION MINULESCU

ALRO
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NU CIRCULA
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L11 - PROGRAM DE CIRCULAŢIE LUNI –VINERI
GARA*

STREANGU

12,10**

7,00

18,28

7,05***

19,40

20,05

Număr de mijloace de transport: 2
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: 60
Număr de curse: 3
Ore traseu: 8
Total km: 42,9
Lungime cursă: Gara - Streangu – Catedrala = 14,3 km

* Returul de face pana la Catedrala
** Circula la Saracesti
*** Pleaca de la Saracesti
L11 - PROGRAM DE CIRCULAŢIE SAMBATA – DUMINICA
GARA

STREANGU

16,10**

16,25

Număr de mijloace de transport: 2
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: Număr de curse: 1
Ore traseu: 1
Total km: 14,3
Lungime cursă: Gara - Streangu – Catedrala = 14,3 km
* Plecare de la Catedrala
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** Plecare Lic. Sportiv
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L11B - PROGRAM DE CIRCULAŢIE LUNI –VINERI
CATEDRALA

STREANGU

6,28*

6,15

10,33

12,30

14,15

14,40

17,00

19,00

18,28
19,40**
Număr de mijloace de transport: 2
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: 30
Număr de curse: 5
Ore traseu: 11
Total km: 103
Lungime cursă: Catedrala - Streangu – Catedrala = 20,6 km

* Se formeaza la ACR
** Se formeaza la Gara
*** Pleaca de la Saracesti
L11B - PROGRAM DE CIRCULAŢIE SAMBATA – DUMINICA
CATEDRALA

STREANGU

5,55

6,35

11,33

12,00

Număr de mijloace de transport: 2
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: Număr de curse: 2
Ore traseu: 6
Total km: 41,2
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Lungime cursă: Catedrala - Streangu – Catedrala = 20,6 km
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L13 - PROGRAM DE CIRCULAŢIE LUNI –VINERI
CATEDRALA

PRYSMIAN

6,00

7,20

14,00

14,20

22,00

23,20

Număr de mijloace de transport: 1
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: Număr de curse: 3
Ore traseu: 17
Total km: 47,4
Lungime cursă: Catedrala – Prysmian –Catedrala = 15,8 km

L13 - PROGRAM DE CIRCULAŢIE SAMBATA – DUMINICA
CATEDRALA

PRYSMIAN
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NU CIRCULA
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L13B - PROGRAM DE CIRCULAŢIE LUNI –VINERI
ACH

TMK

6,00

16,15

7,22
Număr de mijloace de transport: 1
Frecvenţa de trecere prin staţii (minute) la orele de varf: Număr de curse: 2
Ore traseu: 10
Total km: 30,8
Lungime cursă: ACH – TMK – ACH = 15,4 km

L13B - PROGRAM DE CIRCULAŢIE SAMBATA – DUMINICA
ACH

TMK

NU CIRCULA

În tabelul de mai jos este prezentat programul de circulaţie 2016-2017, anexă la contractul
de delegare gestiune serviciu de transport public local în vigoare la data elaborării
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prezentului studiu.
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Tabel nr. III.1 – Program de transport 2016-2017

Linia 1
14
stații/sens
6,5 km
lungime

13
stații/sens
6,5 km
lungime

Linia 1b
13
stații/sens
6,0 km
lungime

Linia 2
9 stații/sens
4,4 km
lungime

8 stații/sens
4,2 km
lungime
Linia 2b
11
stații/sens
6,5 km
lungime

TRASEUL

Dus: ACHCatedrală-13
DecembrieL.MinulescuArcului-FinanțeVâlcea-TunariArtileriei-LIDLCord-Pirelli
Întors: TMKPirelli-Cord-Bloc
ANL-LIDL-GarăTunari-VâlceaTribunal-FinanțeUnion-13
DecembrieCatedrală-ACH
Dus: CatedralăSpital-UnionL.MinulescuArcului-FinanțeVâlceaL.MetalurgicSteaua-Plus-Gară
Întors: se
transformă în
Piața Gării în
Linia 2
Dus: CatedralăSpital-ACRRomtelecomVâlceaL.MetalurgicSteaua-LIDLGară
Întors: Gară-LIDLSteauaL.MetalurgicVâlcea-L.SportivHellios-Hotel
Parc-Catedrală
Dus: CatedralăSpital-ACRRomtelecomVâlceaL.MetalurgicSteaua-ALPROM-

CAPACITA
TE
(nr. locuri)

INTERVAL DE SUCCEDERE A
CURSELOR: zilele 1-5(6,7)
Număr de mijloace de transport:
Zile 1-5(6,7)
6101319- 215-6
10
13
19
21
23

PLECĂRI DE LA
CAPETELE DE
TRASEU
Prima

Ultima

242

-

1

-

1

-

-

6.15

14.05

100

-

1

-

1

-

-

7.17

15.17

104

-

1

1

-

-

-

09.10

10.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

284

1

2

2

2

2

1

05.15

19.40

142

-

1

1

1

1

1

07.35

21.40

300

-

2

-

1

-

1

6.10

21.55
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LINIA NR.
Stații/Sens
Lungimea

CERTRANS LEVEL SRL
Punct de lucru: Mun. Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, et. 1, ap. 5, camera 2, Sector 2, Tel/fax: 031/407.23.35
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului Bucureşti J40/11931/2012, CUI RO30792921
Cont: RO78TREZ7035069XXX016326, Trezoreria Statului Sector 3 Bucureşti, RO75UGBI0000742002230RON, Garanti Bank, Agenția Decebal
http://www.certranslevel.com, office@certranslevel.com

Linia 3
5 stații/sens
2,5 km
lungime
8 stații/sens
4,6 km
lungime
Linia 3b
7 stații/sens
3,5 km
lungime

7 stații/sens
3,5 km
lungime
Linia 4
6 stații/sens
4,0 km
lungime
6 stații/sens
4,0 km
lungime
Linia 4b
13
stații/sens
5,6 km
lungime

13
stații/sens
5,6 km
lungime
Linia 5
15
stații/sens

300

-

1

-

1

-

1

07.25

23.17

71

1

2

-

1

-

1

0.45

21.55

71

-

1

-

-

1

1

07.55

23.55

71

-

1

-

1

-

-

06.00

13.35

71

-

1

-

-

1

1

08.10

20.00

71

1

1

-

-

-

-

05.55

07.30

71

-

-

-

1

-

-

13.30

13.30

71

-

1

-

-

-

-

06.00

-

71

-

-

-

1

-

-

-

15.30

142

-

2

1

1

-

-

06.28

18.35
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10
stații/sens
6,5 km
lungime

Cord-Pirelli-TMK
Întors: TMKPirelli-CordALPROM-Bloc
ANL-SteauaL.MetalurgicVâlcea-L.SportivHellios-Catedrală
Dus: LoctransStrada CrișanHellios-Hotel
Parc-KauflandCatedrală
Întors: CatedralăSpital-CrișanPiața ZahanaBaza Loctrans
Dus: AutogarăLoctrans-Piața
Zahana-HelliosHotel arcCatedralăT.VladimirescuACH
Întors:
T.VladimirescuCatedrală-SpitalCrișan-Piața
ZahanaAutogarăLoctrans
Dus: CatedralăSpital-CrișanOMV-RompetrolALTUR-ALRO
Întors: ȘtreanguCireașov-VilaACR-Hotel ParcCatedrală
Dus: ClocociovBanului-VăilorSteauaL.MetalurgicTunari-AutogarăCOMREMTMUCB-ALTURALRO
Întors: ALROALTUR-TMUCBCOMREMH.Senator-TunariL.MetalurgicSteaua-VăilorBanului-Clocociov
Dus: CatedralăSpital-ACRRomtelecom-

14
stații/sens
6,6 km
lungime

Linia 5b
15
stații/sens
6,6 km
lungime

14
stații/sens
6,6 km
lungime
Linia 6
11
stații/sens
8,5 km
lungime
12
stații/sens
8,5 km
lungime
Linia 8
8 stații/sens
4,0 km
lungime

Linia 8b
8 stații/sens
4,0 km
lungime
9 stații/sens
4,6 km
lungime

Finanțe-TribunalVâlceaL.MetalurgicSteaua-VăilorBanului-Clocociov
Întors: ClocociovBanului-SteauaL.MetalurgicVâlcea-TribunalFinanțe-Union-13
DecembrieCatedrală
Dus: CatedralăOituz-ConectOMV-ACRRomtelecomVâlceaL.MetalurgicSteaua-LIDLGară
Întors: Gară-LIDLSteauaL.MetalurgicVâlcea-L.SportivOMV-onectD.APE-Catedrală
Dus: BazăLoctrans-CrișanN.Titulescuonașcu-Al.OltuluiSlătioara
Întors: SlătioaraDN65-Al.OltuluiIonașcuN.TitulescuCrișan-Baza
Loctrans
Dus: CatedralăSpital-ACRRomtelecomVâlceaLic.MetalurgicSteaua-ALPROM
Întors:
Deservește Linia
2B
Dus: CatedralăSpital-ACRRomtelecomVâlceaLic.MetalurgicSteaua-ALPROM
Întors: L.CarolOituz-CorniseiLibertățiiA.I.CuzaEc.Teodoroiu-

-

-

1

1

5

-

-

07.00

18.55

142

-

2

1

1

-

-

06.28

18.35

-

-

1

1

5

-

-

07.00

18.55

171

1

2

1

1

1

-

05.30

20.30

171

1

3

1

5

1

1

05.45

20.50

71

-

2

-

1

-

-

06.28

-

71

-

2

-

1

-

-

06.28

-

71

-

-

-

1

-

-

-

14.05
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6,6 km
lungime
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17
stații/sens
9,0 km
lungime

Linia 9b
13
stații/sens
6,0 km
lungime

12
stații/sens
6,5km
lungime
Linia 10
13
stații/sens
5,5 km
lungime
8 stații/sens
4,0 km
lungime
Linia 11
8 stații/sens
8 km
lungime

213

1

2

-

2

-

1

05.55

21.55

213

-

1

-

2

-

1

07.30

23.30

313

-

3

1

2

1

-

6.45

20.05

213

1

6

1

3

1

-

05.35

19.35

142

-

1

-

1

-

1

06.08

22.12

71

-

-

-

1

-

-

-

15.30

213

-

1

2

1

1

-

6.45

19.45
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Linia 9
15
stații/sens
8,7 km
lungime

Artileriei-P.Gării
Dus: ACHT.VladimirescuCatedrală-SpitalACRRomtelecomVâlceaL.MetalurgicSteaua-LIDLAutogarăCOMREMTMUCB-ALTURALRO
Întors: ALROALTUR-TMUCBCOMREM-GarăLIDL-SteauaL.MetalurgicVâlcea-L.SportivHellios-H.ParcCatedralăT.VladimirescuACH
Dus: ACHT.VladimirescuCatedrală-SpitalACRRomtelecomFinanțe-TribunalVâlceaL.MetalurgicSteaua-LIDLGară
Întors: Gară-LIDLSteauaL.MetalurgicVâlcea-L.SportivHellios-H.ParcCatedralăT.VladimirescuACH
Dus: L.MinulescuArcului-Finanțe.Sportiv-OMVRompetrolALTUR-ALRO
Întors: ALROALTURRompetrol-OMVACRRomtelecomUnionL.Minulescu
Dus: L.SportivOMV- ALTURACR-S.NouStreangu
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11
stații/sens
6,3 km
lungime

Linia 11b
17
stații/sens
10,4 km
lungime

19
stații/sens
10,2 km
lungime

Linia 13b
12
stații/sens
8,0 km
lungime

12
stații/sens
7,4 km
lungime

Întors: ŞtreanguSatu Nou-ALROALTUR-CireaşovSărăceşti-OMVACR-UniriiL.Sportiv
Dus: CatedralăSpital-ACRRomtelecomVâlceaL.MetalurgicSteaua-LIDLAutogarăCOMREMTMUCB-ALROS.Nou-ȘtreanguCireașov
Întors:
Ștreangu-Satu
Nou-ALROALTUR-TMUCBCOMREM-GarăLIDL-SteauaL.MetalurgicVâlcea-L.SportivHellios-H.ParcCatedrală
Dus: CHT.VladimirescuCatedrală-SpitalACRRomtelecomVâlceaL.MetalurgicSteaua-ALPROMPirelli-TMK2
Întors: TMKPirelli-SteauaL.MetalurgicVâlcea-L.SportivHellios-H.ParcCatedralăT.VladimirescuACH

142

-

1

2

3

1

-

07.00

20.05

213

-

2

1

1

2

-

06.28

18.35

142

-

1

1

2

1

-

06.15

18.55

171

-

2

-

-

-

-

06.10

07.20

71

-

-

-

1

-

-

-

16.15

92

Programul de circulație la nivelul lunii mai 2017 este redat sintetic în tabelul de mai jos.
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Tabel nr. III.2 – Program de circulaţie luna mai 2017
Nr. crt.

Linia
transport

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
1B
2, 2E
2B, 2M
3
3B
3G
4
4B
4ST
5, 5
5B
5A
8
8B
9A, 9, 9C
9B
10

19

11

20

11B

21
22

13
13B

23

Timp
consumat
semicursa
25 min
25 min
20 min
25 min
15 min
20 min
15 min
15 min
20 min
25 min
20 min
15 min
15 min
20 min
15 min
25 min
25 min
20 min
25 min

Nr.
curse
3
2
18
3
3
2
2
2
1
1
12
2
2
1
1
10
12
2
5

Nr.
vehicule
linie
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

30 min

5

2

45 min
30 min
TOTAL

3
2
94

2
1
13
autobuze

Cap linie
Cord, TMK, Pirelli
Gară
Gară
Cord, Pirelli, TMK
Catedrală (Union)
ACH
Gară
Alro
Alro, Gară, Altur
Ștreangu, S.Nou, Cireașov
Clocociov
Conect
D.Ape
Alprom
Lic. Carol
Dedeman, Alro
Gară
Altur, Alro
Ștreangu, S.Nou, Cireașov,
Sărăcești
Ștreangu, S.Nou, Cireașov,
Sărăcești
Cord, Pirelli, TMK

Transportul public local pe raza municipiului Slatina se realizează cu un număr de 14
autobuze şi 1 autocar BMC. Toate sunt fabricate în anul 2007, sunt din categoria M3,
categoria 4 de confort, cu 2 axe, cu motor tip ISBE 220, grad de poluare EURO3. 10
autobuze au podea standard iar 4 dintre ele podea joasă. 10 dintre ele au 21 de locuri pe
scaun şi 68 de locuri în picioare iar restul de 4 au 33 de locuri pe scaun şi 68 de locuri în
picioare. Cele cu mărimea de 11,914 m (4 la număr) au un număr de 3 uşi şi 2 ieşiri iar cele
cu mărimea de 9,141 (10 la număr) au câte 2 uşi şi o ieşire. 6 autobuze sunt adaptate pentru
transportul persoanelor cu handicap, restul nu. Toate cele 14 autobuze cu care se realizează
transportul public sunt dotate cu sistem de taxare integrat dar care nu este funcţional pe
funcţionale ale fiecăruia dintre cele 14 autobuze.
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niciun autobuz. În anexa nr. 2 se regăseşte un tabel cu toate aceste caracteristici tehnice şi

Se constată vechimea mare a parcului de autovehicule utilizat la transportul public (peste 10
ani, an fabricaţie 2007), toate fiind incadrare la norma de poluare Euro 3, aşadar cu grad
destul de crescut de poluare date fiind cerinţele actuale. Din totalul autovehiculelor doar un
număr de 6 autobuze sunt adaptate pentru a facilita accesul/transportul persoanele cu
dizabilitati, nu dispun de instalaţie de aer condiţionat şi nici de instalaţie de încălzire
funcţională, care să asigure confortul corespunzător al călătoriei în anotimpurile calde sau
reci. În conditiile în care pe plan internațional și din ce în ce mai mult și pe plan național se
trece la sisteme de e-ticketing, este de remarcat ca niciunul din vehiculele din flota de
transport public urban din municipiul Slatina nu are funcţional sistemul de taxare integrat
(deşi autovehiculele dispun de acestea dar sunt nefuncţionale), municipiul fiind unul din
puţinele din România care mai utilizează controlori pe mijloacele sale de transport, aceştia
având totodată sarcina de a emite bilete. Din analiza parcului auto s-a observat faptul că
toate autovehiculele sunt dotate cu camere video de supraveghere funcţionale. Este
asigurată de asemenea, supravegherea auvehiculelor pe traseu, fiecare autovehicul
dispunând de un dispozitiv de monitorizare prin GPS. Autobuzele din parcul auto mai dispun
de un sistem de informare prin afişaj electronic a cărui funcţionare a creat probleme în ultima
perioada, dispozitivele aferente fiind depăşite tehnic, moral şi fizic.
Concluzii:
•

nr. linii de transport urban de călători

17

•

nr. vehicule în parc efectiv prezent în linie

13

•

nr. curse realizate conform programului

94

Ultima valoare permite să se obţină următoarea informaţie: pentru aproximativ 18 ore de
funcţionare a sistemului, sunt în derulare simultan puţin peste 5 curse (=94/18). Adică mai
puţin de una cursă prezentă pe fiecare traseu în parte:
•

în cea mai mare parte a timpului sunt în desfăşurare simultan 5 curse pe 17 linii de

transport;
•

cu alte cuvinte: evident că în unele perioade pe câteva trasee nu circulă nimic;

•

din cauza numărului redus de curse, marea majoritate a traseelor nu pot fi considerate

trasee de transport public, ci mai degraba curse regulate speciale care deservesc anumite
94

zone industriale (liniile – 1, 1B, 2B, 3, 3B, 4, 4B, 5B, 5A, 8, 8B, 10, 11, 11B, 13, 13B);
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•

în plus, există multe linii care, pe parcursul unei zile îşi schimbă capetele şi, uneori

chiar traseul, putând crea confuzii călătorilor;
•

linia 1B are doar traseu pe tur, nu şi pe retur. Idem linia 8;

•

pentru eficientizarea activităţii, unele trasee se pot contopi, astfel: 1 cu 2B, 4 cu 10, 5A

cu 8B.
În esenţă, tot ceea ce a fost inserat în acest capitol a cuprins particularizarea modurilor de
transport alese să deservească populaţia Municipiului Slatina. Dacă nu s-a observat încă, în
cuprinsul acestui capitol nu s-a folosit noţiunea de „sistem” decȃt în titlu. Pentru a se analiza
un sistem de transport trebuie să se facă un salt de la modul de transport: modul de
transport este reprezentat de complexul tehnico-organizatoric, istoric determinat, prin care
oamenii îşi pot asigura deplasarea; modul de transport materializează propunerea de
rezolvare a problemei schimbării coordonatelor spaţio-temporale ale persoanelor şi este
alcătuit dintr-un ansamblu care se constituie din:
• tipul de infrastructură,
• felul mijloacelor mobile
• tehnologiile compatibile aplicate.
Modul de transport nu ia în considerare explicit nivelul cererii: aceasta influenţează
scara la care trebuie dimensionate cele trei elemente definitorii, fără să schimbe
structural modul considerat.
Într-adevăr ceea ce se urmăreşte să facă obiectul unei delegări de gestiune nu este sistemul,
deoarece nu i se va da nimănui infrastructura oraşului şi nici tehnologiile aplicate nu vor
deveni proprietatea temporară a cuiva: ceea ce se va delega sunt doar vehiculele de
transport călători în vederea valorificării ofertei de transport. Vehiculele sunt mijloacele
prin care se obţine materializarea cererii de transport.
Din punct de vedere teoretic, valoarea cererii ex-ante are o valoare, în timp ce valoarea
cererii ex-post – alta (cererea ex-ante este numărul de călătorii pe care le-ar face publicul
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călător, cererea ex-post este numărul de călătorii pe care este nevoit să le facă publicul
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călător, care renunţă la unele deplasări deoarece sistemul de transport nu îi asigură condiţii
acceptabile).
Cererea ex-post, cea care întregeşte sistemul a cărui gestiune urmează să fie delegată este
determinabilă din datele contabilizate de actualul operator de transport - SC Loctrans SA.
În tabelul următor sunt sintetizate veniturile realizate de SC Loctrans SA pe ultimii cȃţiva ani:
Tabel nr. III.3 – Venituri realizate de SC Loctrans SA

în mii lei
1

Venituri din achitarea

Anul

Suma [lei]

2010

2.178.072

2011

2.450.511

2012

2.813.366

2013

2.961.249

2014

3.313.833

2015

3.076.258

2016

3.506.656

2013

2014

2015

2016 (sem I)

Estimare 2016

1.600,382

1.335,667

1.102,337

486,743

973.486

5.970,736

6.055,688

5.584,636

3.445,465

6.890,930

4.370,354

4.720,021

4.482,299

3.445,465

5.917,444

biletelor
2

3

Venituri din trafic şi
compensare
Valoarea
compensării

Se poate observa o evoluţie ascendenta a veniturilor realizate de operatorul de transport
local (cu exceptia anului 2015, cand s-a inregistrat un usor regres fata de anul anterior).
Observaţiile inserate pe parcursul prezentului capitol pot să conduca la mentinerea trendului
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ascendent al serviciului de transport public urban de călători; deci:

CERTRANS LEVEL SRL
Punct de lucru: Mun. Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, et. 1, ap. 5, camera 2, Sector 2, Tel/fax: 031/407.23.35
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului Bucureşti J40/11931/2012, CUI RO30792921
Cont: RO78TREZ7035069XXX016326, Trezoreria Statului Sector 3 Bucureşti, RO75UGBI0000742002230RON, Garanti Bank, Agenția Decebal
http://www.certranslevel.com, office@certranslevel.com

• numărul de locuitori oferă masa critică necesară pentru implementarea unui serviciu
de transport public de călători de o mai mare racordare la interesele cetaţenilor;
• lipsa şoselei ocolitoare şi pătrunderea în aria urbană a traficului greu reduce viteza de
deplasare şi ca urmare duratele de transport sunt mărite artificial în detrimentul
călătorilor;
• mobilitatea potenţial suplimentară poate fi “dirijată” către sistemul public de transport
doar prin acţiuni hotărȃte pentru îmbunătăţirea deservirii populaţiei printr-un sistem
restructurat

III.3 Situaţia economico-financiară actuală a serviciului şi starea tehnică a sistemului
aferent acestuia
Aspectul legal
Serviciul de transport public local de călători cu autobuze pe raza municipiului Slatina este
realizat de operatorul de transport SC LOCTRANS SA Slatina, societate care esteorganizată
şi funcţionează în baza legii 31/1990 şi a Normelor metodologice pentru aplicarea OUG
30/1997 în domeniul Regulamentului de Oragnizare şi funcţionare şi a Statului Propriu al
societăţii.
S.C. Loctrans S.A. Slatina s-a înfiinţat în urma reorganizării REGIEI AUTONOME DE
INTERES LOCAL Slatina aprobată prin legea nr. 207/1997 privind reorganizarea regiilor
autonome, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina.
Cadrul legal în care S.C. LOCTRANS S.A. Slatina îşi desfăşoară activitatea este definit de
următoarele prevederi legale:
- Legea 31/1990 – privind societăţile comerciale cu modificările şi completările de rigoare;
- Legea 273/2006 – privind finanțele publice modificată și implementată,
- Legea 215/2001 – Legea Administrației Publice Locale, republicată și actualizată;
- Legea 91/2006 – Legea societăţilor comerciale de utilități publice cu modificări și completări
ulterioare;
- Legea 92/2007 – Legea societăților de transport public local cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordinul 972/2007- Regulament cadru pentru efectuarea transportului public local;
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- Ordonanța Guvernului nr.27/2011 – privind transportul rutier;

- Norme cadru nr. 272/2007 – privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru
serviciile de transport public local;
- Contract de servicii publice pentru delegarea gestiunii serviciilor de transport public
local de persoane cu autobuze în Municipiul Slatina. nr.132846/31.12.2015 pe o durată
de doi ani respectiv 31.12.2017;
- Regulamentul C.E 1370/2007 a Parlamentului și Consiliului European.
SC LOCTRANS SA este persoană juridică care funcţionează pe bază de gestiune
economica şi autonomie financiară şi se află sub controlul comunităţii locale, executat prin
Consiliul Local Slatina, în calitate de reprezentant al municipiului Slatina, acţionar unic al
societăţii.
S.C. LOCTRANS S.A. este situată în municipiul Slatina, str. Crişan, nr.33, înregistrată în
Registrul Comerţului sub J/28/206/1998, cu un capital social la 31.12.2016 de 2.763.270, cu
un nr. de acţiuni de 276.327 cu o valoare de 10 lei/acţiune. Capitalul social la 31.03.2017 a
fost de 3.841.970 cu un număr de 384.197 acțiuni cu valoarea de 10 lei/acțiune. Majorarea
capitalului a constat din aportul în natură al acționarului la capitalul social cu un număr de 10
autobuze transmise din proprietatea privată a Primăriei Slatina evaluate de către un
evaluator autorizat la valoarea de 1.078.700 lei. Obiectivul principal de activitate este
transportul public local de persoane prin curse regulate, domeniul principal de activitate fiind:
alte transporturi terestre de călători ce corespunde diviziunii CAEN 4931 – transporturi
urbane, suburbane şi metropolitane.
Membrii consiliului de Administrație al S.C. LOCTRANS S.A. Slatina au fost numiți de către
Adunarea Generală a Acţionarilor în bază hotărâri nr.5/23.08.2013, modificată și completată
prin hotărârea AGA nr.7/21.09.2015 mandatul fiind de 4 ani până la data de 26.08.2017.
Politica Generală a Consiliului de Administrație se bazează pe principiile guvernanţei
corporative, care statuează o atribuție responsabilă, performanță și etică a societății în raport
cu principalii săi beneficiari (călătorii). Direcțiile de dezvoltare ale S.C. LOCTRANS S.A.
Slatina sunt conforme cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea
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corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
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Aspectul istoric
Societatea de transport public de călători din Slatina are o vechime de 59 de ani. Informaţiile
prezentate pe site-ul operatorului de transport arată că în 1958, în Slatina se puneau bazele
transportului în comun, în cadrul Întreprinderii de Gospodărie Orăşenească (IGO). „De la
cele câteva autobuze tip TV de atunci, s-a ajuns ca în 1991 să funcţioneze cu o bază auto de
50 de autobuze, trei maxi-taxi şi nouă taximetre. Anii 1991-1992 au însemnat pentru
societatea de transport urban de călători nu numai schimbarea denumirii în Loctrans,
societate pe acţiuni, dar şi dotarea cu autobuze de tip nou, însă cumpărate la mâna a
doua.”2
În anul 1991 a demarat investiţia pentru introducerea transportului în comun cu troleibuze,
finalizată şi pusă în funcţiune, parţial, în 1996. Acest tip de transport s-a desfiinţat însă în
anul 2008. Transformările de structură au continuat în cadrul LOCTRANS air în 1998,
Consiliul Local Slatina devenea unic acţionar. În 1998 Loctrans funcţiona cu 48 de autobuze
şi 3 troleibuze, capabile să transporte zilnic peste 20.000 de călători. „De atunci şi până în
2007, parcul auto s-a diminuat. După desfiinţarea transportului cu troleibuze, mai existau 18
autobuze cu o vechime de peste 25 de ani. Ulterior a fost un program de restructurareredresare, având ca obiective: deservirea călătorilor la standarde moderne, creşterea
veniturilor, reînnoirea parcului auto, reducerea cheltuielilor. Planurile au devenit realitate în
anul 2007, când, prin grija Primăriei şi Consiliului Local Slatina, societatea Loctrans a fost
dotată cu un autocar, 14 autobuze moderne pentru toate categoriile de persoane, înclusiv
pentru cele cu dizabilităţi.”3 Concomitent au fost modernizate 40 de staţii de călători, a fost
pus în funcţiune un sistem GPS de comunicare şi informare a călătorilor, atât în staţii, cât şi
în autobuze.
Aspectul orgaizatoric
Principalele obiective care stau la baza activităţii S.C. Loctrans S.A. Slatina, aşa cum sunt
statuate pe site-ul operatorului de transport sunt următoarele:
„- desfăşurarea în bune condiţii a transportului public de persoane în municipiul Slatina;
- gestionarea serviciului de utilitate publică ce face obiectul contractului de concesionare,
înţelegând prin aceasta: exploatarea, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei
materiale conform legislaţiei;

3

http://loctrans-slatina.ro/despre-noi.php
http://loctrans-slatina.ro/despre-noi.php

99

2

CERTRANS LEVEL SRL
Punct de lucru: Mun. Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, et. 1, ap. 5, camera 2, Sector 2, Tel/fax: 031/407.23.35
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului Bucureşti J40/11931/2012, CUI RO30792921
Cont: RO78TREZ7035069XXX016326, Trezoreria Statului Sector 3 Bucureşti, RO75UGBI0000742002230RON, Garanti Bank, Agenția Decebal
http://www.certranslevel.com, office@certranslevel.com

- continuarea unor activităţi secundare aducătoare de venituri pentru unitate, cum ar fi:
- închiriere spaţii, pentru aplicarea de module publicitare autoadezive pe mijloacele de
transport;
- închiriere spaţii, pe stâlpii reţelei electrice de troleibuz pentru susţinere de module
publicitare;
- închiriere spaţii, pe stâlpii reţelei electrice de troleibuz pentru susţinere cabluri de fibră
optică.”4
Conform organizării aprobate de Consiliul Local al municipiului Slatina activitatea SC
LOCTRANS SA este structurată din punct de vedere organizatoric, astfel:
A) Compartimente subordonate direct Directorului General
B) Compartimente subordonate Directorului Economic
C) Compartimente de exploatare subordonate Inginerului Șef.
Prin intermediul acestor entităţi se asigură managementul societăţii, respectiv realizarea la
parametrii conform obiectivului ţintă, un transport public de calitate.
La 31.12.2016, structura de personal a fost următoarea:
Tabel nr. III.4 Structura de personal a LOCTRANS la 31.12.2016
Structura de personal
Total
Ocupate
Total societate din care
54
52
Conducere
2
2
T.E.S.A
13
13
Atelier reparaţii auto
4
3
Şoferi şi controlori
27
26
Tehnic operativ
6
6
Agenţi pază
2
2

Din analiza datelor de personal se poate observa că un procent de 68,5% din personal este
implicat direct în activitatea de exploatare, restul fiind personal administrativ.
Activitatea Consiliului de Administrație care a asigurat conducerea administrativă în anul
2016 s-a desfășurat concret în 12 ședințe ordinare. Rezultalele ședințelor s-au concretizat în
hotărâri ale Consiliului de Administrație, duse la îndeplinire de către conducerea executivă a
S.C. LOCTRANS S.A. Slatina, sub conducerea Directorului General. Componența esențială

4
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pe politică manageriala este menținerea și dezvoltarea unui management de calitate.
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Situaţia economico-financiară actuală a serviciului
În tabelul următor se prezintă sintetic situaţia economico-financiară pe anul 2016 a SC
LOCTRANS SA (venituri, cheltuieli, profit).
Tabel nr. III.5 Principalii indicatori economico-financiari la 31.12.2016
DENUMIREA INDICATORULUI
31.12.2016
I. Venituri totale
3.506.656
1. Venituri exploatare
3.506.543
a) Bilete+ abonamente
781.613
b) Protecţie socială
2.485.612
c) Alte venituri din exploatare
239.318
(convenţii transport, reclama şi publicitate, inspecţie tehnică, etc)
2. Venituri financiare
113
II.Cheltuieli totale
3.046.946,58
I Cheltuieli exploatare
2.951.570
a)Cheltuieli cu personalul
1.833.188
- salariaţi inclusiv tichete de masă
1.418.670
-cheltuieli cu asigurările şi protecţie socială
414.518
b) Cheltuieli materiale
732.043
c) Cheltuieli impozite, taxe, redevenţe
42.889
2. Cheltuieli financiare
95.376
III. Rezultatul brut al exercitiului
- profit
459.708
- pierdere
Salariu mediu brut realizat
2.189
Salariu mediu net realizat
1.597
Nr. Mediu de personal
54
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
869
Productivitatea muncii
67.436

Din tabelul de mai sus rezultă că S.C. LOCTRANS S.A. în anul 2016 a realizat un rezultat
favorabil din exploatare efectivă, profitul fiind de 459.708 lei, fapt ce creează premise
favorabile demarării unor activităţi de investiţie concretizate în achiziţionare de autobuze
moderne.
Pe lângă veniturile provenite din vânzarea de bilete şi abonamente, societatea mai
realizează venituri din închirieri spaţii publicitare, închiriere stâlpi, curse ocazionale cu
autocarul etc.
În anul 2016 societatea a încasat venituri din surse proprii în valoare 1.020.931 lei ceea ce
reprezintă 29% din cifra de afaceri, în condițiile în care Consililul Local al Municipiului Slatina
a subvenționat toate categoriile de persoane după cum urmează:
- persoane beneficiare de ajutor social 100%
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- pensionari- călătorii nelimitate subvenționate 100%

- elevi + studenți- subvenție 100%
- revoluționari, veterani, văduve de război, deportați - subvenţie 100%
- persoane cu handicap și însoțitorii acestora – subvenţie 100%
- pentru restul populației s-a subvenționat abonamentul de călătorie cu 20 lei, respectiv se
acoperă diferența de tarif calculat de 60 lei dar se încasează 40 lei pentru abonamentul pe o
linie de la 80 la 60 lei pentru două linii și de la 100 la 80 lei pe toate liniile.
Protecția socială se asigură din bugetul local, conform unor legi speciale și hotărâri ale
Consiliului Local Slatina.
Tarifele utilizate pentru prestarea serviciului de transport public sunt aprobate de Consiliul
Local al municipiului Slatina, ultima modificare a acestora a fost făcută începând cu data de
13.01.2014.
În anul 2016 tarifele practicate pentru transportul public de călători sunt prezentate în
următorul tabel:
Nr.crt.
1
2

3

Tabel nr. III.6 Valoarea tarife practicate 2016
Denumire titlu de calatorie
Tarif aprobat
BILETE ORAŞ
1 călătorie
2 lei
ABONAMENTE LUNAR ORAŞ
1 traseu
40 LEI
2 trasee
60 LEI
Toate traseele
80 LEI
ABONAMENTE JUMĂTATE LUNĂ ORAŞ
1 traseu
2 trasee
Toate traseele

20 LEI
30 LEI
40 LEI

Sursele de finanțare pentru asiguraraea reducerilor și gratuităților, precum și investițiilor
pentru serviciul de transport public sunt aprobate anual prin bugetul Consiliului Local în
conformitate cu legislația în vigoare (cât se furnizează și serviciul propriu).
Transportul urban de călători are un caracter profund social la nivelul municipiului Slatina,
având în vedere că peste 70% din călători sunt beneficiari de protecție socială, adresându-se
mai multor segmente de populație defavorizate sau cu venituri mici,respectiv pensionarilor,
elevilor, persoanelor cu handicap, revoluționari, deportați politic, văduvelor și veteranilor de
război.
care reprezintă o necesitate pentru locuitorii din zonele respective.
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În program au fost prevăzute a se efectuă și trasee sau curse a căror eficientă e scăzută, dar

În aceste condiții S.C.LOCTRANS S.A. a practicat și practică tarife de transport suportabile
pentru populație, tarife aprobate de Consiliul Local al municipiului Slatina, iar acoperirea
financiară a diferenței dintre costurile înregistrate și veniturile încasate, după caz este
acordată de către autoritatea locală conform legislației în vigoare și a clauzelor contractuale
din contractul de delegare a gestiunii a serviciului de transport public.
În tabelul de mai jos este prezentată situaţia persoanelor care beneficiază de facilităţi la
transportul public local şi care au solicitat abonamente de călătorie la nivelul anului 2016.
Tabel nr. III.7 Venituri totale din protecţie socială - 2016
Tip protecţie
Nr. persoane
Venituri
TVA
socială
Pensionari
28726
1.876.066,66
375.213,33
Veterani
Elevi+studenţi
8107
507.733,33
101.546,67
Persoane beneficiare
267
16.933,33
3.386,67
de ajutor social
TOTAL

Valoare
totală
2.251.280
609.280
20.320

37100

Din datele prezentate în tabelul de mai sus reiese că un procent de peste 44% din populaţia
municipiului Slatina (din totalul de 83.752 populaţie raportată la nivelul 01.01.20175)
beneficiază de subvenţionarea transportului public local, ceea ce reflectă puternicul caracter
social al transportului public de călători la nivelul municipiului Slatina.
În tabelul de mai jos sunt prezentate sumele încasate de la Direcţia de Asistenţă Socială
Slatina pentru persoanele cu dizabilităţi care au vizat legitimaţiile de călătorie.
Tabel nr. III.8 Sume încasate - Direcţia de Asistenţă Socială Slatina pentru persoane cu dizabilităţi
Indicatorul:
Număr
Valoare
2016
2016
Venit din protecţie socială
1284 persoane
85.600
pentru persoanele cu
dizabilităţi
TVA
17.120
Total calculat
102.720

Există o situaţie care conduce la reducerea veniturilor lunare ale societăţii de transport prin

5
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neîncasarea subvenţiilor de călătorie pentru persoanele care beneficiază de facilităţi prin legi
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speciale, de la autorităţile locale de pe raza localităţilor unde îşi au domiciliul aceste
persoane. Direcţia de Asistenţă Socială plăteşte abonamentele care sunt vizate lunar. Din
informaţiile oferite de operatorul de transport LOCTRANS reiese că s-au făcut demersuri
scrise prin adrese către toate primăriile din judeţul Olt pentru a plăti serviciul prestat
operatorului de transport folosit de persoanele din localităţile respective. O singură primărie
(Piatra Olt) a dat curs solicitării remise de LOCTRANS iar altele au transmis că nu au banii
necesari pentru a susţine facilităţile de transport conferite prin legi speciale.
Aceasta situatie creata reduce veniturile lunare ale societatii de transport.
Activitatea de comercializare constă în vânzarea biletelor şi abonamentelor de călătorie către
publicul călător şi se desfăşoară prin intermediul casieriei colectoare a LOCTRANS, inclusiv
toneta aflată în subordinea contabilităţii.

Tabel nr. III.9 Tip legitimaţie de călătorie - modalitate de cumpărare – preţ - durată
Tip legitimație de călătorie
Abonamente persoane fizice și juridice – general
Abonamente persoane fizice și juridice pe 1 linie
Abonamente persoane fizice și juridice pe 2 linii
Abonamente elevi/studenți – general
Chioșc
Stație Catedrală

Abonamente elevi/studenți pe 1 linie
Abonamente elevi/studenți pe 2 linii
Abonament de handicap/însoțitor
Abonament revoluționar
Abonament veterani, văduve război, deportați
Abonamente persoane fizice și juridice – general
Abonamente persoane fizice și juridice pe 1 linie

Sediul Loctrans

Abonamente persoane fizice și juridice pe 2 linii
Abonamente elevi/studenți – general
Abonamente elevi/studenți pe 1 linie

Preț
80 lei/30 zile
40 lei/15 zile
40 lei/30 zile
20 lei/15 zile
60 lei/30 zile
30 lei/15 zile
80 lei/30 zile
40 lei/15 zile
40 lei/30 zile
20 lei/15 zile
60 lei/30 zile
30 lei/15 zile
80 lei/30 zile
40 lei/15 zile
80 lei/30 zile
40 lei 1/2 lună
80 lei/30 zile
40 lei 1/2 lună
80 lei/30 zile
40 lei/15 zile
40 lei/30 zile
20 lei/15 zile
60 lei/30 zile
30 lei/15 zile
80 lei/30 zile
40 lei/15 zile
40 lei/30 zile
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Modalitate
cumpărare

Abonamente elevi/studenți pe 2 linii
Abonament de handicap/însoțitor
Abonament revoluționar
Abonament veterani, văduve război, deportați
În vehicul
Suprataxă

Bilete de 1 călătorie
Contravaloarea a 10 bilete de o călătorie

20 lei/15 zile
60 lei/30 zile
30 lei/15 zile
80 lei/30 zile
40 lei/15 zile
80 lei/30 zile
40 lei 1/2 lună
80 lei/30 zile
40 lei 1/2 lună
2 lei/călătorie
20 lei

Situaţia încasărilor din casierie (fără TVA) pe anul 2016 este prezentată în tabelul de mai jos:
Tabel nr. III.10 Vânzări abonamente şi bilete pe luni calendaristice 2016
LUNA
IANUARIE
FEBRUARIE
MARTIE
APRILIE
MAI
IUNIE
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE
DECEMBRIE
TOTAL 12 LUNI
2016

BILETE
41750
36090
40155
36388,33
37801,67
35383,33
34782,50
34800.83
39500
36381,67
36156,67
27996,67
437.186,70

ABONAMENTE
35820,83
33794,17
25603,33
18516,67
20825
18816,67
17866,67
17983,33
22250
21258,33
21800
16116,67
270.651,70

TOTAL
77570,83
69884,17
65758,33
54905
58626,67
54200
52649,17
52784,17
6175â0
57640
57956,67
44113,33
707.838,30

La totalul menţionat în tabelul de mai sus se adaugă 34.788,37 lei pentru abonamente care
s-au încasat prin bancă în baza unor facturi emise de agenţii comerciali care au achiziţionat
abonamente pentru salariaţii proprii şi le-au suportat integral conform codului fiscal din fondul
de acţiuni sociale constituit la nivelul societăţii în limita de 5% din fondul de salarii realizat.
De asemenea, la totatul din tabelul de mai sus se adaugă suma de 38.986,33 lei din bilete şi
abonamente vândute pe ruta exterioară Slatina-Slătioara aşa cum reiese din balanţa la
31.12.2016.
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Suma totală provenită din vînzarea de bilete şi abonamente în 2016 a fost de 781.613 lei.
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După cum se observă din tabelul de mai sus, ponderea mai mare în rândul vânzărilor de
legitimaţii de călătorie o au biletele în defavoarea a abonamentelor. Per total, acestea
reprezintă peste 61% dintre vânzările de titluri de călătorie.
Veniturile au evoluat în ultimii 7 ani dupa cum este înfăţişat în tabelul de mai jos:
Tabel nr. III.11 Evoluţia veniturilor LOCTRANS – 2010-2017
Nr.crt.
Anul
Suma [lei]
1
2010
2.178.072
2
2011
2.450.511
3
2012
2.813.366
4
2013
2.961.249
5
2014
3.313.833
6
2015
3.076.258
7
2016
3.506.656

An
2012
2013
2014
2015
2016

Tabel nr. III.12 Indicatori economico-financiari 2012-2016
Cifra de afaceri
Venituri totale lei
Cheltuieli totale
lei
lei
2.798.706
2.813.366
2.778.749
2.945.449
2.961.249
2.947.078
3.296.760
3.313.833
3.236.015
3.055.912
3.076.258
2.967.522
3.490.201
3.506.656
2.951.570

Profit lei
26.429
4.997
52.364
83.857
459.709

De la an la an se constantă o creştere a veniturilor operatorului de transport. De asemenea,
profitul a cunoscut o creştere semnificativă în ultimii 3 ani.
În afara obiectului principal de activitate, S.C. LOCTRANS S.A. Slatina desfășoară și alte
servicii generatoare de venituri decât cele de bază, integrand sfera veniturilor totale.
Un rol important îl desfășurarea serviciului de transport public prestat de societate, îl are
componența comercială și cuprinde domeniile aprovizionării de materiale, vânzarea
produselor tarifare către beneficiari.
Piesele, materialele și echipamentele aprovizionate au fost folosite atât pentru realizarea
programelor de întreținere și reparații, având drept scop realizarea condițiilor privind
siguranță circulației, asigurarea și menținerea stării estetice ale vehiculelor, executarea
operațiunilor de întreținere și reparații vehicule. La aceste capitole, societatea

are mari

probleme, neavând o bază de reparații și întreținere proprie. Programul de aprovizionare a
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fost structurat în funcție de resursele bugetare pe 2016 în trei grupe: obiecte de inventar,
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servicii și piese de schimb, materiale, combustibil. Valoarea totală a pieselor achiziționate în
anul 2016 a fost de 101.120 lei.
Combustibilul pentru 2016 a fost în valoare de 367.962 lei iar cheltuielile de reparații în sumă
de 5161 lei.
Programul de achiziții a fost finalizat prin încadrarea în BVC alocat /2016.
Starea tehnică a sistemului aferent serviciului de transport
În tabelul următor este prezentată situaţia structurii şi uzurii parcului auto a societăţii de
transport public local din municipiul Slatina cu indicatorii aferenţi: tipul de autobuz, număr
bucăţi, număr locuri pe fiecare autobuz şi total, total durată normală de funcţionare şi total
durată uzură precum şi procentajul de uzură.
Tabel nr. III.13 Situaţia structurii şi a uzurii parcului auto – mai 2017
Nr.
crt

Tip
autobuze

Buc

Loc/buc

Total
locuri

1
2
3

BMC 215 SCB
BMC 220 SLF
BMC 850 TBX
TOTAL

10
4
1
15

70
100
35

700
400
35
1135

Total durată
normală
an
luna
10
0
10
0
10
0

Total
uzură
an
luna
10
1
10
1
10
1

Uzură
%
75
50
60

Consumul de motorină pentru cele 15 autovehicule sunt de 25% pentru BMC 850 TBX , de
27% pentru BMC 215 SCB şi de 40% pentru BMC 220 SLF.
Din tabelul de mai sus se poate constata cu ușurință vechimea mare a parcului de
autovehicule utilizat la transportul public (peste 10 ani, an fabricaţie 2007), toate fiind
încadrate la norma de poluare Euro 3, aşadar cu grad destul de crescut de poluare date fiind
cerinţele actuale. Din totalul autovehiculelor doar un număr de 6 autobuze sunt adaptate
pentru a facilita accesul/transportul persoanele cu dizabilitati, nu dispun de instalaţie de aer
condiţionat şi nici de instalaţie de încălzire funcţională, care să asigure confortul
corespunzător al călătoriei în anotimpurile calde sau reci. În conditiile în care pe plan
internațional și din ce în ce mai mult și pe plan național se trece la sisteme de e-ticketing,
este de remarcat ca niciunul din vehiculele din flota de transport public urban din municipiul
dar sunt nefuncţionale), municipiul fiind unul din puţinele din România care mai utilizează
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Slatina nu are funcţional sistemul de taxare integrat (deşi autovehiculele dispun de acestea

controlori pe mijloacele sale de transport, aceştia având totodată sarcina de a emite bilete.
Din analiza parcului auto s-a observat faptul că toate autovehiculele sunt dotate cu camere
video de supraveghere funcţionale. Este asigurată de asemenea, supravegherea
auvehiculelor pe traseu, fiecare autovehicul dispunând de un dispozitiv de monitorizare prin
GPS. Autobuzele din parcul auto mai dispun de un sistem de informare prin afişaj electronic
a cărui funcţionare a creat probleme în ultima perioadă, dispozitivele aferente fiind depăşite
tehnic, moral şi fizic.
Din cele 14 autobuze, 10 au o valoare totală de 1.078.701 lei, fiind transmise în proprietatea
SC LOCTRANS SA din domeniul privat al municipiului Slatina prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Slatina din noiembrie 2016. Valorile aferente fiecăruia dintre aceste
autobuze sunt prezentate mai jos.
Autobuz – număr identificare
Autobuz NMC215RKDLD400245
Autobuz NMC215RKDLD400247
Autobuz NMC215RKDLD400249
Autobuz NMC215RKDLD400250
Autobuz NMC215RKDLD400251
Autobuz NMC215RKDLD400253
Autobuz NMC215RKDLD400254
Autobuz NMC220LKBLB100073
Autobuz NMC220LKBLB100074
Autobuz NMC220LKBLB100075

Valoare lei
78767
83214
92117
92117
92117
78767
78767
185569
148633
148633

Celelalte 4 autobuze cu care se realizează transportul public local în municipiul Slatina au o
valoare totală de inventar de 768099. Valoarea amortizată a acestor bunuri este de
192024,48 lei iar valoarea rămasă la data de 31.12. 2015 este de 576074,52 lei.
Bunurile proprii ale operatorului (constând în staţii de transport, tonetă de vânzare bilete şi
tahografe), din datele care există ataşate la prezentul contract de delegare sunt menţionate
în anexa 4 a prezentei lucrări şi sunt în valoare de inventar totală de 146.970,16 lei. Din
această valoare este amortizată o valoare totală de 20.763,82 lei la 31.12.2015, valoarea
rămasă fiind de 126.206,34 lei.
Pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor actuale de mediu este oportună achiziţia de
autovehicule în conformitate cu standardele europene de evacuare a emisiilor de mediu
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EURO 6.
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Reţeaua de transport public local din municipiul Slatina cu prinde un număr de 44 de staţii
dintre care un număr de 7 sunt modernizate, dispunând de refugii, alveole acoperite şi bănci
de aşteptare.
Aşa cum se prevede în actualul contract de delegare gestiune servicii, la anexa 4.1.1 Bunuri
concesionate, un număr de 43 de staţii apar ca şi bunuri proprietate publică concesionate,
fiind puse la dispoziţia operatorului de transport pentru a fi utilizate în cadrul actualului
contract. Aceste sunt inventariate anual şi sunt înregistrate distinct, în afara bilanţului de
către operator. Valoarea acestor bunuri (staţii) concesionate de autoritatea publică
operatorului de transport este 413292, 17 lei (a se vedea anexa 3).
Operatorul de transport public local de călători din municipiul Slatina nu dispune pentru
utilizare de o bază de producţie corespunzătoare cu atelier de reparaţii, garaje pentru maşini,
spaţiu dedicat ITP şi spălătoriei auto necesare desfăşurării în bune condiţii activităţii de
transport public.
La modul general, serviciul este o activitate prestată în folosul cuiva. Specific situaţiei aflate
în analiză, serviciul este activitatea (de asigurare a deplasărilor cetăţenilor pe aria urbană
respectivă), încredinţată de primărie unui operator de transport. Pe cale de consecinţă:
• examinarea nu se concentrează pe SC LOCTRANS SA – care din punct de vedere
economico-financiar ar trebui să se bazeze numai pe piaţa locală a călătoriilor iar
veniturile sunt asigurate, în primul rȃnd, din contravaloarea legitimaţiilor de călătorie;
• ci (intră în examinare) cadrul relaţional între cele două părţi care şi-au partajat
răspunderile referitoare la activitatea mixtă = şi comercială şi socială = transportul
public organizat în aria urbană; însăşi delegarea de gestiune demonstrează existenţa
relaţiei prin care au fost partajate rǎspunderile, drepturile şi obligatiile care ţin de
prestatia de transport.
Sistemul este un ansamblu de elemente dependente între ele şi formȃnd un întreg organizat
care pune ordine într-un domeniu şi face ca o activitate practică să funcţioneze potrivit
scopului urmărit. Scopul urmărit este – materializarea prestaţiei în folosul cetăţenilor prin
intermediul unor elemente:
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A. din categoria corporale:
• zestrea stradală a oraşului
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• construcţiile şi instalaţiile auxiliare activităţii de transport călători
• mijloacele mobile deţinute
B. din categoria nematerializate:
• ideile referitoare la organizarea transportului în comun
• oamenii specializaţi pentru operaţiile aferente deplasării cu mijloace mecanice
• reglementările specifice domeniului social-economic respectiv.
Concluzionȃnd: starea tehnică se referă la acele bunuri remise temporar de la primărie către
operatorul de transport SC LOCTRANS SA și care sunt în exploatare la momentul derulării
actualului contract de delegare gestiune servicii (decembrie 2015) cu termen 2017 în
vederea ulterioarei exploatări.
Din analiza diagnostic asupra activităţii de transport urban de călători derulate în limitele ariei
urbane Slatina, rezultă cȃteva oportunităti, puncte tari și puncte slabe respectiv cȃteva
direcții de urmat pentru viitor. Analiza de tip S.W.O.T. este:
Oportunităţi:
• societăţile de profil din judeţul Olt inclusiv societatea care este responsabilă de
serviciul de transport local călători din municipiul Slatina, sunt importanţi prestatori de
servicii de transport de persoane din judeţ
• se estimează că şi în viitor o singură societate va deţine exclusivitate pentru transport
de persoane pe teritoriul administrativ al municipiului Slatina;
• numeric, parcul de vehicule implicabil în deservirea publicului călător este îndestulător
(14 autobuze şi un autocar);
• urbanizare concentrată: cartierele rezidenţiale concentrate (înaltă densitate);
• Consiliul Local – Primăria sunt interesate de îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate
şi de activitatea administrativă din sectorul de transport;
• sunt disponibile o varietate de practici europene referitoare la organizarea şi
managementul unui sistem de transport public eficient;
• societatea civilă este interesată de dezvoltarea şi implementarea unui sistem eficient
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de transport.
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Riscuri
• scăderea evidentă a populaţiei municipiului;
• creşterea ratei de motorizare în rândul populaţiei;
• diminuarea volumului necesar de transportat (călători şi călătorii) urmare a creşterii
ratei şomajului în contextul unei economii incomplet stabilizate;
• resurse financiare insuficiente: strategia de transport public are nevoie de investiţii în
infrastructură, parcul auto;
• apariţia pe piaţă şi dezvoltarea activităţii de transport de persoane, prestată de unii
transportatori particulari, care nu deţin licenţe şi autorizaţii pentru transport pe raza
administrativ teritorială a municipiului;
• teama generală faţă de riscurile aduse de schimbări.
Puncte tari
• finalizarea a 13 proiecte ce fac parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a
municipiului Slatina ce au urmărit dezvoltarea zonei de intervenție urbană prin
reabilitarea infrastructurii publice de transport și utilită și sporirea atractivității
economice pentru antrenarea de noi investiții, îmbunătățirea ofertei culturale prin
reabilitarea clădirilor de patrimoniu și creșterea securității locuitorilor pentru o viață
mai bună și mai sigură;
• există un cadru de funcționare format în conformitate cu legislația în vigoare (privind
dreptul de funcționare, dreptul de proprietate asupra unor mijloace fixe indispensabile
unui serviciu de transport, dreptul social, dreptul comercial);
• există o cerere ridicată pentru serviciile de transport public cu autobuze;
• legături directe aproape de la orice origine la orice destinaţie;
• traseele actuale de transport public acoperă întreaga suprafaţă a municipiului;
• marea majoritate a bunurilor necesare derulării prestației sunt încă într-o stare care le
permite să susțină executarea serviciului de transport de persoane aparținând
domeniului public al municipiului Slatina;
video funcţionale de supraveghere;
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• dotarea tuturor autobuzelor cu care se realizează transportul public local cu camere

• dotarea tuturor autobuzelor cu sistem de monitorizare prin GPS;
• există o forță de muncă calificată, localnică și cu mare experienţă în domeniu
(specializată pe profilul de activitate), demonstrând competenţă și responsabilitate
profesională, ceea ce face posibilă continuarea în condiții satisfăcătoare a activitătii.
Puncte slabe
• rețea stradala insuficientă în raport cu dimensiunea orașului, numărul de locuitori și
gradul de motorizare;
• lipsa dotărilor corespunzătoare pentru multe dintre staţiile de transport în comun de pe
reţeaua de transport public;
• vechimea relativ mare a parcului de mijloace de transport din dotarea administraţiei
locale;
• facilităţile necorespunzătoare ale ale operatorului de transport public local de călători;
• lipsa funcţionalităţii sistemului de taxare integrat de pe autobuze;
• surse de finanţare reduse pentru înnoirea parcului de transport public de persoane.
Fără cifre aproape orice tip de analiză rămâne cantonată în zona descriptivului. Explicativ
sunt de urmărit următoarele relaţii funcţionale:
-

valori financiare transmise de Primărie către operatorul de transport = compensaţia

-

valori financiare transmise către Primărie de operatorul de transport = redevenţa +
dividende

În ambele cazuri se poate constata strict obiectiv că serviciul delegat până acum evoluează
în parametrii favorabili pentru administraţia locală Slatina. În tabelul de mai jos sunt redate
datele de tip contabil care concretizează schimbul de valori financiare între Primărie şi
operatorul de transport, date care demonstrează că aşteptările municipalităţii – după
delegarea de gestiune – sunt satisfăcute.
compensaţia este urmare a politicii sociale a municipalităţii

-

redevenţa este urmare a activităţii comerciale a operatorului de transport

-

dividendele ca urmare a înregistrării de profit de către operator
112
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Tabel nr. III.14 Valoarea redevenţei 2014-2017
An

Valoarea redevenţei - lei

2014 (la 31.12.2014)

107.407,02

2015 (la 31.12.2015)

15.293,75

2016 (la 31.12.2016)

22.278

2017 (la 30.04.2017)

7.846

Redevenţa a cunoscut o scădere semnificativă în ultimii patru ani după cum reiese din datele
contabile puse la dispoziţie elaboratorului studiului datorită schimbării modului de calcul
conform contractului de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local
de persoane cu autobuze în Municipiul Slatina nr. 132846/31.12.2015.

III.4 Investiţiile necesare pentru modernizarea, îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă,
precum şi a condiţiilor sociale şi de mediu şi extinderea serviciului
Între obiectivele principalele urmărite în procesul de organizare a serviciului de transport
public local amintim:
- asigurarea continuităţii serviciilor de transport prin programele de transport, corelate cu
fluxurile de călători;
- corelarea capacităţii mijloacelor de transport de personae cu fluxurile de călători existente;
- informarea şi consultarea periodică a populaţiei asupra politicilor de dezvoltare durabilă din
domeniul serviciului de transport public local;
- asigurarea finanţării necesare dezvoltării componentelor sistemului de transport public
local.
În vederea atingerii obiectivelor propuse sunt necesare efectuarea unor investiţii pentru
modernizarea, îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a serviciului, precum şi condiţiilor sociale
şi de mediu.
Autovehiculele cu care se realizează serviciul de transport public local în Slatina prezintă
dotări fizice şi tehnice depăşite din punct de vedere a asigurării confortului călătorilor,
normelor de poluare, facilităţii transportului persoanelor cu dizabilităţi, sistemului de taxare.
Astfel, pentru modernizarea şi îmbunătăţirea calităţii şi a condiţiilor de mediu a serviciului de
achiziţionarea unui număr de 10 autobuze de capacitate medie.
CERTRANS LEVEL SRL
Punct de lucru: Mun. Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, et. 1, ap. 5, camera 2, Sector 2, Tel/fax: 031/407.23.35
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului Bucureşti J40/11931/2012, CUI RO30792921
Cont: RO78TREZ7035069XXX016326, Trezoreria Statului Sector 3 Bucureşti, RO75UGBI0000742002230RON, Garanti Bank, Agenția Decebal
http://www.certranslevel.com, office@certranslevel.com

113

transport public local de la nivelul municipiului Slatina sunt necesare investiţii pentru

De asemenea, mai sunt necesare investiţii pentru o bază de producţie cu atelier de reparaţii,
garaje pentru maşini, spaţiu dedicat ITP-ului şi spălătoriei auto astfel încât operatorul de
transport public local de pe raza municipiului Slatina să efectueze un transport civilizat,
decent şi în condiţii maxime de siguranţă a circulaţiei.
Considerăm că este necesară continuarea investiţiilor în modernizarea staţiilor de călători
distruse de pe traseele liniilor de transport public (refugii acoperite, bănci de aşteptare,
sistem propriu de afişaj care indică ora, data, numele staţiei şi numărul autobuzului ce
urmează să staţioneze pe traseul respectiv, precum şi timpul pe care un autobuz îl are de
parcurs până la sosirea în staţie.
Sunt totodată necesare investiţii pentru introducerea unui sistem integrat de taxare
electronică pe mijloacele de transport în comun de pe raza municipiului Slatina, a căriu
implementare va fi asigurată de autoritatea locală.
Este necesară identificarea unui sediu pentru operator care să asigure desfășurarea
activității în condiții normale deoarece actualul sediu nu are atelier de reparații, spații
suficiente pentru birouri și dispecerat, locuri suficiente pentru parcarea tuturor autobuzelor.
În Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Slatina sunt prevăzute mai multe
măsuri ce privesc transportul public:
- Înnoirea parcului de vehicule prin achiziţia de autobuze ecologice: sistemul de transport
urban va avea o componentă, subsistemul de transport electric urban care va cuprinde
vehicule electrice / hibrid de transport public; este prevăzută achiziţionarea a 10 bucăţi
vehicule ecologice care vor trebui să îndeplinească condiţii monime de confort pentru
pasageri şi să fie accesibile persoanelor cu mobilitate redusă.
- Introducerea unui sistem integrat de plată a serviciilor comunitare (inclusiv transport public):
sistemul va permite plata călătoriilor pa baza unor carduri contactless, a unor aplicaţii
securizate pentru telefoane mobile sau a altor forme, inclusiv SMS;
- Modernizarea staţiilor de transport public şi introducerea sistemului multimodal de
informare a călătorilor: accesibilitate şi confort în staţiile de transport, informare
corespunzătoare, modernizare iluminat stradal în staţiile de transport public;

114

- Amenajare autobaza, inclusiv staţii de încărcare vehicule electrice.
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III.5 Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică delegarea
gestiuni
Motivele de ordin economic, financiar
Organizarea serviciului prin gestiune directă ar presupune investiţii foarte mari şi imediate din
bugetul local pentru dotarea cu mijloace de transport şi realizarea de logistică necesară
gestionării serviciului. Acesta este unul dintre motivele importante de ordin economic şi
financiar care pledează în favoarea delegării gestiunii serviciului. Altele sunt reprezentate de
posibilitatea obţinerii de tarife mici pentru o calitatea ridicată a serviciului, prin delegarea
gestiunii serviciului de transport local şi realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru
perioada de derulare a contractului de concesionare şi menţinerea unui echilibru
Pot fi analizate 2 scenarii:
Scenariul 1 = se bazează pe ipoteza că întreaga acţiune de îmbunătăţire a
deservirii populaţiei prin servicii de transport public urban de călători va fi
finanţată numai de către Primăria Municipiului Slatina
Scenariul 2 = se bazează pe ipoteza că operatorul care va primi gestiunea delegată a
serviciului de transport public urban de călători (de la Primăria
Municipiului Slatina) va prelua în finanţare proprie parţial, realizarea
acţiunii de îmbunătăţire a deservirii populatiei prin serviciul respectiv
în orice fel de derulare de amănunt a scenariilor, Primăria Slatina este avantajată de
disiparea presiunii asupra bugetului local dacă se intră pe scenariul 2. Cu alte cuvinte: din
punct de vedere economic, este aproape obligatoriu ca Primăria Slatina să decidă în
favoarea delegării de gestiune.
Riscul financiar al delegării pus față în față cu riscul financiar al revenirii bunurilor la Primărie
(și preluarea în mȃini proprii a exploatării de către administrația locală) scoate în prim plan
una din caracteristicile delegării de gestiune în condițiile în care este prevăzută și realizarea
unei investiții – spre deosebire de simplele achiziții publice – o reprezintă transferul în
întregime sau în mare parte a riscurilor de exploatare de la autoritatea contractantă =
delegator, către operatorul de transport = delegat, o dată cu transmiterea dreptului de

Avantajul alegerii delegării îl constituie, în afară de evitarea dificultăților generate de
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exploatare a investiției.

identificarea unor surse de finanțare, neasumarea de către autoritatea contractanta a unor
riscuri concomitente şi ulterioare realizării investiţiei.
Identificarea riscurilor, împărțirea acestora pe categorii și alocarea riscurilor în cazul celor
două scenarii sunt prezentate în tabelele de mai jos.
Scenariul 1 = serviciul de transport public revine la primărie
Nr.

Denumire risc

Riscuri de planificare
1
Intȃrzieri
în
obtinerea avizelor/
aprobărilor
Riscuri de construcţie
2
Depăşirea costurilor

Descriere risc

Primărie

Alocare risc
Ambele
Furnizor /
părţi
Constructor

Obţinerea
avizelor
şi
aprobărilor dureaza mai mult
decȃt s-a planificat

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

116

Costul final depăşeşte costul
planificat
Riscuri de întreţinere şi operare
3
Creşterea costului Creşteri
neprevăzute
cu
cu forţa de muncă
personalul
4
Costuri
de Depăşirea
costurilor
de
întreţinere mai mari
întreţinere prognozate
5
Capacitate
de Nerealizarea ţintelor de venit
management
6
Risc
de Evenimente fortuite impiedică
disponibilitate
funcţionarea sistemului şi sau
a investiţiilor vizate
Riscuri legislative şi sau politice
7
Schimbări legislative Modificări legislative care nu
generale
vizează sistemul şi investiţiile
concrete dar conduc la
creşteri de preţuri
8
Schimbări legislative Modificări legislative care
specifice
vizează sistemul de transport
local
9
Schimbări politice
Schimbări care pot duce la o
opoziţie faţă de proiect,
materializată în costuri sau
întȃrzieri
Riscuri financiare
10
Indisponibilitatea
Primăria nu este capabilă să
finanţării
asigure resursele financiare şi
de capital necesare în timp
util
11
Insolvabilitatea
Achizitorul devine insolvabil
achizitorului
12
Modificări
ale Variaţia dobȃnzilor poate
dobȃnzilor bancare
schimba costurile finanţării
13
Modificari de taxe şi Rezultatul net este influenţat
impozite
de regimul fiscal

X

CERTRANS LEVEL SRL
Punct de lucru: Mun. Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, et. 1, ap. 5, camera 2, Sector 2, Tel/fax: 031/407.23.35
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului Bucureşti J40/11931/2012, CUI RO30792921
Cont: RO78TREZ7035069XXX016326, Trezoreria Statului Sector 3 Bucureşti, RO75UGBI0000742002230RON, Garanti Bank, Agenția Decebal
http://www.certranslevel.com, office@certranslevel.com

Riscuri naturale
14
Forţa majoră

Evenimentele de forţă majoră
aşa cum vor fi definte în
contract,
care
împiedică
implementarea sistemului cu
îmbunătăţirile prevăzute
15
Alte riscuri
Alte fenomene naturale care
împiedică
funcţionarea
sistemului la parametrii vizaţi
Total în contul Primăriei Slatina

X

X
I
întreg

XII
jumătăţi

-

Scenariul 2 = serviciul de transport public rămȃne în “delegare de gestiune”
Denumire risc

Descriere risc

Riscuri de planificare
1
Intȃrzieri
în
obtinerea
avizelor/aprobărilor
Riscuri de construcţie
2
Depăşirea costurilor

Primărie

Obţinerea
avizelor
şi
aprobărilor durează mai mult
decȃt s-a planificat

11
12

Insolvabilitatea
achizitorului
Modificări

Primăria nu este capabilă să
asigure resursele financiare şi
de capital necesare în timp util
Achizitorul devine insolvabil
ale

Variaţia

dobȃnzilor

poate

Delegant

X

Costul final depăşeşte costul
planificat
Riscuri de întreţinere şi operare
3
Creşterea
costului Creşteri
neprevăzute
cu
cu forţa de muncă
personalul
4
Costuri
de Depăşirea
costurilor
de
întreţinere mai mari
întreţinere prognozate
5
Capacitate
de Nerealizarea ţintelor de venit
management
6
Risc
de Evenimente fortuite împiedică
disponibilitate
funcţionarea sistemului şi sau
a investiţiilor vizate
Riscuri legislative şi sau politice
7
Schimbări legislative Modificări legislative care nu
generale
vizează sistemul şi investiţiile
concrete, dar conduc la
creşteri de preţuri
8
Schimbări legislative Modificări
legislative
care
specifice
vizează sistemul de transport
local
9
Schimbări politice
Schimbări care pot duce la o
opoziţie faţă de proiect,
materializată în costuri sau
întȃrzieri

Riscuri financiare
10
Indisponibilitatea
finanţării

Alocare risc
Ambele
părţi

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
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Nr.

dobȃnzilor bancare
Modificări de taxe şi
impozite
Riscuri naturale
14
Forţa majoră
13

schimba costurile finanţării
Rezultatul net este influenţat
de regimul fiscal

Evenimentele de forţă majoră
aşa cum vor fi definte în
contract,
care
împiedică
implementarea sistemului cu
îmbunătăţirile prevăzute
15
Alte riscuri
Alte fenomene naturale care
împiedică
funcţionarea
sistemului la parametrii vizaţi
Riscuri legate de finalizarea delegării
16
Riscul
valorii Riscul ca bunurile aferente
reziduale
delegării să nu fie predate la
sfȃrşitul
contractului,
în
condiţiile stipulate în contract
Total în contul Primăriei Slatina

X

X

X

X
I
întreg

VI
jumătăţi

În cazul scenariului 1, Primăriei Slatina ȋi revine 46,66% din risc (7 din 15 posibilități de
apariție unui oarecare risc). În cazul scenariului 2 Primăriei Slatina ȋi revine 25% din risc (4
din 16 posibilități de apariție unui oarecare risc). Concluzia este evidentă: delegarea de
gestiune este alternativa preferabilă pentru administraţia locală.
Continuarea delegării gestiunii serviciului de transport public local cu autobuze în municipiul
Slatina se impune în acest moment, societatea LOCTRANS fiind singura care poate suporta
cheltuielile pentru funcţionarea unui astfel de serviciu public. Date fiind situaţia economicofinanaciară, investiţiile necesare a fi făcute, considerăm necesară delegarea, în continuare a
acestei activităţi operatorului actual de transport. LOCTRANS este şi va fi direct interesat să
asigure condiţiile minimale şi investiţiile necesare pentru a putea să-şi desfăşoare activitatea
şi a avea profitabilitate.
Necesarul investiţiilor solicitate şi aprobate de Consiliul Local al municipiului Slatina a fost
determinat după evaluarea numărului de cetăţeni solicitanţi ai serviciului de transport în
comun, precum şi de necesitatea modernizării parcului auto.
Programul de transport efectuat de LOCTRANS a fost întocmit avându-se în vedere
necesităţile de transport ale locuitorilor municipiului Slatina.
Transportul urban de călători are un caracter profund social, ceea ce determină ca programul
de transport să şină cont de necesităţile locuitorilor oraşului. Programul a acoperit întreaga
Segmentul de populaţie mai defavorizat sau cu venituri mai mici a fost luat în considerare de
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perioadă a zilei, cu toate că sunt ore la care fluxul de călători este foarte scăzut.

operatorul de transport prin practicarea unor tarife de transport suportabile pentru populaţie,
tarife aprobate de Consiliul Local al municipiului Slatina.
Oportunitatea concesionării este fundamentată de o serie de mutaţii care au intervenit în
ultimii ani în structura cetăţenilor care folosesc mijloacele de transport, posibilitatea ca
pensionarii şi elevii să circule gratuit. Puterea de cumpărare a populaţiei municipiului Slatina
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 şi de mediu
În analiza aspectelor sociale ale oportunității delegării de gestiune trebuie ținut cont de faptul
că beneficiarii direcți ai delegării gestiunii sunt cetățenii municipiului Slatina:
-

Delegarea gestiunii apare ca fiind alegerea corectă pentru administraţia locală şi ca
măsură de “externalizare” a unei activităţi cu mare grad de specializare

-

Delegarea gestiunii sistemului de transport urban de călători permite Primăriei
Municipiului Slatina să repartizeze efortul financiar pe mai mulţi ani decȃt în cazul unei
angajări directe pe piaţa de capital cu repercusiuni favorabile pentru bugetul local

-

Confort şi siguranţa pe durata aşteptării în staţiile de îmbarcare debarcare urmare a
continuării acţiunii de dotare a staţiilor de către primărie

-

Îmbunătăţirea calităţii mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei prin reducerea gradului
de poluare a mijloacelor de transport în comun

-

Satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor
economic pe teritoriul administrativ al municipiului Slatina.

Transportul public local de călători reprezintă un factor important al incluziunii sociale.
Activităţile desfăşurate în cadrul unui oraş şi gestionarea mobilităţii rezidenţiale
condiţionează deplasările care au loc. Factori ca locul de muncă, locuinţa, egalitatea de
şanse şi transportul au un rol esenţial în incluziunea socială.
La orele de vârf, când apar cele mai mari probleme de trafic în zonele urbane, transportul în
noxe decât transportul cu autoturismul (1 autobuz = 70 de autoturisme care ocupă în trafic 1
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comun este de 10 ori mai eficient din punct de vedere energetic şi cu emisii mai reduse de

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 şi a infrastructurii pentru pietoni şi
biciclişti 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.
Transportul public local poate deveni mai atractiv nu doar prin calitatea şi cantitatea ofertei în
ce priveşte frecvenţa curselor, viteza, curăţenia, siguranţa, informaţia furnizată. Tarifele de
călătorie fac parte dintre factorii care joacă un rol important în alegerea mijlocului de
transport. Transportul public urban este necesar a fi accesibil din punct de vedere financiar
chiar şi pentru persoanele cu venituri scăzute. Utilizatorii vor recurge mai mult la transportul
public de călători, care face concurenţă autoturismului, numai în condiţiile unei oferte cu
tarife accesibile. Un astfel de obiectiv va putea fi atins numai în condiţiile creşterii continue a
eficienţei transportului public de călători. În condiţiile în care se va ajunge la o optimizare în
acest domeniu, va putea creşte ulterior şi gradul de recuperare a cheltuielilor.
În favoarea delegării serviciilor de transport public local pledează şi faptul că Primăria
municipiului Slatina va monitoriza modul de constituire al tarifelor şi modificările acestora prin
clauzele stabilite în contractul de delegare şi aprobarea lor de către Consiliul Local al
municipiului Slatina.

III.6 Nivelul minim al redevenţei, după caz
În textele legislației naționale care tratează noțiunea de sumă care revine proprietarului de
drept al bunurilor încredințate ca auxiliare în contractele de delegare de gestiune, cuvȃntul
redevența este urmat de formularea “după caz”. În mod explicit redevența este o obligaţie
financiară care se plăteşte periodic şi sub formă de cotă fixă.
trebuie să decidă nivelul redevenței în funcție de condițiile locale:
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Formularea “după caz” este introdusă în lege pentru a sublinia că administrațiile 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 concesionate, dacă există,
trebuie avute în vedere următoarele obiective:
• Minimizarea imapactului asupra populaţiei;
• Simplificarea procedurilor de decontare.
Astfel, se pot analiza două variante:
Varianta I - Redevența este egală cu valoarea rămasă anuală a bunurilor concesionate. În
acest caz, în special în situația realizării de investiții noi de către municipalitate, valoarea
redevenței va fi mare. Operatorul își va recupera cheltuiala cu redevența prin intermediul
formulei compensării, deci în final municipalitatea 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
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la creșterea tarifelor către populație.
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Varianta II Redevența este la o valoarea simbolică, sau chiar nulă. Municipalitatea suportă
investițiile de la buget, 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.
Redevenţa pentru serviciu public prestat
Având în vedere că serviciul de transport public local este un serviciu de utilitate publică și în
vederea unui impact social cât mai mic (și această cheltuială este eligibilă pentru stabilirea
tarifelor și calculul compensării), se recomandă a nu fi percepută redevenţă pentru acest
serviciu.
Și privind redevența pentru serviciu, municipalitățile din țara, funcție de politica proprie, au
adoptat diverse metode de aplicare a redevenței: % din total venituri din vânzări bilete și
abonamente (Ploiești), % din total venituri (Pitești), % din venituri realizate din activitatea
obligației de serviciu public din care se scad compensaţiile încasate (Arad), nu se aplică
redevența pe serviciu.
Scenarii posibile pentru stabilirea redevenţei
1. Redevența pentru bunurile concesionate operatorului este egală cu valoarea rămasă
anuală a bunurilor concesionate. Valoarea bunurilor concesionate este de
2.260.092,17, iar la o durată normală de funcționare de 10 ani raportată la perioadă
de delegare a serviciului propusă de 6 ani rezultă o redevența anuală de 376.682,02
lei. Această redevența ar conduce la o creștere a tarifelor actuale la transportul în
comun și/sau la creșterea compensației date de autoritatea locală. Nu se percepe
redevența pentru serviciul public prestat.
2. Redevența este menținută la valoarea actuală. În prezent, la societatea SC
activitatea obligaţiei de serviciu public local din care se scad subvenţiile încasate.
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LOCTRANS SA redevența se calculează că fiind 3% din veniturile realizate din

Conform celor prezentate mai sus această taxa este o redevența pentru serviciul
public prestat. Nu se percepe redevența pentru bunurile concesiontate.
3. 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
0,03 lei pe km rulat. Concret, redevența anuală ar fi de 0,03 lei/km x 314.871 km/an =
9.446,13 lei/an. Parcursul total de 314.841 km/an este preluat din raportul de activitate
pe anul 2016 al operatorului de transport public local.
4. O metodă combinată de calcul a redevenței care ține cont atât de valoarea bunurilor
concesionate, cât și de veniturile înregistrate de operatorul de transport. Această
metodă este prezentată mai jos.
În ansamblul elementelor pe care se structurează studiul de oportunitate, nivelul minim
al redevenţei impune o abordare specială având în vedere competenţele şi
responsabilităţile ce revin operatorilor de transport public local în calitate de
furnizori/prestatori ai activităţilor componente ale serviciilor, precum şi caracteristicile
speciale ce decurg din atribuirea sistemului de transport public urban aferent serviciilor. În
vederea unui impact social cât mai mic, în concordanță cu politica autorității locale, se
recomandă sǎ se perceapă o redevență care creează premisele realizării de către SC
Loctrans SA a investiţiilor specifice în dotarea deţinută din întreaga infrastructură tehnicoedilitară aferentă sistemului de transport public urban, de natură să contribuie la
creşterea calităţii serviciilor prestate.
În practica orașelor de pe teritoriul României este întȃlnită o paletă de decizii referitoare la
redevența plătită de operatorul de transport, administrației locale mergȃnd:
• de la lipsa redevenţei
• pȃnă la calculul acesteia în funcţie de deprecierea mijloacelor din portofoliul delegării
de gestiune
• şi trecȃnd prin situaţia unui anumit procent din valoarea încasărilor din călătorii.

bazează pe contribuţia sa anuală prin investiţii şi compensaţii la valoarea de piaţă a bunurilor
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Elaboratorul acestui studiu propune administraţiei locale o formulă de calcul care care se

remise spre exploatare operatorului de transport. Formula de calcul a redevenţei de mai jos
a fost dezvoltată pe baza cursului "Evaluarea Afacerilor" predat în cadrul Academiei de Studii
Economice Bucureşti.
La nivelul cel mai simplist al explicaţiilor, din punct de vedere teoretic, orice firmă de tip
comercial transformă:
• valorile materiale sau lichide (deţinute la un moment oarecare)
• prin procesul de producţie sau de prestaţie specific profilului firmei
• în valori materiale sau lichide (deţinute la un moment ulterior).
Dacă diferenţa valorică între cele două momente – prezent minus trecut – este pozitivă, firma
a obţinut un profit (evident dacă diferenţa valorică între cele două momente este negativă
firma a obţinut o pierdere – dar datele istorice ale actualului operator de transport confirmă
că s-au obţinut cu perseverenţă profituri în urma exploatării pieţei călătoriilor din municipiul
Slatina). În general cu cȃt valorile materiale şi lichide sunt la un nivel mai mare cu atȃt nivelul
profitului este mai mare. Trecerea de la o stare de bogaţie (o valoare de piaţă mai mică) la o
altă stare de bogăţie (o valoare de piaţă mai mare) este guvernată de eficienţa procesului
tehnologic aplicat, cu alte cuvinte există o relaţie funcţională între ceea ce se deţine şi profit
de forma:

PRF = fct ( B ) = α ⋅ B
unde :
PRF este

profitul

B

valoarea medie de piaţă a firmei de-a lungul perioadei aflate sub

-

analiza
α

-

cota parte din valoarea de piaţă

Mai în detaliu, această serie de aserţiuni ar face apel şi la implicarea forţei de muncă, în
trecerea de la o stare la alta, dar contravaloarea activităţii salariaţilor este remunerată
operaţional şi nu poate fi considerată ca parte a valorii de piaţă a firmei (care se poate vinde,
cumpăra, falimenta, gaja, etc. fără să implice vinderea, cumpărarea, falimentarea sau
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gajarea forţei de muncă).
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În componenţa valorii B intră:
• bunurile materiale iniţiale (cu plus) = BMA
• investiţiile (cu plus) = INV
• lichidităţile (cu plus) = LIC
• datoriile (cu minus) = DAT
relaţia de mai sus devenind:

P = α ⋅ B = α ⋅ ( BMA + INV + LIC − DAT )
şi ca urmare cota parte α se poate determina ca fiind:

α=

PRF
BMA + INV + LIC − DAT

Procedura pentru calcularea redevenţei este în acest caz:
1. Se determină valoarea patrimoniului operatorului pe baza informaţiilor contabile
referitoare la valoarea bunurilor din domeniul public aflate în concesiune, valoarea
investiţiilor generate de administraţia locală, valoarea compensaţiei şi valoarea
datoriilor (aceasta din urmă cu minus).
2. Se determină valoarea profitului
3. Se determină parametrul α
4. Se aplică cota parte din valoarea de piaţă ( α ) sumei cumulate a investiţiilor
generate de administraţia locală şi a compensaţiei.
În cazul unui operator de transport urban de călători – care este o firmă comercială ce
acţionează într-un cadru dominat de elemente de protecţie socială – îşi face simţită
prezenţa şi o intervenţie exterioară firmei, intervenţie materializată prin:
 investiţii derulate de o altă entitate (administraţia locală)
 lichidităţi acordate de aceeaşi entitate pentru acoperirea diferenţelor de tarif cauzate
de pensionari, elevi, studenţi, persoane cu dizabilităţi, etc.
Valorile implicate de investiţiile şi lichidităţile menţionate mai sus şi-au adus însă contribuţia
la crearea profitului determinabil prin intermediul parametrului α; cu alte cuvinte, entitatea
care a remis operatorului de transport investiţiile şi compensaţiile are dreptul la o
compensaţie proporţională:
125

 cu valorile remise
 şi cu parametrul α
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ceea ce revine la o redevenţă egală cu:

RED = α ⋅ ( INV + LIC )
Valoarea de piaţă a operatorului de transport la momentul 2016 a fost:
B2016 = 2260092,17+0+2485615-371836,1 = 4378871,07
În aceste condiţii, relaţia:

P = α ⋅ ( BMA + INV + LIC − DAT )
devine:
459708=4378871,07 α
de unde α = 0.1
În concluzie, relaţia:

RED = α ⋅ ( INV + LIC )
devine:
RED = 0.1*(0+2260092,17+2485615) = 474570,71 lei
Această redevența ar conduce la o creștere a tarifelor actuale la transportul în comun și/sau
la creșterea compensației date de autoritatea locală.
Având în vedere că toate cheltuielile delegatului sunt în final recuperate de la utilizatori,
regăsindu-se în tarifele practicate, în vederea unui impact social cât mai mic, în concordanţă
cu politica Consiliului Local al municipiului Slatina, se recomandă stabilirea redevenţei la un
nivel de 9.446,13 lei/an, modalitatea şi termenul de plată vor fi stabilite în baza contractului
de delegare de gestiune.

III.7 Durata estimată a contractului de delegare
Legal
Conform Legii nr. 92/2007 ,,durata delegării gestiunii serviciului de transport public local se
stabilește prin contracte de delegare a gestiunii de către autorităţile administrației publice
locale și trebuie să fie corelată cu durata medie de amortizare a tuturor mijloacelor de
transport deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, dar nu mai mult de: 6
troleibuze se poate ajunge până la 10 ani.
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ani pentru transporturile realizate cu autobuze” specificȃndu-se că pentru tramvaie și

Durata stipulată în contractul în vigoare (din 2015) de delegare gestiune serviciul de
transport public local între Municipiul Slatina și operatorul de transport SC LOCTRANS SA
este de 2 ani.
Istoric
O listă scurtă cu duratele de acordare a delegării de gestiune arată astfel:
• Râmnicu Vâlcea 4 ani
• Ploieşti 6 ani
• Bârlad 6 ani
• Tg. Neamţ 6 ani
• Tg. Jiu 6 ani
• Mediaş 6 ani la care s-a adăugat o perioadă de 2 ani
Aspectul financiar
Stabilirea unei durate mai mari a contractului de delegare de gestiune, în limita legală
conferă delegatului siguranţa desfăşurării activităţii pe întreaga perioada a acestuia ceea ce
ar putea implica efectuarea unor investiţii constând în dotări şi modernizări (deosebit de
necesare pentru funcţionarea în bune condiţii a transportului public local la nivelul
numicipiului Slatina) care ar putea fi amortizate într-un timp mai îndelungat, putând rezulta în
final, pe lângă condiţii mai bune de transport şi o scădere a tarifului legitimaţiilor de călătorie.
Totodată, o durată mai mare a contractului de delegare de gestiune obligă autoritatea locală
de a păstra în mare parte regulile în vigoare de desfăşurare a serviciilor de transport public
local stabilite la data semnării şi prin documentele contractului.
Din experiența mai multor orașe și municipii (de mărimea Slatinei – de exemplu municipiul
Deva) și pe mai mulți ani în urmă, administrațiilor locale le este greu să suporte pe termene
scurte investiții de valori de ordinul milioanelor de euro. Dar prin delegarea gestiunii
serviciului de transport public cu repartizarea costurilor pe mai mulți ani, minim 5 ani, efortul
financiar poate să devină suportabil, iar implementarea îmbunătățirilor se poate face chiar de
la începutul perioadei.
Având în vedere și această realitate statistică, se poate susține că pentru rezolvarea dublei
probleme:
• Delegarea sau nu a gestiunii;
calea raţională este aceea de a proceda la delegarea gestiunii pentru o perioada de 6 ani.
CERTRANS LEVEL SRL
Punct de lucru: Mun. Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, et. 1, ap. 5, camera 2, Sector 2, Tel/fax: 031/407.23.35
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului Bucureşti J40/11931/2012, CUI RO30792921
Cont: RO78TREZ7035069XXX016326, Trezoreria Statului Sector 3 Bucureşti, RO75UGBI0000742002230RON, Garanti Bank, Agenția Decebal
http://www.certranslevel.com, office@certranslevel.com

127

• Pe ce perioadă să se întindă delegarea gestiunii;

Dacă această delegare se va materializa este necesar că operatorul de transport să posede
capacitatea tehnică și organizatorică, dotarea și experiența manageriala, bonitatea și
capacitatea financiară necesară prestării serviciului de transport public local încredințat.

CAPITOLUL IV - CONCLUZII
Transportul public local de persoane în municipiul Slatina este realizat la data întocmirii
prezentului studiu de SC LOCTRANS SA Slatina, societate pe acţiuni înfiinţată în baza
Hotărârii 35/1998 a Consiliului Local al municipiului Slatina. SC LOCTRANS SA este
persoană juridică care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară
şi se află sub controlul comunităţii locale, executat prin Consiliul Local Slatina, în calitate de
reprezentant al municipiului Slatina, acţionar unic al societăţii.
Din punctul de vedere al structurii stradale, municipiul Slatina se poate încadra în tipul mixt
de structură. Pe de altă parte analizând structura utilizabilă de străzi se poate constata o
dispunere în care predomină arterele radiale. Trama stradală majoră a municipiului Slatina
este dezvoltată pe baza a trei artere principale (Str. Crişan, Bulevardul A.I. Cuza şi Str. Oituz)
ce converg către traversarea peste râul Olt (podul Olt).
Programul de transport cu autobuzele începe la orele 5,00 şi se încheie la orele 00,10 iar
activitatea de transport este supravegheată de dispecerat şi monitorizată prin GPS.
Lungimea cumulată a celor 18 de trasee de transport public urban este de 204 km.
Numărul de capete linii amplasate pe reţeaua de transport public este de 18.
Lungimea medie a interstaţiei în 2017 este de 0,714 km.
Lungimea medie de călătorie în 2017 este de 6 km.
Analiza critică a reţelei rutiere ce constituie infrastructura pentru transportul public, scoate în
evidenţă câteva cauze care conduc la o circulaţie greoaie şi un serviciu necorespunzător al
reţelei de transport: suprapunere de multe trasee în zona central, lipsa alveolelor pentru
oprirea autobuzelor în staţii, starea de viabilitate neadecvată a anumitor artere de circulaţie,
numărul redus de puncte de achiziţionare a biletelor şi abonamentelor, lipsa dotărilor din
staţii.
Parcul auto cu care se realizează serviciul de transport public în Slatina are o vechime destul
de mare, grad IV de confort şi norma de poluare EURO 3. Lipseşte un sistem integrat de
mijloacele sale de transport, aceştia având totodată sarcina de a emite bilete. Nu se
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taxare, municipiul fiind unul din puţinele din Romania care mai utilizează controlori pe

înregistrează investiţii de dată recentă în ce priveşte parcul auto propriu desfăşurării
transportului public local de călători la nivelul municipiului Slatina, deşi autovehiculele din
dotare prezintă dotări fizice şi tehnice destul de depăşite din punct de vedere a asigurării
confortului călătorilor, normelor de poluare, facilităţii transportului persoanelor cu dizabilităţi,
sistemului de taxare. Este necesară identificarea unui sediu pentru operator care să asigure
desfășurarea activității în condiții normale deoarece actualul sediu nu are atelier de reparații,
spații suficiente pentru birouri și dispecerat, locuri suficiente pentru parcarea tuturor
autobuzelor.
Ca şi măsuri pe care le propunem relativ la parcul auto în vederea îmbunătăţirii serviciului de
transport public local ar putea fi:
- Utilizarea unor autobuze cu dotări superioare pentru a asigura condiţii optime de călătorie
indiferent de perioada anului: încălzire, aer condiţionat;
- Folosirea unor autobuze cât mai noi şi mai puţin poluante care să îndeplinească ultimele
norme EURO (de preferat EURO 6) de poluare (poate chiar autobuze ecologice), fapt
benefici pentru toţi locuitorii municipiului şi în concordanţă cu acţiunile de reducere a poluării
ce se aplică în majoritatea domeniilor de activitate;
- Amenajarea şi introducerea pe trasee a unui număr cât mai mare de autobuze dotate
corespunzător şi adaptate utilizării de către persoanele cu handicap.
Serviciul de transport public al călătorilor se efectuează cu un parcurs total de 314.871
km/an, parcurs efectuat cu un număr de 14 autobuze şi un număr de 1 autocar. Lunar se
transportă un număr de 340.242, aşa cum se menţionează în raportul de activitate al SC
LOCTRANS SA pe anul 2016.
Anual sunt transportaţi circa 4.082.912 călători, din care, circa 70% sunt beneficiari de
protecţie socială (reducere şi gratuitate). Traseele cu numărul cel mai mare de călători sunt:
2, 9 (9A), 9B, 5 (5A, 5B) şi 1.
În cea mai mare parte a timpului sunt

în desfăşurare simultan 5 curse pe 17 linii de

transport;
-

cu alte cuvinte: evident că în unele perioade pe câteva trasee nu circulă nimic;

-

din cauza numărului redus de curse, marea majoritate a traseelor nu pot fi considerate
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trasee de transport public, ci mai degrabă curse regulate speciale care deservesc

CERTRANS LEVEL SRL
Punct de lucru: Mun. Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, et. 1, ap. 5, camera 2, Sector 2, Tel/fax: 031/407.23.35
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului Bucureşti J40/11931/2012, CUI RO30792921
Cont: RO78TREZ7035069XXX016326, Trezoreria Statului Sector 3 Bucureşti, RO75UGBI0000742002230RON, Garanti Bank, Agenția Decebal
http://www.certranslevel.com, office@certranslevel.com

anumite zone industriale (liniile – 1, 1B, 2B, 3, 3B, 4, 4B, 5B, 5A, 8, 8B, 10, 11, 11B,
13, 13B);
-

în plus, există multe linii care, pe parcursul unei zile îşi schimbă capetele şi, uneori
chiar traseul, putând crea confuzii călătorilor;

-

linia 1B are doar traseu pe tur, nu şi pe retur. Idem linia 8;

-

pentru eficientizarea activităţii, unele trasee se pot contopi, astfel: 1 cu 2B, 4 cu 10, 5A
cu 8B.

Plecând de la aceste observaţii privind modul de desfăşurare a transportului public
local cu autobuze în municipiul Slatina, volumul II al prezentului studiu va fi destinat
fundamentării traseelor noi de transport public în vederea optimizării şi eficientizării
serviciului de transport public. Noile propuneri de trasee se vor face pornind de la
justificarea lor tehnico-socio-economică, pe baza datelor privind deplasările la nivelul
municipiului Slatina, aşa cum apar în studiul de trafic din PMUD şi pe baza datelor
concrete privind locurile de muncă şi populaţia de la nivelul municipiului.
Se poate observa o evoluţie ascendenta a veniturilor realizate de operatorul de transport
local (cu exceptia anului 2015, cand s-a inregistrat un usor regres fata de anul anterior).
Redevenţa a cunoscut o scădere semnificativă în ultimii patru ani după cum reiese din datele
contabile puse la dispoziţie elaboratorului studiului datorită schimbării modului de calcul
conform contractului de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local
de persoane cu autobuze în Municipiul Slatina nr. 132846/31.12.2015.
Ţinând cont de întreaga legislaţie ce reglemenentează organizarea serviciului de transport
public local de persoane, condiţiile specifice la nivelul municipiului Slatina dar şi resursele şi
politica autorităţii locale, se poate concluziona asupra următoarelor:
Din analiza datelor puse la dispoziţie de operatorul de transport public local rezultă că
efectuarea serviciului de transport public local cu autobuze în municipiul Slatina în
condiţiile impuse de actualul contract şi caietul de sarcini în vigoare este profitabilă;
luând în considerarea condiţiile actuale, care nu sunt semnificativ diferite de cele
impuse prin contractul precedent se poate concluziona că aceste servicii pot fi
asigurate şi în continuare cel puţin la un nivel comparabil cu cel actual.
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-

-

Luând în considerare prevederile legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice şi posibilităţile financiare ale bugetului local se impune ca alternativă viabilă de
gestiune a serviciului de transport public local de persoane în municipiul Slatina
gestiunea delegată, prin încheierea unui contract care, în acest caz este un contract
de delegare de gestiune atribuit prin încredinţare directă; gestionarea acestor servicii
în această variantă nu creează autorităţii locale obligaţii financiare obligatorii
suplimentare, singurele cheltuieli putând fi legate, dacă va fi cazul şi în funcţie de
disponibilităţi, de realizarea unor investiţii în plus faţă de cele pe care le va realiza
operatorul de transport conform obligaţiilor contractuale.

Analizând faptul că:
-

Loctrans este o societate comercială pe acţiuni cu acţionar unic Consiliul Local
Slatina,

-

Consiliul Local exercită o influenţă efectivă asupra deciziilor strategice şi deciziilor
manageriale,

-

Loctrans îşi desfăşoară activitatea de transport public de călători pe teritoriul autorităţii
locale,

contractul de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de călători de la
nivelul Municipiului Slatina poate fi atribuit prin încredinţare directă acestuia în temeiul art. 5
alineat 2 din Regulamentul C.E. 1370/2007:
„..orice autoritate locală competentă, fie că este o autoritate de sine stătătoare, fie un grup
de autorități care prestează servicii publice integrate de transport de călători, poate decide să
presteze ea însăși servicii publice de transport de călători sau să atribuie contracte de
servicii publice în mod direct unei entități cu personalitate juridică distinctă asupra căreia
autoritatea locală competentă sau, în cazul unui grup de autorități, cel puțin una dintre
autoritățile locale competente exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra
propriilor sale departamente....... Următoarele dispoziții se aplică în cazul în care o autoritate
locală competentă ia o astfel de decizie:
(a) în scopul de a stabili dacă autoritatea locală competentă exercită controlul, sunt luați în
considerare factori, precum gradul de reprezentare în organele administrative, de conducere
sau supraveghere, dispozițiile referitoare la această reprezentare în actul constitutiv,
strategice și asupra deciziilor manageriale individuale.
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participarea la capitalul social, influența efectivă și controlul efectiv asupra deciziilor

(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;”
În baza Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată prin Legea
225/2016 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
“Art. 22
(1) Gestiunea serviciilor de utilităţi publice reprezintă modalitatea de organizare, funcţionare
şi administrare a serviciilor de utilităţi publice în scopul furnizării/prestării acestora în
condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale.
(2) Gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele
modalităţi:
a) gestiune directă;
b) gestiune delegată.
...
Art. 24
(1) Sistemele de utilităţi publice utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi:
a)date în administrare şi exploatare operatorilor, în baza hotărârii de dare în administrare - în
cazul gestiunii directe;
b)concesionate operatorilor/operatorilor regionali în condiţiile legii, în baza hotărârii de
atribuire şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului - în cazul gestiunii delegate.
....
Art. 31
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 29 alin. (8), contractul de delegare a gestiunii
serviciilor, definit potrivit prevederilor art. 29 alin. (6), se atribuie direct:
a)operatorilor regionali înfiinţaţi de unităţile administrativ-teritoriale, membre ale unei asociaţii
b) operatorilor cu statut de societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu
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de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

modificările şi completările ulterioare, şi cu capital integral al unităţilor administrativ-teritoriale
înfiinţaţi prin reorganizarea pe cale administrativă, în condiţiile legii, a regiilor autonome de
interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean subordonate
autorităţilor administraţiei publice locale, care au avut în administrare şi în exploatare bunuri,
activităţi ori servicii de utilităţi publice.”,
contractul de delegare a transportului public local de călători la nivelul municipiului Slatina se
poate atribui în mod direct SC LOCTRANS SA.
De asemenea, în temeiul Legii 92/2007:
“...(C) În cazul operatorilor de transport rutier prevăzuţi la art. 30 alin. (2) lit. a) şi b) şi al
transportatorilor autorizaţi prevăzuţi la art. 30 alin. (3) lit. a) şi b), delegarea gestiunii
serviciului de transport public local se atribuie în mod direct acestora, fără licitaţie, prin
contract de delegare a gestiunii.”,
“Art. 30
...........
(2) Operatorii de transport rutier sunt deţinători ai licenţelor de transport eliberate de A.R.R.
în condiţiile legii. Aceştia pot fi:
a) societăţi comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile
de dezvoltare comunitară, deţinătoare de licenţe de transport valabile;
b) societăţi comerciale rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome
de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităţilor
administraţiei publice locale, al căror capital social este deţinut, în totalitate sau în parte, în
calitate de proprietar sau coproprietar de către unităţile administraţiei publice respective,
deţinătoare de licenţe de transport valabile;”,
se recomandă atribuirea directă a delegării gestiunii serviciului de transport public local.
Se poate constata strict obiectiv că serviciul delegat până acum evoluează în parametrii
favorabili pentru administraţia locală Slatina.
Având în vedere că toate cheltuielile delegatului sunt în final recuperate de la utilizatori,
regăsindu-se în tarifele practicate, în vederea unui impact social cât mai mic, în concordanţă
cu politica Consiliului Local al municipiului Slatina, se recomandă stabilirea redevenţei la un
nivel de 9.446,13 lei/an, modalitatea şi termenul de plată vor fi stabilite în baza contractului
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de delegare de gestiune.
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