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STUDIU DE OPORTUNITATE
pentru delegarea gestiunii Serviciului de transport public local prin curse regulate în
municipiul Fagaras
Procedura privind delegarea gestiunii Serviciului de transport public focal în municipiul
Fagaras, se elaborează în conformitate cu prevederile art,5, alin. (2) din Ordinul nr.263/2007 al
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
(A.N.R.S C ) privind aprobarea Normelor - cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de
delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.
In acest sens se întocmeşte prezentul Studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii
Serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Fagaras,care cuprinde toate
elementele obligatorii referitoare la delegarea gestiunii, respectiv următoarele :
a) descrierea si identificarea serviciului, a ariei teritoriale si a sistemului a cărui gestiune
urmează sa fie delegată;
b) situaţia economico-financiară actuală a serviciului si starea tehnică a sistemului aferent
acestuia;
c) investiţiile necesare pentru modernizarea, îmbunătirea calitativă si cantitativă, precum
si a condiţiilor sociale si de mediu si extinderea serviciului;
d) motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifică delegarea
gestiunii;
e) nivelul minim al redeventei, după caz;
f) durata estimată a contractului de delegare.
Serviciul de transport public de persoane se organizează cu respectarea următoarelor
principii:
a) promovarea concurentei intre operatorii de transport respectiv transportatorii
autorizaţi;
b) garantarea accesului egal si nediscriminatoriu al operatorilor de transport si al
transportatorilor autorizaţi la piaţa transportului public local;
c) garantarea respectării drepturilor si intereselor utilizatorilor serviciului de transport public
local;
d) rezolvarea problemelor de ordin economic, social si de mediu;
e) utilizarea eficienta a fondurilor publice in activitatea de administrare sau executare a
serviciului de transport public local;
f) deplasarea in condiţii de siguranţa si de confort ,inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor
si a persoanelor transportate, precum si a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări;

g) asigurarea executării unui transport public local suportabil in ceea ce priveşte tariful
de transport;
h) recuperarea integrala a costurilor de exploatare, reabilitare si dezvoltare prin tarife/taxe
suportate de utilizatori si prin finanţarea de la bugetul local.
i)autonomia sau independenta financiara a operatorilor de transport si a transportatorilor
autorizaţi;
j) sustinerea dezvoltării municipiului prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;
k) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului
instituţiilor publice si ale agenţilor economici pe raza municipiului drobeta turnu severin prin
servicii de calitate'
i) protectia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de
la bugetul local al municipiului drobeta turnu severin;
m) dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe
permanente;
n) consultarea asociaţiilor reprezentative ale operatorilor de transport si /sau ale
transportatorilor autorizaţi, precum si ale utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si strategiilor
locale privind transportul public local si modalităţile de funcţionare a acestui serviciu.
A. Descrierea si identificarea serviciului, a ariei teritoriale si a sistemului a cărui gestiune
urmează fie delegată
Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică
si cuprinde totalitatea acţiunilor si activităţilor de utilitate publică si de interes economic si social
general, desfăşurate ia nivelul unităţilor administrativ teritoriale , sub controlul, conducerea sau
coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării transportului public local.
Transportul public local, se se va efectua pe toată raza administrativ -teritorială a
municipiului Fagaras.
Graficul de circulaţie pentru reţeaua de trasee, se desfăşoară între orele 5,30 si 24,00 în
conformiate cu programul de transport, cuprins în Anexa nr.1(lit a-..) la Caietul de sarcini al
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Fagaras
Documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului, va cuprinde:
- hotărârea Consiliului Local de stabilire a modalităţii de gestiune a serviciului;
- proiectul contractului de delegare;
- caietul de sarcini al serviciului;
- regulamentul de organizare si funcţionare al serviciului ;
- cerinţele privind eligibilitatea ;
-criteriile de selecţie a ofertelor care vor fi introduse in SEAP prin fisa de date a achiziţiei
B. Situaţia economico- financiară actuală a serviciului si starea tehnică a sistemului aferent
acestuia
In municipiul Fagaras la această dată, serviciul de transport public local, se desfăşoară pe un
traseu
In vederea asigurarii unor servicii de transport eficiente propunem desfasurarea activitatii pe
doua trasee
C. Investiţiile necesare pentru modernizarea, îmbunătăţirea calitativă si cantitativă,
precum si condiţiilor sociale si de mediu si extinderea serviciului
Pentru exploatarea si dezvoltarea concesiunii în condiţii normale si în conformitate cu
necesităţile de transport ale locuitorilor municipiului Fagaras, în documentaţia de licitaţie publică ce
va fi organizată , se vor prevedea :

- condiţiile de dotare pe care trebuie să le întrunească operatorii de transport (asa cum sunt
definiţi de Ord. nr.44/1997 privind transporturile rutiere), care vor participa la licitaţia serviciului de
transport public local în municipiul Fagaras
- condiţiile sociale , de mediu si de igiena ;
- extinderea serviciului,
- programul de investiţii care va cuprinde minim urmatoarele:
- Montarea de indicatoare semnalizare statie calatori, program informare traseu si orar
in fiecare statie, amplasarea de cosuri de gunoi stradale in dreptul fiecarei statii si la capetele de linie.
(valoare estimata = 20.000 Lei) in primele 3 luni de contract
- In afara de investiţiile mentionate mai sus ofertantul poate propune şi alte investiţii
pentru care va specifica termenele de finalizare: amenajare alte staţii de autobuz,
- In primii doi ani a contractului de concesiune concedentul va realiza:
- amenajarea de spatii stationare - platforme betonate in suprafata totala de
cca 180 mp acoperite si dotate cu banci si/sau scaune – minim 5 locuri
D. Motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifică delegarea
gestiunii serviciului de transport public local ;
1. Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, se atribuie de către
autorităţile administraţiei publice locale, pe baza de hotărâri de dare în administrare sau de atribuire
în gestiune delegată sau prin alte modalităţi prevăzute de lege.
2 . Procedura de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin
curse regulate, se întocmeşte de compartimentele sau de serviciile specializate de transport din cadrul
administraţiei publice locale ca autorităţi de autorizare, pe baza normelor-cadru privind
organizarea si derularea delegării gestiunii serviciului, elaborate de Autoritatea Naţională de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.
3. Autorităţile de autorizare pot decide atribuirea gestiunii pentru un singur traseu, sau grupe
de trasee distincte, în cazul în care traseele cuprinse în programul de transport nu pot fi deservite de un
singur operator de transport rutier.
Având în vedere mărimea suprafeţei teritoriului economico-administrativ a municipiului
Fagaras, cât si configuraţia stadală a municipiului, care impune utilizarea aceloraşi staţii de urcarecoborâre pentru călători pentru toate traseele ce se vor executa, se impune atribuirea acestora întrun
singur pachet, unui operator de transport.
Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Fagaras, se
impune a fi atribuit unui operator de transport, care să asigure satisfacerea unor cerinţe si nevoi de
utilitate publică comunităţii locale, în conformitate cu prevederile Ord. nr. 972/2007 al Ministerului
Transporturilor, pentru aprobarea Regulamentului- cadru pentru efectuarea transportului public local si
a Caietului de sarcini -cadru al serviciilor de transport public local si anume :
a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei si ale operatorilor economici
pe teritoriul administrativ teritorial al municipiului Fagaras;
b) îmbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului si calităţii transportului public local;
c) deplasarea în condiţii de siguranţă si de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a
mărfurilor si a persoanelor transportate, precum si a bunurilor acestora prin
poliţe de asigurări;
d) accesul egal si nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor
autorizaţi, ta piaţa transportului public local;
e) optimizarea funcţionării pieţei transportului public local prin asigurarea unui cadru
concurential normal, dinamic si loial.

Toate celelalte condiţii care trebuiesc îndeplinite de către un operator de transport, pentru
asigurarea executării în condiţii de regularitate, siguranţă si confort al serviciului de transport public
local în municipiul Fagaras, vor fi prezentate în documentaţia ce se va elabora de Biroul Proiecte,
Achizitii Publice si Investitii.
E ) Nivelul minim al redeventei, după caz;
Funcţie de obiectivele ce se vor preda în obiectul concesiunii, de numarul de trasee cât si al
altor elemente, nivelul minim al redeventei ce va fi plătită de câştigătorul licitaţiei, se va stabili în
cadrul caietului de sarcini de delegare a gestiunii serviciului.
F. Durata estimată a contractului de delegare.
Durata maximă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de
călători în municipiul Fagaras, este de 6 (sase) ani , în conformitate cu prevederile art. 28 , altn.a) din
Legea nr, 92/2007 a serviciilor de transport public local, care stipulează următoarele : „ART. 28 (1)
Durata delegării gestiunii serviciului de transport public local se stabileşte prin contracte de delegare
a gestiunii de către autorităţile administraţiei publice locale si trebuie să fie corelată cu durata medie
de amortizare a tuturor mijloacelor de transport deţinute în proprietate sau în baza unui contract de
leasing, dar nu mai mult de:
a) 6 ani pentru transporturile realizate cu autobuze."
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