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PREZENTUL CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE 

TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN CONCESIUNE a fost încheiat la data de .........., între: 

(1) ASOCIATIA METROPOLITANA DE TRANSPORT PUBLIC IASI, persoană juridică, 

cu sediul în Iasi,……………….., având cod fiscal nr. ………, cont nr.  ……………deschis 

la ……….., reprezentat legal prin ……….., având funcţia de …………PRESEDINTE, în 

calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare A.M.T.P.I./Autoritatea  

Contractantă, pe seama si in numele unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare ale 

serviciului de transport public local si membre ale Autoritatii Contractante (denumite 

in continuare U.A.T.-uri beneficiare si membre A.M.T.P.I.: Municipiul Iasi, Comuna 

Aroneanu, Comuna Barnova, Comuna Ciurea, Comuna Holboca, Comuna Miroslava, 

Comuna Popricani, Comuna Rediu, Comuna Tomesti, Comuna Tutora, Comuna Valea 

Lupului) 

şi 

(2) Operatorul de transport SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI 

S.A., cu sediul în Iasi ,str.Silvestru nr. 5, et. 2 camera 3, jud. Iasi, înregistrat sub nr. 

J22/1473/2013 la Registrul Comerţului Iasi, având contul 

RO55BTRLRONCRT0224953501, deschis la Banca Transilvania, codul unic de înregistrare 

32175213, reprezentat legal prin Cristian Stoica, având funcţia de DIRECTOR GENERAL, 

în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul/CTP, pe de altă parte,  

În continuare denumiți în mod individual “Partea” și în mod colectiv „Părțile”. 

ÎNTRUCÂT: 

• Acest contract este încheiat în baza legislaţiei specifice cu privire la serviciul de transport public 

local de călători, şi anume:  

o Regulamentul C.E. 1370/2007 al Parlamentului şi Consiliului European; 

o Legislatia națională cu privire la transportul public local de călători, indicate în Anexa1 

• Contractul este atribuit direct, potrivit prevederilor Regulamentului C.E. 1370/2007 având în 

vedere calitatea Operatorului de operator intern conform hotararilor de atribuire a serviciului 

de transport public catre SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.  

• Prezentul Contract are ca scop furnizarea de servicii de transport public de interes economic 

general și stabilirea condițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea transportului public de călători 

în Municipiul Iasi si in Zona Metropolitana a Municipiului Iasi, in unitatile administrativ-

teritoriale beneficiare ale serviciului de transport public local si membre ale A.M.T.P.I. 

(Autoritatii Contractante), 

PRIN URMARE, luând în considerere cele de mai sus, părţile convin să încheie prezentul Contract 

după cum urmează:  

 

CAPITOLUL 1. DEFINIŢII 

În măsura în care nu se prevede altfel, termenii şi expresiile folosite în Contract vor avea următorul 

înţeles: 

,,Activitate de transport public local 

de călători” 

Înseamnă Servicii regulate de transport public local de călători 

care sunt de interes economic general şi care sunt prestate către 

public în mod nediscriminatoriu şi continuu pentru satisfacerea 

nevoilor de mobilitate identificate la nivelul unităţilor 

administrativ-teritoriale. 

A.N.R.S.C.” Înseamnă Autoritatea Naţională de Reglementare pentru  

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. 

„An” Anul calendaristic anterior, pentru care exista situatii financiare 

certificate de un Auditor certificat independent 



3 
 

„Atribuire directă” Înseamnă modalitatea prin care Autoritatea Contractantă deleagă 

gestiunea serviciilor de transport public local, fără licitaţie 

publică sau negociere directă, potrivit art. 30 alin. (6) din Legea 

nr. 92/2007, direct Operatorului, având în vedere calitatea 

acestuia de Operator intern. Atribuirea direct avută în vedere este 

cea reglementată de art. 2 litera h) din Regulamentul CE nr. 

1370/2007, potrivit căruia prin atribuire directă se înțelege 

atribuirea unui contract de servicii publice unui anumit operator 

de serviciu public, fără o procedură competitivă de atribuire 

prealabilă. 

„Autoritate de autorizare” Înseamnă structura cu atribuţii de organizare, reglementare, 

autorizare, monitorizare şi control al serviciului public de 

transport călători înfiinţata in cadrul Autoritatii Contractante 

„Autoritatea Contractantă” Înseamnă ASOCIATIA MEROPOLITANA DE 

TRANSPORT PUBLIC IASI– A.M.T.P.I., care are 

competenţa legală de a delega gestiunea Serviciului de transport 

public local şi capacitatea de a monitoriza bunurile puse la 

dispozitie de catre U.A.T.-urile beneficare si membre A.M.T.P.I. 

„Compensație” Reprezintă compensații de serviciu public, definite la art. 2 litera 

(g) din Regulamentul nr. 1370/2007 drept orice beneficii, în 

special financiare, acordate direct sau indirect de către o 

autoritate competentă din fonduri publice în perioada de punere 

în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu 

perioada respectivă. 

„Continuitatea Serviciului de 

Transport Public” 

Este abilitatea de menținere și reconstituire a funcțiilor esențiale 

ale serviciului de transport public conform cerințelor prezentului 

contract (activitățile sau sarcinile pe care un operator de transport 

public trebuie să le îndeplinească pentru asigurarea limitată a 

serviciilor vitale pentru susținerea funcțiilor social/economice 

ale unei zone). 

„Contract” Înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului 

public de transport public local, inclusiv toate anexele la acesta. 

Contractul este un contract de servicii publice, definit la art. 

2 litera i)  din Regulamentul CE nr. 1370/2007 drept actul 

obligatoriu din  punct de vedere juridic care confirma acordul 

încheiat între o autoritate competentă şi un operator de serviciu 

public cu scopul de a încredinţa respectivului operator de 

serviciu public gestionarea şi exploatarea serviciilor publice de 

transport de călători, sub rezerva unor obligaţii de serviciu 

public. 

„Diferențe de tarif” Reprezinta sumele acordate Operatorului de la bugetul de stat, 

din bugetele locale sau din bugetele altor institutii stabilite prin 

lege, aferente acoperirii influentelor financiare rezultate  din 

reduceri de tarif si/sau gratuitate  la legitimatiile de calatorie 

individuale pentru anumite categorii de călători, potrivit 

Capitolului 8 din prezentul Contract și Anexei 7. 
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„Drept exclusiv” Dreptul exclusiv avut în vedere este cel definit la art. 2 litera f) 

din Regulamentul CE nr. 1370/2007 ca fiind orice drept care 

permite exploatarea anumitor servicii publice de transport de 

călători de către un operator de servicii publice pe o anumită rută 

sau reţea ori într-o anumită zonă, cu excluderea oricărui alt 

asemenea operator. 

„Efectul financiar net” Înseamnă totalitatea efectelor, positive sau negative, ale 

conformării Operatorului cu Obligaţia de serviciu public. Efectul 

financiar net va fi calcula tpotrivit Anexei la Regulamentul CE 

nr. 1370/2007 și  va ține seama de costurile efective cu prestarea 

Obligației de serviciu public suportate de Operator, reflectate în 

situațiile financiare anuale auditate ale acestuia, pe categoriile de 

costuri prevăzute în Anexa 9. 

„Licență de traseu” Înseamnă actul tehnic şi juridic emis de Autoritatea de 

autorizare, opozabilă față de organele cu atribuții de control în 

trafic, care atestă că Operatorul are dreptul să presteze serviciul 

local de transport călători, după caz, efectuat pe căi publice de 

transport rutier cu autobuze sau autocare, pe un anumit traseu şi 

conform Programului de transport al Operatorului;. 

„Obligații de serviciu public” Obligațiile de serviciu public sunt acele obligații definite de art. 

2 litera (e) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, respective acele 

cerințe definite sau stabilite de către o autoritate competentă, 

pentru a asigura servicii publice de transport de călători de 

interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de 

propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-

ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi 

retribuit. 

„Operator” Înseamnă CTP, societatea care are competenţa şi capacitatea 

recunoscute de a presta serviciile de transport public local care 

fac obiectul prezentului Contract, în condiţiile reglementărilor în 

vigoare, şi care asigură nemijlocit exploatarea sistemului de 

utilităţi publice aferent acestuia, conform prevederilor 

prezentului contract. 

Operatorul este un operator de serviciu public, definit la art. 2 

litera d) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, drept orice 

întreprindere publică sau privata sau orice grup de astfel de 

întreprinderi care exploatează servicii publice de transport de 

călători, sau orice organism public care prestează servicii publice 

de transport de călători.  

C.T.P.este un operator intern, astfel cum acesta este definit de 

art. 2 litera (j) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, respectiv o 

entitate cu personalitate juridică distinctă, asupra căreia 

Municipiul Iasi- o unitate administrativ-teritoriala beneficiara a 

serviciului de transport public local si membra a A.M.T.P.I., 

exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor 

sale departamente și are toate obligațiile legale ce decurg din 

această calitate. 
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„Program de circulaţie” Înseamnă documentul utilizat în transportul public local de 

persoane prin curse regulate, care conţine în principal informaţii 

privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, staţiile 

pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor,  distanţele dintre staţii 

şi intervalele de succedare a curselor.  Programele de circulatie 

sunt aferente traseelor ce fac parte din Programul de transport 

asumat de Operator prin prezentul Contract, atașat la prezentul 

Contract ca Anexa 2.2. 

„Programul anual de întreținere și 

repararea infrastructurii de operare” 

Înseamnă programul de întreținere și reparare a infrastructurii de 

transport, asumat de Operator și aprobat de Autoritatea 

Contractantă în conformitate cu prevederile din prezentul 

Contract. 

„Programul de investiţii” Înseamnă Programul de investiții al Operatorului și Programul 

de Investiții al Autorității Contractante, atașat la prezentul 

Contract ca Anexa 3. 

„Programul de investiții cu finanțare 

integrală sau parțială de la bugetele 

U.A.T.-urilor beneficiare ale 

serviciului de transport public 

localsi membre ale Autorității 

Contractante” 

Înseamnă  programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate 

de unitatile  administrativ-teritoriale beneficiare si membre ale 

Autoritatii Contractante, pentru modernizări, reabilitări, 

dezvoltări de capacități, obiective noi, atât fizic, cât și valoric, 

realizate din fonduri publice ale acestora, atașat la prezentul 

Contract ca Anexa 3.2. 

„Programul de investitii al 

Operatorului” 

Înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate 

de către Operator, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de 

capacități, obiective noi atât fizic, cât și valoric, realizate din 

fonduri proprii ale Operatorului, atașat la prezentul Contract ca 

Anexa 3.1. 

„Programul de transport” Înseamnă partea în sarcina Operatorului din Programul de 

Transport Public local de persoane (întocmit şi aprobat de 

Autoritatea Contractantă prin care se stabilesc, traseele pentru 

transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza 

administrativ-teritorială a Autorității Contractante) Programele 

de Circulaţie, capetele de traseu, staţiile publice, numărul şi 

capacitatea tramvaielor /autobuzelor/microbuzelor necesare).  

Programul de transport este atașat la prezentul Contract ca Anexa 

2.1. 

„Raportul lunar de constatare” Înseamnă documentul întocmit în conformitate cu Anexa 8.1 la 

prezentul Contract, în baza căruia unitatile administrativ-

teritoriale beneficiare si membre ale Autoritatii Contractante 

plătesc lunar Operatorului Compensația. 

„Serviciu de transport public local” Serviciul de transport public local este un serviciu integrat în 

sensul prevăzut de art. 2 litera m) din Regulamentul 1370/2007, 

care asigură servicii interconectate de transport în raza teritorială 

de competenta a Autorității Contractante, cu un serviciu unic de 

informaţii, un regim unic de taxare a Titlurilor de transport şi un 

orar unic de transport. 

Serviciul de transport public local reprezintă transport public de 

călători ș ieste  definit de art. 2 litera a) din Regulamentul CE nr. 

1370/2007, drept serviciul de interes economic general, prestart 
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către public în mod nediscriminatoriu şi continuu pe raza 

Autorității Contractante, potrivit Programului de transport. 

Înseamnă suma operațiunilor de transport care asigură, 

nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor, pe 

distanțe și în condiții prestabilite, potrivit prevederilor 

prezentului Contract, conform Programului de transport al 

Operatorului, pe aria de competenta a Autoritatii Contractante.  

„Tarif de călătorie” Înseamnă prețul perceput de către Operator de la calatori în 

schimbul vânzării Titlurilor de călătorie, stabilit de către 

Autoritatea Contractantă, potrivit dispozițiilor legale și 

prezentului Contract. 

„Titluri de călătorie” Înseamnă orice bilete, abonamente, taxe de călătorie, suprataxe, 

legitimații, titluri sau tichete de călătorie, carduri magnetice sau 

contactless, portofele electronice, emise in orice forma, ce permit 

deplasarea călătorilor beneficiari ai Serviciului de transport 

public local, emise conform prevederilor legale. 

„Bunuri publice” Bunuri care fac parte din domeniul public sau privat al U.A.T.-

rilor beneficiare si membre A.M.T.P.I., aferente serviciului de 

transport public. 

„Zi” Zi calendaristica, daca nu se prevede in altfel. 

„Unități administrativ-teritoriale 

beneficiare ale serviciului de 

transport public local si membre 

A.M.T.P.I.(ale Autorității 

Contractante)” 

 

Înseamnă fiecare Unitate Teritorial Administrativă membră a 

Autorității Contractante beneficiară a serviciului de transport 

public local de călători, denumită U.A.T. beneficiara si 

membră A.M.T.P.I. în prezentul contract, beneficiară a 

serviciului de transport public prestat de către C.T.P. IASI S.A., 

de pe aria de competenta a Autorității Contractante, reprezentată 

prin Primarul acesteia sau persoana împuternicită de U.A.T. 

pentru semnarea contractului. 

„Valoarea totalǎ a contractului” Reprezintă echivalentul remunerației totale pe întreaga durată de 

valabilitate a contractului, fara TVA, cuvenită operatorului. 

„Valoarea media anuală” Reprezintă echivalentul valorii totale a contractului împărțită la 

numărul de luni de valabilitate a contractului, înmulțită cu 12. 

 

 

CAPITOLUL 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie delegarea catre Operator, prin concesiunea gestiunii 

Serviciului de transport public local cu tramvaie/autobuze, pe raza administrativ-teritorială a 

Municipiului Iasi si a Judetului Iasi, pentru unitatile administrativ-teritoriale membre A.M.T.P.I. si 

beneficiare ale serviciului de transport public local (U.A.T.-uri beneficiare si membre A.M.T.P.I.), 

delegare realizata de către Autoritatea Contractantă, cu condiția îndeplinirii de către Operator a 

Obligațiilor de serviciu public. 

2.2. Operatorul va realiza Serviciul de transport public local în conformitate cu Obligațiile de serviciu 

public și: 

i. Va avea dreptul la plata Compensației din partea U.A.T.-urilor beneficiare si membre A.M.T.P.I., 

în termenii și in condițiile prevăzute în prezentul Contract; 
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ii. Va avea dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract, 

pentru toti utilizatorii de pe teritoriul administrativ al U.A.T.-urilor beneficiare si membre 

A.M.T.P.I.; 

iii. Va avea Dreptul exclusiv de a desfășura Serviciul de transport public local pe traseele atribuite; 

iv. Va avea dreptul de a emite, vinde și controla, direct sau prin prin mandatar, Titlurile de  călătorie, 

în condițiile prevăzute în prezentul Contract, pentru toti utilizatorii de pe teritoriul administrativ 

al U.A.T.-urilor beneficiare si membre ale A.M.T.P.I.; 

v. Este titularul dreptului de exploatare a infrastructurii și/sau mijloacelor de transport necesare 

prestării Serviciului de transport public local, descrise în Anexa 4.1 ; 

vi. dreptul de a realiza investiții din fondurile alocate de la bugetele locale ale U.A.T.-urilor 

beneficiare si membre ale A.M.T.P.I.,conform reglementărilor aplicabile. 

2.3. Fiecare parte va acționa cu bună credință și va face toate eforturile pentru a asigura respectarea 

prezentului Contract. 

 

 

CAPITOLUL 3. OBLIGAȚIA DE SERVICIU PUBLIC 

3.1 În conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract, Operatorul se obligă să îndeplinească 

Serviciul de transport public local cu respectarea obligațiilor de serviciu public stabilite mai jos: 

i. Operatorul va aplica tarifele de călătorie aprobate de Autoritatea Contractantă și va furniza 

servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri / gratuități 

în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările 

legale, precum și în conformitate cu Hotarârile A.M.T.P.I., ale consiliilor locale ale U.A.T.-urilor 

beneficiare si membre ale A.M.T.P.I., potrivit prevederilor prezentului Contract; 

ii. Operatorul va presta Serviciul de transport public local în conformitate cu principiile 

continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport; 

iii. Operatorul va presta Serviciul de transport public local în conformitate cu indicatorii de calitate 

prevăzuți în prezentul Contract; 

iv. Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță și securitate prevăzute în prezentul 

Contract şi în legislaţia Europeană şi naţională; 

v. Operatorul va prestaServiciul de transport public local cu vehiculele prevăzute în prezentul 

Contract, potrivit Anexei care va fi actualizată în perioada de derulare a contractului. 

3.2.   Valoarea totalǎ estimată a contractului este 307.005.706 lei, după cum urmează: 
 

  
Indicator Valoare - lei Observatii 

Total contract 307,005,706 din care: 

total compensație  164,622,146 
nu intră în baza de 

calcul a TVA 

diferențe de tarif 142,383,5 
la care se adaugă 

TVA 

UAT-urile  prevăd în bugetele proprii: 

1. diferențe de tarif + TVA (la data semnării contractului -19 %) 

2.  compensație (la data semnării contractului nu intră în sfera TVA). 

3.3. Valoarea medie anuală a contractului este 153.502.853 lei, la care se adaugă TVA. 
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CAPITOLUL 4. CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN 

REALIZAREA CONTRACTULUI 

4.1. Categoriile de bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului sunt următoarele: 

i. bunuri de retur, respectiv bunurile puse la dispozitie de către U.A.T.-urile beneficiare si 

membre ale A.M.T.P.I. către Operator în scopul executării Contractului,  prevăzute în Anexa 4.1, 

bunurile de natura domeniului public sau privat, nou creat sau cele existente, dezvoltate şi 

modernizate cu alocatii bugetare pentru investiţii de la bugetul local sau central, precum şi cele 

realizate de Operator în conformitate cu Programul de investiţii al U.A.T.-urilor beneficiare si 

membre ale A.M.T.P.I. și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de 

orice sarcini, U.A.T.-urilor beneficiare si membre ale A.M.T.P.I. care le-au pus la dispozitie, 

conform prevederilor legale; 

ii. bunuri de preluare, respectiv bunurile dobândite de către Operator cu acordul Autorităţii 

Contractante, rezultate prin folosire a surselor de finantare proprii ale Operatorului în condiţiile 

legii, care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de acesta în scopul executării Contractului. 

Amortizarea acestor bunuri este eligibilă pentru calculul compensației. Bunurile de preluare sunt 

prevăzute în Anexa 4.2. La încetarea Contractului, din orice cauză, U.A.T.-urile beneficiare si 

membre A.M.T.P.I. si/sau Autoritatea Contractanta (in ordinea solicitarii si a achitarii valorii 

bunurilor) au dreptul de a dobândi bunurile de preluare în schimbul plății către Operator în 

termen de 30 de zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea stabilita 

printr-o evaluare realizata de catre un expert desemnat de catre Operator. Pe toată durata 

Contractului, Operatorul își asumă obligația de a nu înstrăina bunurile de preluare, fără 

consimțământul prealabil scris al Autorității Contractante; 

iii. bunuri proprii, respectiv bunurile care aparţin Operatorului, rezultate prin folosirea surselor de 

finanţare proprii ale Operatorului, şi care sunt utilizate de către acesta în scopul executării 

Contractului, pe durata acestuia, cu excepția celor prevăzute la punctul ii) de mai sus. Bunurile 

proprii sunt prevăzute în Anexa 4.3. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii 

rămân în proprietatea Operatorului. 

 

 

CAPITOLUL 5. DURATA CONTRACTULUI 

5.1. Durata contractului este de 2ani, începând cu data de 01.01.2023 

5.2. Cu cel putin un an inainte de expirarea contractului, Autoritatea Contractanta va asigura publicarea 

in Jurnalul Oficial al UE a informatiilor prevazute la art 7 alin. (2) din Regulamentul nr. 1370/2007. 

 

 

CAPITOLUL 6.  REDEVENŢA 

6.1 În schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor puse la dispoziție, prevăzute în Anexa 

4.2 Operatorul se obligă să plătească către fiecare U.A.T.-urile beneficiare si membre A.M.T.P.I. care a 

pus la dispoziție bunuri, o redevență anuală, calculată prin aplicarea unui procent de  0,1% asupra 

totalului valorii bunurilor de retur date spre exploatare conform prezentului contract. 
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6.2 Operatorul va achita lunar către fiecare U.A.T. beneficiar si membru A.M.T.P.I. care a pus la 

dispoziție bunuri, valoarea redevenței (redeventa anuala stabilita conform pct.6.1 impartita la 12 luni) in 

termen de 30 de zile de la ultima zi a lunii pentru care se calculează și se datorează redevența. 

6.3. Inainte de semnarea contractului, fiecare U.A.T. beneficiar si membru A.M.T.P.I. va transmite către 

Operator, lista bunurilor puse la dispozitiespre exploatare, împreună cu valoarea lor de intrare pentru a 

fi calculată redevența lunară. In situatia in care, pe parcursul derularii contractului, vor interveni 

modificari privind situatia bunurilor (completarea cu alte bunuri sau eliminarea unor bunuri), aceste 

informatii vor fi comunicate intre Operator si U.A.T.-ul beneficiar si membru A.M.T.P.I., urmand a fi 

actualizata Anexa aferenta acelui U.A.T. beneficiar si membru A.M.T.P.I.  prin perfectarea unui act 

aditional la contract, semnat de catre Operator si de catre A.M.T.P.I. 

6.4. Plata redevenței se va face în contul  fiecărui U.A.T. beneficiar si membru A.M.T.P.I, comunicat 

Operatorului în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract sau atunci cand situatia o impune. 

In cazul necomunicarii contului bancar de catre un UAT/unele UAT-uri beneficiare si membre 

A.M.T.P.I., Operatorul nu va fi considerat in culpa pentru neplata redeventei. 

6.5. Pentru nerespectarea termenului de plată a redevenței, in situatia indeplinirii de catre UAT-ul 

beneficiar si membru a obligatiei stipulate la art. 6.4., Operatorul datorează penalități de întârziere, 

calculate prin aplicarea procentului de 0,01%/zi de întârziere, asupra sumei neachitate, începând cu ziua 

următoare termenului de scadență și până la data stingerii integrale a sumei neachitate. 

6.6. In caz de întârziere la plata redevenței cu cel putin 90 de zile, Autoritatea Contractanta va executa 

garanția constituităde Operatorsi o va vira in termen de 5 zile UAT-ului indreptatit. 

 

 

CAPITOLUL 7. GARANȚIA 

7.1 În termen de 60 de zile de la data încheierii prezentului Contract, Operatorul este obligat să constituie, 

cu titlu de garanție, în contul Autorității Contractante, 0,1% din media pe cei 2 ani de contract a valorii 

anuale a compensatiei totale (82.311 lei), asa cum aceasta a fost estimata in Anexa 17. 

7.2 Garanţia se actualizează anual cu rata inflaţiei până la data de 31 martie a fiecărui an si se reîntregeşte 

trimestrial de catre Operator, până în ziua de 15 a primei luni a fiecărui trimestru.  

7.3 Din garanţie se reţin, dacă este cazul, penalităţile şi orice alte sume datorate Autorității Contractante 

sau U.A.T.-urilor beneficiare si membre A.M.T.P.I., sume care nu au fost achitate de catre Operator, in 

baza Contractului sau a altor prevederi legale. 

7.4 Garanţia se restituie la sfârşitul prezentului Contract, în termen de maxim 30 de zile după îndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin prezentul contract.   

 

 

CAPITOLUL 8. DIFERENȚELE DE TARIF 

8.1. Operatorul se obligă să transporte toate categoriile de călători care beneficiază de gratuitățile și 

reducerile la transportul în comun, prevăzute în Anexa 7.1, și care dețin un Titlu de călătorie valabil, 

precum și de orice alte gratuități și reduceri ce reies din acte normative și hotărâri ale U.A.T.-urile 

beneficiare si membre A.M.T.P.I.. Modul de acordare a Diferențelor de tarif este cel prevăzut în Anexa 

7.2. 

8.2. Operatorul se obligă să emită Titluri de călătorie pentru toate categoriile de călători care beneficiază 

de reduceri sau de gratuități, potrivit prevederilor legale și hotărârilor U.A.T.-urile beneficiare si membre 

A.M.T.P.I. (cu exceptia celor care beneficiaza de gratuitate prin legi speciale). 
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8.3. Acoperirea Diferențelor de tarif acordate se va face potrivit prevederilor legale, pana la valoarea 

aprobată a Abonamentelor sau Tarifelor de călătorie stabilite, în baza numărului de Titluri de călătorie 

cu valoare redusă vandute, determinate potrivit art. 8.4 de mai jos. 

8.4. Pentru realizarea decontărilor pentru Diferențele de tarif, Operatorul trebuie să facă dovada 

numărului de Titluri de călătorie cu valoare redusă vândute/eliberate. Dovada se va face prin deconturile 

privind diferentele de tarif (Anexa nr. 7.4).  

Pentru realizarea deconturilor pentru gratuitati acordate conform prevederilor legale sau 

hotararilor Consiliilor Locale ale UAT-urilor beneficiare si membre A.M.T.P.I., (persoane cu handicap, 

veterani de razboi, pensionari etc.) prin persoana imputernicita din cadrul UAT-ului beneficiar si 

membru A.M.T.P.I. / direcția / serviciul / compartimentul de resort, cu atribuții specifice privind 

gestionarea datelor de identificare a persoanelor beneficiare,  înaintează către Operator, până la data de 

20 a lunii pentru luna precedentă toate documentele justificative, în vederea verificării și întocmirii 

deconturilor. Pentru restul categoriilor de beneficiari, operatorul asigură documentația justificativă 

(titluri de calatorie cu valoare redusa si /sau gratuite vandute/eliberate), în baza căreia întocmește 

deconturile privind diferențele de tarif (Anexa nr. 7.4). 

8.5. Plata către Operator pentru Diferențele de tarif acordate se va face lunar de U.A.T.-urile beneficiare 

si membre ale A.M.T.P.I.., în baza facturii emise de către Operator și a documentației justificative. 

Operatorul are obligația de a emite factura in luna următoare acelei pentru care se face decontarea, până 

la data de 10 – pentru reducerile de tarif, respectiv, pana la data de 25 – pentru gratuitati, la care vor 

atașa dovezile prevăzute la art. 8.4 de mai sus, pentru fiecare categorie de facilități în parte. U.A.T.-urile 

beneficiare si membre ale A.M.T.P.I. sunt obligată să facă plata în termen de 15 zile de la data primirii 

facturii. Modelul de decont este prevăzut în Anexa 7.4.  

8.6 Suma facturata de Operator reprezentand Diferența de tarif pentru luna respectiva intra in calculul 

compensarii pentru luna respectiva, indiferent de stadiul platii facturii pentru Diferența de tarif. 

8.7 Pentru nerespectarea termenului de plată a diferențelor de tarif sau a gratuităților, U.A.T.-urile 

beneficiare si membre ale A.M.T.P.I. datorează Operatorului penalităţi de întârziere, de 0,01% pe zi de 

întârziere aplicate asupra sumei neachitate. 

8.8 Sumele aferente Diferențelor de tarif se estimeză anual de către Operator și se comunică UAT-urilor 

(acolo unde se acorda) pentru a fi prevăzute în bugetele anuale proprii. La aceste sume trebuie avuta in 

vedere la elaborarea Bugetelor locale si Taxa pe valoarea adaugata, care se adauga la veniturile estimate. 

Pentru primul an de contract sumele sunt cele prevazute in Anexa 17. 

8.9. Orice modificare a vreunei Anexe nr. 7 (inclusiv a Anexelor nr. 7 subsecvente) se va realiza in baza 

prevederilor legislative sau a  HCL-ului UAT-ului beneficiar si membru A.M.T.P.I., prin actualizarea 

Anexei aferenta acelui U.A.T., anexa care va fi semnata de catre Operator si de catreA.M.T.P.I. 

 

 

CAPITOLUL 9. COMPENSAȚIA 

9.1 U.A.T.-urile beneficiare si membre ale A.M.T.P.I. ii vor plăti Operatorului o Compensație pentru 

efectuarea Obligațiilor de serviciu public, formata din: 

1.  Compensatia propriu-zisa la care este indreptatit Operatorul, calculata conform formulei: 

Compensația propriu-zisa pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare 

+ Profit rezonabil– Venituri ale Operatorului asociate Obligatiei de serviciu public. 

C = CE + Pr– V 

C – reprezintă Compensația propriu-zisa  

CE – reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligațiilor de serviciu public,  
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Pr – reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, reprezentand o rată de rentabilitate a capitalului 

normală pentru sectorul de activitate de transport public si care tine seama de nivelul de risc al Serviciului 

de transport public local suportat de Operator. Profitul rezonabil pe toată perioada Contractului, stabilit 

de Părți este de 6,69 %. (Nivelul profitului rezonabil va fi actualizat anual, în termen de maxim 30 de 

zile de la data publicării pe site-ul Consiliului Concurenței pentru luna decembrie a anului precedent și 

va fi egal cu Rata SWAP pentru România, la care se adaugă 100 puncte procentuale. Rata SWAP pentru 

prezentul contract este de 5,69 perioada 01.07.2022 - 31.12.2022, din caici rezulta ca nivelul profitului 

rezonabil pentru aceasta perioada va fi de 6,69%) 

V – reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de transport public 

local de catre Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv: 

A. venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care operatorul este indreptatit, 

pentru toți utilizatorii de pe teritoriul administrativ al tuturor UAT-urilor beneficiare si membre 

AMTPI; 

B. orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport 

public local de călători prin curse regulate – taxa calatorie.  

2. Diferente de tarif la care operatorul este indreptatit conform capitolului 8 la prezentul contract. 

9.2. Compensația propriu-zisa se calculează și se plătește cumulat pentru activitățile de transport în 

comun cu tramvaie, autobuze electrice  si autobuze. 

9.3. Compensația propriu-zisa ii va fi plătită Operatorului de catre UAT-urile beneficiare si membre 

A.M.T.P.I., în baza Raportului lunar de constatare întocmit de către operator și semnat de Autoritatea 

Contractantă (Anexa nr. 8.1 Raport Lunar de Constatare, se va completa cu valorile realizate si 

inregistrate in contabilitatea Operatorului). Acesta va fi întocmit în termen de maxim 35 de zile de la 

încheierea lunii pentru care se calculează compensația. Raportul lunar de constatare întocmit de Operator 

va fi agreat și semnat de Autoritatea Contractantă,  în termen de 10 zile de la primirea lui. 

9.4. În cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de constatare (Anexa nr. 8.1 Raport Lunar de 

Constatare, se va completa cu valorile realizate si inregistrate in contabilitatea Operatorului)  sunt 

contestate de către Părți, acest lucru va fi menționat în Raportul lunar de constatare, iar UAT-ul/UAT-

urile beneficiare si membre A.M.T.P.I. va/vor plăti partea necontestată în termenul prevăzut la art. 9.5 

de mai jos, urmând ca pentru partea contestată, Părțile să acționeze potrivit Capitolului 23.  

9.5. Operatorul are obligația de a întocmi și a trimite factura  pentru plata Compensației propriu-zise  în 

termen de 5 zile de la semnarea Raportului lunar de constatare. UAT – urile beneficiare si membre ale 

A.M.T.P.I. au obligația de a plăti Compensația propriu-zisa Operatorului în termen de 20 de zile de la 

data primirii facturii de către acesta din urmă. 

9.6. Compensația nu poate depăși Efectul financiar net. Compensatia totala va fi compusa din: 

1. Compensatia propriu-zisa la care este indreptatit Operatorul, calculata conform formulei de la punctul 

9.1 din prezentul contract, 

2. Diferente de tarif la care operatorul este indreptatit conform capitolului 8 la prezentul contract. 

9.7. În vederea evitării supracompensării, în termen de 30 zile de la aprobarea situaţiilor financiare 

anuale, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensației propriu-zisa anuale, potrivit 

Anexei 8.2. Compensația anuală reprezintă cea mai mică valoare dintre: 

• valoarea totală anuală a Compensației prorpiu-zisa calculate potrivit Rapoartelor lunare de 

constatare aprobate pentru anul respectiv; și 

• valoarea totală anuală a Compensației propriu-zisa, calculate potrivit art. 9.1 de mai sus, în care 

CE se va înlocui și va reprezenta valoarea cheltuielilor efective suportate de Operator pentru prestarea 

Obligației de serviciu public efective, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 9, conform situațiilor 

financiare anuale auditate.  

9.8. În cazul în care Compensația propriu-zisa acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mare 

decât Compensația propriu-zisa anuală calculată potrivit art. 9.6 de mai sus, Operatorul va vira în 



12 
 

conturile U.A.T.-urile beneficiare si membre A.M.T.P.I. diferenţa rezultată, în termen de 15 zile 

calendaristice de la data stabilirii compensației anuale. 

9.9. Părțile vor datora penalităţi de întârziere la nivelul 0.01% / zi  din suma datorată, pentru fiecare zi 

de întârziere, în cazul în care nu vor vira la timp sumele datorate în baza prezentului Contract.  

9.10. Fondurile acordate cu titlu de Diferente de tarif (la care se adauga TVA) si de Compensare vor fi 

aprobate de Consiliile Locale ale fiecarui UAT beneficiar si membru A.M.T.P.I., in functie de estimarile 

initiale si vor putea fi supuse rectificarilor ulterioare de buget, in vederea asigurarii necesarului de sume 

pana la sfarsitul anului. 

9.11. Valoarea estimata anuala a Compensatiei propriu-zisa cuvenită Operatorului pe durata contractului 

este prezentata in Anexa 17. 

 

 

CAPITOLUL 10. TARIFE ȘI TITLURI DE CĂLĂTORIE 

10.1. Autoritatea Contractantă va stabili Tarifele de călătorie, iar Operatorul va încasa veniturile din 

vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile de transport public prestate de către Operator în baza 

prezentului Contract.  

10.2. La momentul intrării în vigoare a prezentului Contract, Operatorul va aplica Tarifele de călătorie 

prevăzute în Anexa 6.1. 

10.3 Operatorul are obligația de a organiza și presta activitatea de vânzare a Titlurilor de  călătorie. În 

acest sens, Operatorul se obligă să asigure emiterea Titlurilor de călătorie și distribuirea acestora în 

conformitate cu prevederile din Anexa 6.3.  

10.4 Elementele de identificare ale Titlurilor de călătorie vor fi stabilite de Autoritatea Contractantă și 

agreate cu Operatorul potrivit legii. 

10.5 Transportul public de călători se va desfăşura conform legislaţiei în vigoare şi a  regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Serviciului de transportul public local aprobat deA.M.T.P.I., care prevede 

obligaţiile călătorilor şi suprataxa pentru încălcarea acestor obligaţii, inclusiv sancţiunile pentru călătorii 

care călătoresc fără Titlu de călătorie valabil. 

10.6 Controlul călătorilor care folosesc transportul public integrat pe teritoriul administrativ al U.A.T.-

urile beneficiare si membre A.M.T.P.I. este realizat de către operator prin personalul propriu sau 

desemnat de catre acesta. 

10.7. Operatorul se obliga sa intreprinda toate actiunile necesare pentru reducerea numarului de calatori 

care circulă fără Titlu de călătorie valabil pe traseele pe care acesta opereaza.  

10.8 Tarifele de călătorie vor fi stabilite, modificate și ajustate potrivit prevederilor din Anexa 6.2. 

10.9 În termenul prevăzut prin Hotărârea A.M.T.P.I., Operatorul este obligat să aplice tarifele de 

calatorie aprobate, modificate si ajustate. 

 

 

CAPITOLUL 11. INVESTIȚII 

11.1 Operatorul are obligația de a realiza investițiile în legătură cu prestarea Serviciului de transport 

public local în conformitate cu Programul de Investiții al Operatorului, prevăzut în Anexa 3.1. 

11.2 Costurile aferente investițiilor realizate de Operator din surse proprii sau atrase, vor fi luate in 

considerare pentru calculul Compensatiei. 

11.3 Activitățile de implementare a investițiilor din Programul de Investiţiial U.A.T.-urile beneficiare si 

membre A.M.T.P.I., desfășurate de Operator în baza prezentului Contract, se consideră activități 
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eligibile pentru calculul cheltuielilor de exploatare aferente Obligațiilor de serviciu public (CE) conform 

instrucțiunilor din Anexa 9.  

11.4 U.A.T.-urile beneficiare si membre A.M.T.P.I. au obligația de a finanța investițiile din Programul 

de Investiții al U.A.T.-urile beneficiare si membre ale A.M.T.P.I., prevăzut în Anexa 3.2, iar Autoritatea 

Contractantă are obligatia de a face demersuri in acest sens. 

11.5 Cheltuielile în legătură cu implementarea investițiilor din Programul de Investiţii al U.A.T.-urile 

beneficiare si membre A.M.T.P.I., desfășurate de Operator in baza imputernicirii data de U.A.T.-urile 

beneficiare si membre A.M.T.P.I.  si a prezentului Contract, se evidenţiază distinct şi se comunica dupa 

receptia lucrarilor U.A.T.-urile beneficiare si membre A.M.T.P.I. si Autoritatii Contractante, pentru 

inregistrare in evidenta patrimoniului public concesionat. 

11.6 Amortizarea lunară aferentă investiţiilor realizate de Operator conform Anexei 3 -Programul de 

investiții al Operatorului cu finanțare din surse proprii, va fi luată în considerare pentru calculul 

Compensației, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

 

 

CAPITOLUL 12. SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC  

12.1 Infrastructura de Transport  

12.1.1 Infrastructura de transport este cea definită de art. 14 dinLegea nr. 92/2007 și este formată din 

infrastructura rutieră şi infrastructura de operare.  

i. Operatorul are dreptul și obligația de a administra infrastructura de operare, care reprezintă 

infrastructura de transport concesionată în scopul prestării Serviciului de transport public local 

si/sau infrastructura proprie utilizata pentru prestarea serviciului. 

ii. U.A.T.-urile beneficiare si membre A.M.T.P.I. si Autoritatea Contractantă au dreptul și obligația 

de a administra infrastructura rutieră. Infrastructura rutieră constă în infrastructura de transport, 

utilizată de Operator pentru efectuarea Serviciului de transport public local (strazi, semafoare, 

semnalistica rutiera etc). si care nu este concesionata Operatorului. 

12.1.2 Responsabilitatea întreţinerii infrastructurii de operare in parametri tehnici de exploatare( cum ar 

fi, fara a avea caracter limitativ: racordarea si cheltuielile cu energia electrica, realizarea semnalizarii 

rutiere, precum si amenajarea, deszăpezirea, curăţenia şi salubrizarea in punctele de imbarcare/debarcare 

a calatorilor) este obligația UAT-urilor beneficiare si membre A.M.T.P.I. sau a altor Autorităţi Publice 

competente, conform legii, cu exceptia Municipiului Iasi, in care aceasta obligatie va fi in sarcina 

Operatorului. Punctele de imbarcare/debarcare vor respecta prevederile legale. 

12.1.3 Responsabilitatea întreţinerii infrastructurii rutiere (deszăpezire, întreţinere rigole, curăţenie şi 

salubrizare, etc.) este obligația U.A.T.-urile beneficiare si membre A.M.T.P.I. sau a altor Autorităţi 

Publice competente, conform legii. 

12.1.4 Operatorul va întocmi un Program anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare, 

până la data de 31 decembrie a anului precedent celui pentru care se întocmește, cu scopul de a asigura 

menținerea infrastructurii de operare într-o condiție tehnică optima, care ii va fi notificat Municipiului 

Iasi  

12.1.5 Independent de executarea programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare 

întocmit și aprobat potrivit clauzei 12.1.4 de mai sus, Operatorul va asigura lucrări de reparație ori de 

câte ori este necesar, în caz de accidente rutiere ori alte cazuri de avarie a infrastructurii de operare, în 

cel mai scurt timp, în vederea asigurării continuității și siguranței prestării Serviciului de transport public 

local.  

12.2 Condiţii de exploatare a sistemului de transport 
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Condiţiile de exploatare a sistemului de transport de catre Operator sunt cele prevăzute în Legea nr. 

92/2007, în Normele de aplicare ale acesteia şi actele normative prevăzute în Anexa 1, precum și în 

Programul de circulație și in Programul de transport, şi se vor modifica odată cu legislaţia aplicabilă.  

12.3 Planificarea Serviciului  

12.3.1 Autoritatea Contractantă este responsabilă de planificarea Serviciului de transport public local, 

inclusiv prin intocmirea Programului de transport al Operatorului. In acest sens, Autoritatea Contractantă 

va trimite Operatorului in fiecare an, propunerea pentru Programul de transport si modificarile acestuia, 

daca este cazul, pana la data de 01 octombrie, de regula, sau ori de cate ori situatia o impune. 

12.3.2 In termen de 15 zile de la primirea propunerilor mentionate la 12.3.1, Operatorul va prezenta 

Autorității Contractante propuneri scrise cu privire la eventualele amendamente la Programul de 

transport (incluzand Programul de circulatie). 

12.3.3 Autoritatea Contractantă va comunica Operatorului tot in termen de 15 zile de la primirea 

propunerilor de modificare a Programului de transport al Operatorului daca acestea sunt acceptate, astfel 

încât Programul de transport să poată fi finalizat şi aprobat de către Autoritatea Contractantă, pana la 

data de 20 decembrie. În situaţia în care Autoritatea Contractantă nu este de acord cu modificarile 

propuse, Operatorul va continua să aplice Programul de transport existent, iar U.A.T.-urile beneficiare si 

membre A.M.T.P.I.  vor continua să plătească Compensația în baza Programului de transport al 

Operatorului existent. 

12.3.4 Numarul total de kilometri din Programul de transport nu va putea varia  de la un an la altul cu 

mai mult de 5% in plus, sau 5% in minus, fata de numarul de kilometri din anul anterior, decat cu acordul 

expres scris al Operatorului. 

12.3.5 Programul de transport va putea fi modificat oricând pe parcursul derulării Contractului, unilateral 

de către Autoritatea Contractantă, pe baza unor criterii obiective, inclusiv, dar fără a se limita la analizele 

rezultate din sondaje de opinie, dezbateri publice, studii de trafic, necesități generate de lucrări la 

infrastructura de transport, sau evenimente speciale. Operatorul are obligația de a implementa Programul 

de transport astfel modificat esalonat, în termen de 60 de zile de la primirea notificării în acest sens de la 

Autoritatea Contractantă. Acordul expres al Operatorului pentru noul Program de Transport  este necesar 

în cazul în care cererea depăşeşte capacitatea de transport, precum și atunci când numărul total de 

kilometri din Programul de transport astfel modificat variaza față de cel precedent, pe oricare din modurile 

de transport, cu mai mult de 5% în plus, sau5% în minus. 

 

12.4 Cerinţele standard pentru vehicule 

12.4.1 Operatorul va presta Serviciile de transport public local cu mijloace de transport: 

i. Puse la dispozitiede către U.A.T.-urile beneficiare si membre A.M.T.P.I. si/sau de catre 

Autoritatea Contractantă Operatorului pentru prestarea Serviciului de transport public local 

potrivit prezentului Contract; 

ii. Care se află în proprietatea Operatorului ori Deținute de Operator în baza unor contracte de 

leasing  sau inchiriere; 

iii. Achiziționate de către Operator conform Programului de investiții, potrivit Anexei 3.1, sau ca 

urmare a unei majorări de capital social. 

12.4.2 Operatorul poate folosi pentru prestarea Serviciului de transport public local numai mijloace de 

transport care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: 

i. respectă cerinţele legale privind siguranţa în trafic şi protecţia mediului; 

ii. dețin toate autorizațiile, licențele și celelalte documente cerute de lege în scopul prestării 

Serviciului de transport public local;  

iii. respectă specificațiile tehnice din Anexa 5.1. 

12.4.3 In vederea realizarii programului de transport, Operatorul poate achiziționa mijloace de transport 

rulate – minim euro 5 (care  pot funcționa cel puțin 2 ani - in cazul autobuzelor și microbuzelor  sau 4 
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ani – in cazul tramvaielor ) sau noi- euro 6 și care corespund cerințelor prevăzute în Programul de 

transport și în Anexa 5.1.  

 

12.5 Siguranţa 

12.5.1 Operatorul este singurul responsabil de siguranţa călătorilor săi, in limita competentelor sale. 

12.5.2 Călătorii şi bunurile acestora vor fi asigurate de Operator pentru consecinţele accidentelor de 

trafic. În acest sens,  Operatorul are obligația de a încheia și menține valabile, pe toată durata 

Contractului, polițe de asigurare pentru asigurarea călătorilor și a bunurilor acestora. Autoritatea 

Contractantă are dreptul de a verifica în orice moment polițele de asigurare încheiate.  

12.5.3 Mijloacele de transport și personalul folosit de Operator pentru prestarea Serviciului de transport 

public local trebuie să respecte toate cerințele legale privind siguranța rutieră, siguranța călătorilor și a 

conducătorilor vehiculelor. 

 

12.6 Calitatea Serviciului, Reclamaţiile Călătorilor  

12.6.1 Indicatorii de performanţă ce trebuie respectaţi de Operator şi monitorizaţi de Autoritatea 

Contractantă sunt prezentaţi în Anexa 11 la Contract. 

12.6.2 Abaterile justificate de la Programul de Transport sunt prezentate în Anexa 13. 

12.6.3 Nerespectarea indicatorilor de performanță de către Operator duce la aplicarea de penalități, în 

conformitate cu Anexa 11 din prezentul Contract.  

12.6.4 Penalitățile prevazute la 12.6.3 vor fi reținute din garanția constituită conform Capitolului 7 de 

mai sus. În cazul în care garanția nu acoperă totalitatea penalităților, suma rămasă de plată va fi reținută 

din Compensația lunară datorată de UAT-ul in cauza. 

12.6.5 În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanţă de către Operator,  Autoritatea Contractantă 

va stabili în sarcina acestuia un plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor, în termen de 60 de zile. 

12.6.6 Operatorul are obligația de a face disponibile detaliile cu privire la procedura de reclamaţie pe 

panouri de informare ori în alte locuri vizibile, amplasate pe traseele din Programul de Transport.  

12.6.7 Operatorul va înregistra toate reclamaţiile călătorilor indiferent de calea de primire a acestora 

(direct, poşta, poşta electronică) într-un registru special pentru reclamaţii (“Registrul de Reclamaţii”). 

Autoritatea Contractantă are dreptul să ceară în fiecare lună un raport cu privire la Registrul de 

Reclamaţii de-a lungul lunii anterioare.  

12.6.8 Operatorul este obligat să răspundă reclamaţiilor scrise ale călătorilor primite direct, în termen de 

30 de zile de la primirea lor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

12.6.9 Pentru petițiile care exced competenței Operatorului, acesta transmite petiția Autorității 

Contractante sau altor autorități competente în vederea formulării unui răspuns, dar și o informare 

petentului privind redirecționarea petiției sale.  

12.6.10Autoritatea Contractantă va transmite, în termen de 48 ore, Operatorului, petițiile al căror răspuns 

se referă la activitatea Operatorului și primite de aceasta sau de U.A.T.-urile beneficiare si membre 

A.M.T.P.I.. Acestea vor fi incluse de către Operator în Registrul de Reclamații. 

 

12.7 Măsuri de Control al Traficului 

Autoritatea Contractantă si/sau U.A.T.-urile beneficiare si membre A.M.T.P.I. va, respectiv, vor menține 

pe toată perioada Contractului, un sistem de management al traficului, pentru reglementarea priorităţii 

în intersecţiile cu trafic controlat, astfel încât să se asigure:  

i. menţinerea în grafic a vehiculelor Operatorului, conform Programului de circulație aprobat; 

ii. stabilirea priorităţilor de trafic; 

iii. transmisia, înregistrarea şi stocarea imaginilor din trafic. 

 

 

12.8 Sistemul de taxare 
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12.8.1 Autoritatea Contractantă si/sau U.A.T.-urile beneficiare si membre A.M.T.P.I.va, respectiv, vor 

asigura realizarea completărilor și modernizărilor care trebuie aduse Sistemului Automat de Taxare, 

precum și implementarea unui sistem integrat de taxare electronică. 

12.8.2 Gestiunea sistemului integrat de taxare electronică revine în sarcina Operatorului, pe întreaga 

durată a Contractului.  

12.8.3 Operatorul are obligația de a monta pe mijloacele de transport folosite pentru realizarea 

Serviciului de transport public local, validatoarele pentru Titlurile de călătorie și echipamentele de bord, 

potrivit specificațiilor din Anexa 5.1 și de a le menține în stare de funcționare pe toată durata efectuării 

curselor. 

12.8.4 Autoritatea Contractantăsi/sau U.A.T.-urile beneficiare si membre A.M.T.P.I. are, respectiv, au 

obligația de a pune la dispoziția Operatorului validatoarele și echipamentele de bord menționate la art. 

12.8.3 de mai sus, în termen de 3 ani de la obținerea de către Operator a Licenței de traseu pentru fiecare 

vehicul folosit în prestarea Serviciului de transport public local. 

12.8.5 Până la implementarea unui Sistem de Management al Transportului Public complet funcțional, 

indicatorii prevăzuți în Anexa 11 vor fi monitorizați de către Autoritatea Contractantă pe baza rapoartelor 

Operatorului date pe proprie răspundere.  

 

12.9 Controlul călătorilor 

12.9.1 Serviciul de transport public local se va desfăşura conform legislaţiei în vigoare şi a  

regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de transport aprobat prin Hotărârea Autoritatii 

Contractante, care prevede obligaţiile călătorilor şi suprataxa pentru încălcarea acestor obligaţii, inclusiv 

sancţiunile pentru călătorii care călătoresc fără bilet, abonament sau alt Titlu de călătorie valabil.  

12.9.2 Controlul călătorilor care folosesc transportul public este realizat de către Operator conform 

prevederilor Anexei nr. 15 - Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate in Municipiul Iasi si in Zona Metropolitana a Municipiului Iasi, pe raza 

U.A.T.-urile beneficiare si membre ale A.M.T.P.I. 

 

 

CAPITOLUL 13. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI 

Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor menționate în prezentul Contract și în legislația 

în vigoare, Operatorul va avea următoarele drepturi și obligații: 

13.1 Autorizații și licențe 

13.1.1 Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract licența comunitară valabilă și 

copii conforme ale acesteia pentru fiecare mijloc de transport auto de persoane folosit în realizarea 

Serviciului de transport public local, precum și licență de traseu valabilă emisă de Autoritatea 

Contractantă pentru fiecare traseu/tur folosit în realizarea Serviciului de transport public local. 

13.1.2 Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract autorizatie de transport valabila 

pentru serviciul de transport electric. 

13.2 Restricții teritoriale 

13.2.1 În conformitate cu articolul 5 (2) b) din Regulamentul CE 1370/2007, Operatorul are dreptul de 

a presta Serviciul de transport public local conform Programului de transport aprobat de catre Autoritatea 

Contractanta. 

13.2.2 Operatorul, in calitatea sa de operator intern, are obligația de a nu participa la procedurile de 

licitație ori negociere directă pentru prestarea de servicii de transport public local în afara razei 

administrativ-teritoriale a Autorității Contractante, cu excepția situatiilor permise de actele normative 

aplicabile. 
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13.3 Separarea contabilității 

13.3.1 Operatorul are obligatia de a tine o evidenta contabila separata pentru activitatile si serviciile care 

fac obiectul prestarii Serviciului de transport public local din prezentul contract. 

13.3.2. Separarea contabilitatii pe activitatile Serviciului de Transport Public prestat de catre Operator 

trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

i. conturile curente corespunzătoare fiecăreia dintre aceste activităţi trebuie să fie separate, iar proporţia 

activelor corespunzătoare şi a costurilor fixe aferente trebuie să fie alocată în conformitate cu normele 

contabile şi fiscale în vigoare; 

ii. toate costurile variabile, o contribuţie adecvată la costurile fixe şi un profit rezonabil legat de orice 

altă activitate a operatorului de serviciu public nu pot fi sub nici o formă imputate serviciului public în 

cauză; 

iii. costurile serviciului public trebuie să fie acoperite din veniturile de exploatare şi din plăţile din partea 

U.A.T.-urilor beneficiare si membre ale A.M.T.P.I. sub forma de diferențe de tarif și de compensație, 

fără nici o posibilitate de transfer de venituri către un alt sector de activitate a operatorului de serviciu 

public. 

13.4 Întreținere, reparații și salubrizare 

13.4.1 Operatorul are obligația exploatării, întreţinerii si reparării Serviciului de transport public local 

şi, respectiv, a echipamentelor existente şi viitoare aferente acestuia, potrivit prevederilor prezentului 

Contract. 

13.4.2 Operatorul are obligația să asigure operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de 

mijloace de transport, stabilit prin Contract, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind 

efectuarea acestor activităţi. 

13.4.3 Operatorul are obligația să efectueze întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale care 

se impun, la bunurile puse la dispozitie de către U.A.T.-urile beneficiare si membre A.M.T.P.I., conform 

programelor de întreţinere şi investiţii notificate Autoritatii Contractante. Costurile aferente acestei 

activități vor fi luate în considerare pentru calculul Cheltuielilor de exploatare aferente Obligațiilor de 

serviciu public (CE) reglementate la Capitolul  9 de mai sus, conform instrucțiunilor din Anexa 9. 

13.4.4 Operatorul are obligația să asigure întreținerea și reparația infrastructurii de în conformitate cu 

Programul anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare întocmit potrivit art. 12.1.4, precum 

și lucrările accidentale care se impun potrivit art. 12.1.5. 

13.4.5 Operatorul are obligația să fundamenteze bugetul anual pentru întreținerea curentă și reparațiile 

curente la bunurile concesionate /puse la dispozitie. 

13.4.6 Operatorul are obligația să asigure menţinerea stării tehnice corespunzătoare şi curăţenia  

mijloacelor de transport folosite în prestarea Serviciului de transport public local și a instalaţiilor 

auxiliare acestora. 

13.4.7 Operatorul are obligația să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi 

dezinfectarea mijloacelor de transport, atât la interior, cât și la exterior. 

13.4.8 Operatorul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă, cu 48 de ore înainte, în legătură 

cu efectuarea unor lucrări de întreținere (lucrările proprii) la infrastructura de transport folosită pentru 

prestarea Serviciului de transport public local, daca aceste lucrări afectează programul de transport. 

13.5 Siguranța și confortul Serviciului de transport public local 

13.5.1 Operatorul este singurul răspunzător pentru siguranța și confortul călătorilor. 

13.5.2 Operatorul are obligația să asigure prestarea Serviciului de transport public local cu respectarea 

prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare. 

13.5.3 Operatorul are obligația să presteze Serviciul de transport public local cu vehicule prevăzute în 

prezentul Contract și care îndeplinesc condițiile prevăzute în Anexa 5.1. 

13.5.4 Operatorul are obligația de a lua toate măsurile pentru a asigura apărarea călătorilor împotriva 

infracțiunilor și accidentelor rutiere, inclusiv, dar fără a se limita la: 

(i) Menținerea iluminării constante a mijloacelor de transport; 
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(ii) Afișarea în locuri vizibile în mijloace de transport de informații despre cum trebuie acordată 

asistență în cazuri urgente ; 

(iii)Luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecţiuni, deraieri sau avarii apărute în 

funcţionarea Serviciului de transport public local. 

13.5.5 Operatorul are obligația să asigure verificarile necesare, înainte de plecare, a vehiculelor și a 

conducatorilor de vehicule, pentru a asigura conformitatea cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă. 

13.5.6 Operatorul are obligația să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice 

periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să asigure respectarea programului de circulaţieşi a 

prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranţa rutieră și a celei privind transportul cu 

tramvaiul. 

13.5.7 Operatorul are obligația să se asigure că nici un călător nu are acces în interiorul cabinei 

conducatorului de vehicul, în situaţia în care mijlocul de transport este dotat cu cabină pentru şofer. 

13.5.8 Operatorul are obligația să se asigure că vehiculele opresc numai în stațiile amenajate și că ușile 

vehiculelor nu se pot deschide în timpul mersului. 

13.5.9 Operatorul are obligația să mențină în stare de funcționare toate echipamentele de siguranță, 

inclusiv, dar fără a se limita la mânere, balustrade, suporturi speciale. 

13.5.10 Operatorul are obligația să se asigure că toti conducatorii de vehicule respectă întocmai 

prevederile legislative relevante și să implementeze măsuri de îmbunătățire a calificării acestora. 

13.5.11 Operatorul are obligația să aplice normele de securitate și sanătate în muncă specifice Serviciului 

de transport public local. 

 

13.6 Proceduri interne  

13.6.1 Operatorul are obligația de a actualiza procedurile interne, cu respectarea prevederilor legale 

aplicabile,  care se vor referi cel puțin la: 

i. Actualizarea informațiilor de transport pe afișe și panouri de informare; 

ii. Administrarea și controlul bunurilor pierdute; 

iii. Administrarea reclamațiilor, întrebărilor și sugestiilor; 

iv. Codul de conduită al șoferilor si al vatmanilor mijloacelor de transport ; 

v. Instrucțiuni privind prevenirea și combaterea săvârșirii de fapte cu incidență asupra siguranței și 

securității călătorilor pe durata călătoriei; 

vi. Instrucțiuni și planuri privind situațiile de urgență. 

13.6.2 Autoritatea Contractantă va avea acces la procedurile interne menționate mai sus. 

 

13.7 Activități conexe Serviciului de transport public local 

13.7.1 Operatorul are dreptul sa asigure şi alte activităţi de transport sau activităţi conexe Serviciului de 

transport public local, care nu fac obiectul Delegării de gestiune. 

13.7.2 Autoritatea Contractanta aproba efectuarea de catre Operator a urmatoarelor activitati de transport 

sau activităţi conexe Serviciului de transport public local, care nu fac obiectul Delegării de gestiune: 

prestarea de servicii de transport turistic, transport prin curse speciale, servicii ITP pentru terti, inchiriere 

spatiu publicitar, cedare drept de folosinta/inchiriere partiala a stalpilor concesionati si imobile care fac 

obiectul prezentului contract, școală pentru conducătorii de vehicule, fără a se limita la acestea, cu 

respectarea reglementărilor specifice domeniului și în conformitate cu regulile și cerințele stabilite de 

Autoritatea Contractantă. Inchirierea spatiilor pentru publicitate pe mijloacele de transport (interior, 

exterior), in statiile mijloacelor de transport public si pe stalpii care fac parte din infrastructura 

concesionata (bunuri de retur din domeniul public sau privat al Municipiului Iasi), va fi aprobata de 

Primarul Municipiului Iasi. 

 Operatorul va vira toate veniturile incasate pentru inchirierea bunurilor din domeniul public si 

privat al Municipiului Iasi  catre bugetul local al Municipiului Iasi pana la data de 15 a lunii pentru 
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incasarile din luna precedenta. Cheltuielile Operatorului pentru bunurile mobile inchiriate vor fi 

recuperate integral de la beneficiarul inchirierii.  

13.7.3 Costurile aferente acestor activități nu intră în calculul Compensației. Pentru aceste activități, 

Operatorul va ține o evidență separată, cu inregistrari contabile separate, pentru fiecare serviciu prestat. 

Operatorul va implementa în realizarea evidențelor contabile, măsuri de restricționare și departajare a 

costurilor între Obligația de serviciu public și activitățile comerciale, în conformitate cu Anexa 9.  

13.7.4 Operatorul are dreptul să rețină toate veniturile rezultate din prestarea altor activități de transport 

și a activităților conexe Serviciului de transport public local, care nu fac obiectul Delegării de gestiune, 

cu exceptia sumei reprezentand cota-parte mentionata la art. 13.7.2 al. 2 din prezentul contract. 

 

13.8 Cesiunea și subcontractarea 

13.8.1 Operatorul are obligația de a nu cesiona Serviciul de transport public local unei alte societăţi decât 

în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înfiinţării ca filială a societăţii 

Operatorului, cu aprobarea Autorității Contractante și cu asumarea de către cesionar a condiţiilor 

prezentului Contract. 

13.8.2 Operatorul are obligația de a nu încheia cu terţi contracte de subdelegare a Serviciului de transport 

public local. 

 

13.9 Informarea publicului 

13.9.1 Operatorul are obligația să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de 

circulaţie deservite, Tarifele de călătorie aplicate, precum şi modificarea acestora. 

13.9.2 Operatorul are obligația să producă şi să distribuie materiale informative cu privire la traseele și 

programele de circulație, modicările acestora, Titlurile de călătorie și punctele de vânzare ale acestora, 

modul de cumpărare, tarifele de călătorie practicate, obligaţiile călătorilor şi obligațiile Operatorului faţă 

de călători, precum şi sancţiunile pentru încălcarea acestor obligații.  

13.9.3 Afişarea informaţiilor de mai sus se va face în staţii sau în mijloacele de transport ori pe site-ul 

propriu al Operatorului și în mass-media. Informațiile publicate prin oricare din aceste mijloace vor fi 

permanent actualizate. 

13.9.4 Operatorul are obligația să promoveze serviciul de transport public local în colaborare cu 

Autoritatea Contractantă. 

Constructia, investitia, amenajarea, modernizarea si intreținerea stațiilor, precum și aducerea de 

utilități în zona acestora intră în grija U.A.T.-urilor beneficiare si membre ale A.M.T.P.I., de pe raza 

căreia se află stațiile. 

13.9.5 Operatorul are obligația să dea declaraţii de presă sau sa transmita anunţuri cu privire la 

schimbările permanente sau temporare cu privire la Serviciul de transport public local; de asemenea, 

Operatorul va initia campanii promoţionale pentru promovarea activității sale. 

 

13.10 Alte drepturi și obligații aferente prestării Serviciului de transport public local 

13.10.1 Operatorul are obligația să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile 

concesionate şi sa presteze Serviciul de transport public local care face obiectul prezentului Contract. 

13.10.2 Operatorul are obligația să respecte obligaţiile prevăzute în prezentul Contract, în regulamentul 

pentru efectuarea transportului public local, în caietul de sarcini al Serviciului de transport public local, 

şi in legile în vigoare.  

13.10.3 Operatorul are obligația să pună la dispoziţia Autorității Contractante toată documentaţia 

solicitată pentru calculul lunar al Compensației şi pentru regularizarea anuală. 

13.10.4 Operatorul are obligația să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în 

prezentul Contract. 

13.10.5 Operatorul are obligația să constituie garanția potrivit prevederilor Capitolului 7; 
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13.10.6 Operatorul va presta Serviciul de transport public local cu respectarea Programului de transport 

al Operatorului prevăzut în Anexa 2.1. 

13.10.7 Operatorul are obligația să utilizeze bunurile de retur si bunurile de preluare, prevăzute în 

prezentul Contract, cu prioritate, pentru asigurarea Serviciului de transport public local, precum si pentru 

activitatile conexe aprobate de catre Autoritatea Contractanta, conform  prevederilor art. 13.7. 

13.10.8 Operatorul are obligația să asigure continuitatea Serviciului de transport public local prin curse 

regulate conform Caietului de sarcini și Programului de transport al Operatorului. 

13.10.9 Operatorul are obligația să asigure îndeplinirea tuturor obligaţiilor de exploatare, a obligaţiilor 

de transport şi a obligaţiilor tarifare. 

13.10.10 Operatorul are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la 

creșterea calității serviciilor. 

13.10.11 Operatorul are obligația să plătească pentru întreaga durată a Contractului taxele şi impozitele 

datorate statului, precum şi cheltuielile ce se ivesc cu privire la asigurarea bunurilor concesionate. 

13.10.12 Operatorul are obligația să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al călătorilor la Serviciul 

de transport public local și să asigure respectarea drepturilor călătorilor prevăzute de legislația aplicabilă 

și de Hotărârile A.M.T.P.I. 

13.10.13 Operatorul are obligația să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse 

proprii, conform Programului de investiții prevăzut în Anexa.3.1. 

13.10.14 Operatorul are obligația ca, în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei 

cauze de natură să conducă la reducerea activităţii, să notifice de îndată acest fapt Autorității 

Contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii Serviciului de 

transport public local. 

13.10.15 Operatorul are obligația să asigure accesul organelor de control ale Autorității Contractante la 

informaţiile privind executarea Serviciului de transport public local şi modul de exploatare a mijloacelor 

de transport, a infrastructurii aferente şi a bunurilor concesionate. 

13.10.17 Operatorul are obligația să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor 

medicale periodice ale propriilor angajaţi, conform prevederilor legale. 

13.10.18 Operatorul are obligația să preia de la U.A.T.-urilor beneficiare si membre ale A.M.T.P.I. / 

Autoritatea Contractantă, pe bază de proces-verbal de predare-primire, mijloacele de transport, 

infrastructura aferentă și orice alte bunuri concesionate/puse la dispozitie prin prezentul Contract. 

13.10.19 La încetarea Contractului, Operatorul are obligația să restituie concedentului în deplină 

proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, cu uzura normală proporţională cu 

durata utilizării. 

13.10.20 In termen de30 de zile de la încetarea Contractului, Operatorul are obligația să predea în deplină 

proprietate, Autorității Contractante /UAT-lui beneficiar si membru al A.M.T.P.I., care dintre acestiai si 

va manifesta intentia si va achita primul valoarea stabilita de catre un expert contractat de catre 

Operator,bunurile de preluare pe care aceasta/acesta le solicită. 

13.10.21 Operatorul are obligația ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin ajungerea la 

termen ori forță majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului de transport public local, în 

condiţiile stipulate în Contract, până la preluarea acesteia de către Autoritatea Contractantă sau de către 

un alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile, cu plata compensației corespunzătoare perioadei efectiv 

prestate si cu excepția situației în care Operatorul este declarat în lichidare judiciară. 

13.10.22 Operatorul are obligația să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor şi Serviciului de 

transport public local (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, 

protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului). 

13.10.23 Operatorul are obligația să respecte normele legale, privind atestarea, calificarea şi licenţierea 

personalului. 

13.10.24 Operatorul are obligația să dețină la sediul social documentele prevăzute de lege. 
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13.10.25 Operatorul are dreptul să ceară întreruperea executării Serviciului de transport public local în 

cazul în care continuarea activităţii ar conduce la crearea de importante prejudicii patrimoniului 

încredinţat spre exploatare.În cazul în care continuarea activităţii ar conduce la crearea de importante 

prejudicii patrimoniului încredinţat spre exploatare, Operatorul are dreptul să notifice Autoritatea 

Contractantă și să solicite acesteia întreprinderea de măsuri pentru soluționarea cauzelor. Notificarea se 

va face în scris în 3 zile lucrătoare de la constatarea cauzelor. Autoritățea Contractante va identifica 

împreună cu U.A.T.-urile competente cele mai bune soluții în vederea remedierii situațiilor expuse în 

notificare și va comunica operatorului în termen de 5 zile lucrătoare măsurile ce urmează a fi luate de 

către acesta. Termenul de mai sus poate fi prelungit de Autoritatea Contractantă dacă identificarea 

soluțiilor pentru Operator necesită o perioadă mai mare de reglementare a situației în care s-ar afla 

Operatorul. După îndeplinirea măsurilor transmite de către Autoritatea Contractată în termenul stabilit 

de către aceasta, Operatorul are obligația de a relua serviciul de transport. 

13.10.26 Operatorul are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul local de călători infrastructura 

publică (străzi, poduri, pasaje denivelate, mobilier stradal, terenuri etc.) şi instalaţiile auxiliare aferente 

acesteia. 

13.10.27 Pe durata prezentului Contract, Operatorul beneficiază de Drept exclusiv pe traseele atribuite. 

În cazul în care pe acelaşi traseu vor opera şi alţi operatori de transport rutier/transportatori autorizaţi, 

Operatorul are dreptul să solicite daune-interese de la Autoritatea contractantă/U.A.T.-ul beneficiar si 

membru al A.M.T.P.I. care a dat aprobarea, sau direct de la operatorul de transport rutier/transportatorul 

autorizat respectiv, în situaţia în care acesta operează fără aprobare. 

13.10.28 Operatorul are dreptul să solicite Autorității Contractante schimbarea, anularea sau adăugarea 

de noi trasee sau schimbarea Programului de transport al Operatorului, iar Autoritatea Contractantă va 

iniţia, dacă consideră necesar, aprobarea unui alt Program de Transport, modificat. 

13.10.29 Operatorul are dreptul să efectueze, cu informarea şi aprobarea Autorității Contractante, 

modificări temporare (suspendări, limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie, devieri de traseu etc.) în 

deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea 

unor lucrări la infrastructura rutieră; în cazuri excepţionale, Operatorul poate efectua imediat 

modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea Serviciului de transport public local, dar 

numai sub condiţia informării ulterioare a Autorității Contractante. 

13.10.30 Operatorul are dreptul să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului Contract, în cazul 

modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia. 

13.10.31 Operatorul are dreptul de a încasa contravaloarea taxei de călătorie aplicate călătorilor care 

circulă fără Titlu de călătorie valabil ori validat corespunzător, potrivit Anexei 15 la Contract. 

13.10.32 În vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu handicap, Operatorul are 

obligaţia ca în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, să intreprinda demersuri in vederea adaptarii mijloacelor de transport în comun, 

în limitele posibile tehnice constructive,  folosite în prestarea Serviciului de transport public local pentru 

a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport şi călătorie. 

 

 

CAPITOLUL 14. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII 

CONTRACTANTE 

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi și obligații ale Autorității Contractante, prevăzute în prezentul 

Contract și în legislația în vigoare, Autoritatea Contractantă are următoarele drepturi și obligații: 

14.1 Infrastructura publică 
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14.1.1 Autoritatea Contractantă are obligația să informeze Operatorul, direct si / sau prin grija UAT-

urilor competente, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră pe 

traseele cuprinse în Programul de transport. 

14.1.2 Autoritatea Contractantă are obligația să asigure, direct si / sau prin grija UAT-urilor competente, 

condiții de siguranță în vederea prevenirii riscului de accidente rutiere și fluiditatea traficului printr-o 

rețea de drumuri bine întreținută, semnalizare corespunzătoare, drumuri iluminate și semafoare 

sincronizate cu circulatia mijloacelor de transport. 

14.1.3 Autoritatea Contractantă are obligația să asigure direct si / sau prin grija UAT-urilor competente,  

starea tehnică corespunzătoare a carosabilului de pe întreaga reţea de trasee cuprinse în Programul de 

transport, a trotuarelor din zona staţiilor de oprire a mijloacelor de transport, semnalizarea rutieră si în 

staţii, iluminarea zonelor staţiilor și a trecerilor de pietoni.  

14.1.4 Autoritatea Contractantă are obligația să elaboreze si sa comunice, direct si / sau prin grija UAT-

urilor competente,  măsuri pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării 

Serviciului de transport public local, inclusiv benzi de autobuze, de minibuze si /sau de microbuze, 

marcarea stațiilor, semafoare cu prioritizare pentru autobuze, minibuze și microbuze. 

14.1.5 Autoritatea Contractantă are obligația să colaboreze activ cu Departamentul rutier din cadrul 

Poliției pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului de 

Transport public local. 

 

 

14.2 Controlul exercitat asupra Operatorului 

14.2.1 Autoritatea Contractantă are dreptul să verifice şi să controleze periodic modul de realizare a 

Serviciului de transport public local și de îndeplinire a Obligațiilor de serviciu public de către Operator, 

inclusiv a vehiculelor, echipamentelor și instalațiilor folosite de Operator, în prezenţa unui reprezentant 

al acestuia. 

14.2.2 În urma fiecărei verificări se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare 

Parte, semnate de către cele două Părţi. În procesul-verbal se vor specifica timpul şi locul inspecţiei, 

obiectul controlului,  măsurile propuse, termenele de soluţionare, precum şi obiecţiile Operatorului, dacă 

este cazul. Autoritatea Contractantă va soluţiona obiectiile Operatorului în termen de 30 de zile.  

14.2.3 Înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul are obligația de a furniza Autorității 

Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situaţiile financiare certificate 

de un Auditor independent. 

14.2.4 La sfârşitul fiecărui an calendaristic, Operatorul are obligația de a prezenta, la solicitarea 

Autorității Contractante un raport al vânzărilor de bilete şi abonamente şi al numărului de călătorii 

efectuate.  

14.2.5 Operatorul are obligația de a prezenta lunar, pentru luna anterioara, până la data de 30 a fiecărei 

luni, un raport cu informațiile pe baza cărora Autoritatea Contractantă poate evalua trimestrial 

respectarea indicatorilor prevăzuți în Anexa 11, și în conformitate cu metodologia descrisă la Anexa 13. 

14.2.6 Operatorul are obligația de a asigura accesul Autorității Contractante la orice informaţie privind 

prestarea Serviciului de transport public şi exploatarea bunurilor concesionate, la cererea Autorității 

Contractante.  

14.2.7 Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite instrucțiuni scrise pentru remedierea oricărei 

încălcări a obligațiilor Operatorului rezultate din prezentul Contract. 

14.2.8 Autoritatea Contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a neîndeplinirii 

indicatorilor de performanță de către Operator și de a aplica sancțiunile prevăzute în prezentul Contract. 

14.2.9 Autoritatea Contratantă are dreptul de a efectua controale periodice cu privire la modul în care 

sunt gestionate reclamațiile călătorilor. 

14.2.10 Evaluarea gradului de satisfacție al călătorilor se va face în baza metodologiei prezentate în 

Anexa 12.  
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14.2.11 Pe baza sondajelor și controalelor efectuate, Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite 

instrucțiuni obligatorii către Operator pentru îmbunătățirea Serviciului de transport public local; 

Rezultatele sondajelor și controalelor trebuie utilizate pentru actualizarea nivelurilor indicatorilor de 

performanță și actualizarea Programului de transport al Operatorului. 

 

CAPITOLUL 15. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚII ALE UNITĂȚII 

ADMINISTRATIV TERITORIALE BENEFICIARE ALE 

SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL 

Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor menționate în prezentul Contract și în legislația 

în vigoare, U.A.T.-urile beneficiare si memebre ale A.M.T.P.I. au următoarele drepturi și obligații: 

15.1. UAT are dreptul să ceară și să susțină argumentat modificări ale Programului de Transport pe aria 

sa de competență, în conformitate cu schimbările semnificative ale cererii de transport. Solicitările vor 

fi înaintate Autorității Contractante iar aceasta va analiza aceste cereri și va da soluții argumentate. 

15.2. UAT are dreptul să organizeze acțiuni de verificare a validării titlurilor de călătorie utilizate pe 

teritoriul său administrativ, individual sau împreună cu reprezentanții Autorității Contractante sau 

Operatorului. Autoritatea Contractantă și Operatorul vor sprijini această activitate cu procedurile 

necesare. 

15.3. UAT are obligația să amenajeze și să mențină infrastructura de transport (infrastructura rutieră, 

stațiile și capetele de linie) de pe teritoriul său adminsitrativ și în competența sa la parametrii care să 

asigure deplasarea și staționarea vehiculelor de transport public, confortul și siguranța călătorilor 

(inclusiv deszapezire și salubrizare). 

15.4. UAT va pune la dispoziție Operatorului bunurile din domeniul public sau privat al UAT, precum 

si, daca va fi cazul, si alte bunuri ce fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local de călători prin Proces verbal de predare –primire cu Operatorul. Acestea vor 

reprezenta bunuri de retur. 

15.5. UAT va pune la dispoziție Operatorului pe toată durata Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public local de călători pe teritoriul sau administrativ spații și amenajări pentru 

activitatea de comercializare de titluri de călătorie, precum și spații și amenajări pentru conducătorii de 

vehicule, fără a se limita la utilități și grup sanitar. 

15.6. UAT va pune la dispoziție Operatorului și a Autorității Contractante reclamațiile privind serviciul 

prestat de Operator ce sunt primite de către UAT, indiferent de sursa din care au provenit, în 48 de ore 

de la primire. 

15.7. UAT are obligația să asigure plata compensației de operare și a diferenței de tarif către Operator 

pentru serviciul de transport public de călători prestat de Operator pe teritoriul său administrativ, în 

condițiile prevăzute în prezentul contract.  

15.8. UAT va realiza obiectivele de investiții pentru transportul public din planul propriu de investiții, 

prevăzute în Anexa 3.2. 

15.9. UAT-ul are obligația să informeze Autoritatea Contractantă și Operatorul, cu 48 de ore înainte, în 

legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră pe traseele cuprinse în Programul de transport. 

15.10. UAT-ul are obligația să asigure condiții de siguranță în vederea prevenirii riscului de accidente 

rutiere și fluiditatea traficului printr-o rețea de drumuri bine întreținută, semnalizare corespunzătoare, 

drumuri iluminate și semafoare. 

15.11. UAT-ul are obligația să asigure starea tehnică corespunzătoare a carosabilului de pe întreaga reţea 

de trasee cuprinse în Programul de transport, a trotuarelor din zona staţiilor de oprire a mijloacelor de 

transport, semnalizarea rutieră și în staţii, iluminarea zonelor staţiilor și a trecerilor de pietoni. 
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15.12. UAT-ul are obligația să comunice Autorității Contractante și Operatorului măsurile luate pentru 

a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului de transport public 

local, inclusiv benzi de autobuze și troleibuze, marcarea stațiilor, semafoare cu prioritizare pentru 

autobuze și troleibuze, prin grija autorităților competente. 

15.13. UAT-ul va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator în 

termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a valorii stabilite de catre un expert contractat de catre 

Operator, in situatia in care Autoritatea Contractanta nu-si va manifesta intentia si nu va achita prima 

valoarea bunurilor de preluare. 

 

 

CAPITOLUL 16.  POLITICA PRIVIND RESURSELE UMANE ŞI 

PROTECŢIA SOCIALĂ 

Politica privind resursele umane și protecția socială va fi realizată potrivit Anexei 16.  

 

CAPITOLUL 17. FORŢA MAJORĂ  

16.1 Prin forta majora se intelege orice eveniment extern ce se încadrează în prevederile art. 1351 Cod 

Civil, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, independent de voința părților, inclusiv, dar fără a se 

limita la inundații, cutremure, alte calamități naturale, și care, survenind după încheierea Contractului, 

împiedică sau întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligaților izvorând din Contract. 

16.2 Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod 

necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului, dacă 

neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective este cauzată de un eveniment de 

forță majoră. 

16.3 Partea care invocă forța majoră va fi exonerată de răspundere numai în măsura și pentru perioada 

în care îndeplinirea obligațiilor este împiedicată sau întârziată de situația de forță majoră. 

16.4 Apariţia forţei majore se va comunica celeilalte Părţi în termen de 2 zile prin telefon, în modalitatea 

de realizare a comunicărilor potrivit prezentului Contract, urmat de o scrisoare recomandată cu 

menţiunea constatării evenimentelor de acest gen, de către organele competente, în prezenta Părţilor. In 

caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, executarea obligaţiilor părţilor se 

decalează în consecinţă cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că nici una din Părţi nu va 

solicita penalităţi pentru întârzierile în executarea Contractului. Partea care nu a îndeplinit obligaţia 

comunicării probei forţei majore nu va fi exonerată de răspundere pentru prejudiciile cauzate de 

neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ca urmare a evenimentului de forță 

majoră. 

16.5 Partea afectată de un caz de forță majoră este obligată să întreprindă, fără întârziere și în limita 

posibilului, orice măsuri necesare în vederea minimizării efectelor negative produse de evenimentul de 

forță majoră. De asemenea, Partea este obligată sa reia îndeplinirea obligațiilor contractuale și să notifice 

în scris către cealaltă Parte despre aceasta, de îndată ce evenimentul de forță majoră încetează.  

17.6 Executarea contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.In cazul dispariţiei sau imposibilităţii 

obiective de exploatare a bunurilor de retur pentru o perioadă mai mare de 3 luni, datorată forței majore, 

Părţile vor conveni asupra continuităţii sau încetării Contractului. 
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16.7 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 4 luni, 

fiecare Parte va avea  dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului, fără ca 

vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese. 

 

 

CAPITOLUL 18. CLAUZE SPECIALE PRIVIND MENŢINEREA 

ECHILIBRULUI CONTRACTUAL 

18.1 Raporturile contractuale dintre Autoritatea Contractantă şi Operator se bazează pe principiul 

echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate Operatorului şi obligaţiile care îi 

sunt impuse. 

18.2 În vederea menţinerii echilibrului contractual, în cazul în care pe parcursul executării Contractului, 

apare o situație caracterizată prin îndeplinirea cumulativă a condițiilor următoare: 

a) schimbarea excepțională a împrejurărilor existente la data încheierii Contractului;  

b) schimbarea împrejurărilor nu a fost și nici nu putea fi, în mod rezonabil, avută în vedere de către 

Parte la data încheierii Contractului; 

c) Partea nu și-a asumat riscul schimbării împrejurărilor și nici nu putea fi în mod rezonabil 

considerată că și-ar fi asumat acest risc, care duce la crearea unui dezechilibru contractual prin 

îngreunarea semnificativă a obligațiilor uneia dintre Părți, la solicitarea oricărei Părți se va 

proceda la renegocierea Contractului. 

18.3 Dacă renegocierea nu duce la restabilirea echilibrului contractual ori Părțile nu ajung la un acord 

într-un termen rezonabil, disputa urmeaza să fie soluţionată de instanţele judecătoreşti, care pot dispune 

încetarea contractului sau modificarea acestuia în sensul distribuirii în mod echitabil între părţi a 

pierderilor şi beneficiilor ce rezultă din schimbarea circumstanţelor. 

 

 

CAPITOLUL  19. CONDIȚII SUSPENSIVE DE INTRARE ÎN 

VIGOARE A CONTRACTULUI  

19.1 Următoarele condiții reprezintă, cumulativ, condiții suspensive de intrare în vigoare a Contractului, 

iar prezentul Contract va intra în vigoare la data îndeplinirii condițiilor de mai jos și va produce efecte 

numai în cazul în care: 

i. Operatorul obţine Licenţă de traseu pentru fiecare dintre autobuzele si microbuzele care operează 

pe traseele atribuite potrivit Programului de transport al Operatorului, în termen de 60 de zile de 

la data semnării Contractului. 

ii. Operatorul obţine copii conforme ale Autorizaţiei de transport pentru fiecare dintre tramvaiele 

care operează pe traseele atribuite potrivit Programului de transport al Operatorului, în termen 

de 30 de zile de la data semnării Contractului. 

 

 

CAPITOLUL 20. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

20.1 Prezentul Contract încetează la expirarea duratei Contractului, cu excepția cazurilor de prelungire 

sau încetare înainte de ajungere la termen ca urmare a prevederilor Contractului.  
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Părțile pot decide încetarea Contractului pe baza acordului lor de voință exprimat în scris.  

20.2 Autoritatea Contractantă are dreptul să denunțe unilateral Contractul, cu un termen de preaviz de 

90 de zile și cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile către Operator, în cazul în care interesul naţional 

sau local o impune.  

20.3 Contractul va înceta în cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunurilor de retur sau a 

unei părţi importante din acestea ori în cazul imposibilității obiective a Operatorului de a le exploata pe 

o perioadă mai mare de 120 de zile, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri, sub rezerva dispozițiilor 

art. 17.6 din Contract. 

20.4 Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Autorității Contractante să 

rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la art. 19.7 de mai jos: 

a) Neplata de către Operator a redevenței stabilite potrivit Contractului pentru o perioadă de minim 

9 luni; 

b) Încălcarea din culpa exclusiva a Operatorului de 12 ori într-un an calendaristic a măsurilor 

stabilite de Autoritatea Contractantă potrivit prevederilor prezentului Contract; 

c) Operatorul nu adopta programe de masuri care sa respecte conditiile contractuale si care sa 

asigure atingerea indicatorilor de perfomanta asumati prin Contract, atunci cand acest lucru este 

necesar potrivit prederilor Contractului; 

d) Operatorul totalizează un număr de 60  încălcări majore ale indicatorilor de performanţă, în 

decursul unui an, potrivit Anexei 11; 

e) Operatorul nu asigură prestarea serviciului de transport public local în condiții de continuitate, 

potrivit Contractului, ori întrerupe efectuarea serviciului pentru o perioadă de cel puțin 30 de 

zile, fără a fi incident vreun eveniment de forță majoră; 

f) Pierderea valabilității uneia sau mai multor Licențe de traseu ori a uneia sau mai multor copii 

conforme ale Autorizației de transport; 

g) Pierderea valabilității Licenței de transport și/sau a Autorizației de transport; 

h) Operatorul încalcă interdicția de subdelegare ori de cesionare a drepturilor și obligațiilor izvorâte 

din Contract; 

i) Operatorul nu asigură întreținerea corespunzătoare a bunurilor de retur ori a celor de preluare, 

provocându-le degradări semnificative sau încalcă restricția de înstrăinare a bunurilor de preluare 

pe durata Contractului; 

j) Operatorul nu constituie garanția stabilită la Capitolul 7 din Contract. 

20.5 Cu excepța cazului în care Contractul prevede altfel, orice notificare de încetare a Contractului va 

fi făcută de Partea care solicită încetarea prin transmiterea unei notificări în acest scop celeilalte Părți 

(“Notificarea de încetare”). 

20.6 Inainte de transmiterea Notificării de încetare, Partea care se consideră prejudiciată va convoca 

cealaltă Parte la negocieri, prin transmiterea unei notificări (“Notificarea de negociere”), în vederea 

încercării de soluționare a diferendului pe cale amiabilă. Notificarea de negociere va indica cel puțin 

următoarele elemente: 

i. Data și locul unde vor avea loc negocierile; 

ii. Obligațiile pretinse neîndeplinite;  

iii. Termenul în care se așteaptă remedierea obligațiilor încălcate (termen care nu poate fi mai mic 

decât termenul menționat în Contract, pentru fiecare situație de neîndeplinire în parte).  

20.7 Daca (i) Partea în culpă nu se prezintă la negociere, așa cum această întâlnire a fost convocată 

conform prezentului Contract, sau (ii) negocierea nu conduce la soluționarea diferendului, sau (iii) Partea 

în culpă nu își îndeplinește toate obligațiile pretinse a fi îndeplinite, conform celor decise în procesul de 

negociere, Partea prejudiciată are dreptul să transmită Părții în culpa Notificarea de încetare. 

20.8 Dacă (i) Partea prejudiciată renunță la pretențiile din Notificarea de negociere, sau (ii) Partea 

prejudiciată nu se prezintă la negociere, Partea prejudiciată nu va avea dreptul să transmită o Notificare 
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de încetare privind obligațiile menționate în Notificarea de negociere, cu excepția situației în care este 

reluată procedura de la art. 19.7 de mai sus. 

20.9 În situația în care în urma negocierilor pentru soluționarea diferendului pe cale amiabilă Părțile nu 

decid prin voință comună nici continuarea Contractului, nici încetarea Contractului, partea prejudiciată 

va transmite părții în culpa Notificarea de încetare și se va adresa instanței competente pentru constatarea 

rezilierii Contractului și stabilirea cuantumului prejudiciului.  

20.10 La încetarea Contractului, indiferent de motiv: 

i. Drepturile și obligațiile impuse Părților în baza Contractului vor înceta, cu excepția cazului în 

care Contractul prevede altfel; 

ii. Operatorul va transmite de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, Autorității Contractante 

bunurile de retur; 

iii. Autoritatea Contractantă/U.A.T.-ul beneficiar si membru A.M.T.P.I., care dintre acestea  isi va 

manifesta intentia si va achita primul valoarea stabilita de catre un expert contractat de catre 

Operator, va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății contravalorii 

bunurilor către Operator în termen de 30 de zile de la încetarea Contractului. 

20.11 În cazul încetării Contractului din culpa Autorității Contractante, înainte de termenul stabilit în 

Contract: 

i. Fiecare UAT beneficiar si membru AMTPI va prelua Bunurile de retur folosite de Operator în 

temeiul prezentului Contract, precum și pe cele în curs de realizare  

ii. Autoritatea Contractantă va plăti Operatorului daune-interese pentru repararea prejudiciului pe 

care Autoritatea Contractantă l-a cauzat în mod direct Operatorului. 

20.12 Operatorul trebuie ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin forță majoră si prin 

pronuntarea lichidării judiciare a acestuia, să asigure continuitatea prestării Serviciului de transport 

public local, în condiţiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către Autoritatea 

Contractantă sau de către un alt operator. 

 

CAPITOLUL 21. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

21.1 Nerespectarea dovedită de către Părţi a obligaţiilor contractuale prevăzute în Contract atrage 

răspunderea contractuală a Părţii în culpă. 

21.2 Autoritatea Contractantă are dreptul să sancţioneze şi să penalizeze Operatorul în cazul în care 

acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanţă, eficienţă şi calitate la care s-a obligat prin 

prezentul Contract şi reglementările legale în vigoare, ori nu asigură continuitatea serviciului. 

21.3 Operatorul este obligat la plata de despăgubiri către Autoritatea Contractantă pentru neîndeplinirea 

obligațiilor asumate prin prezentul Contract, din culpa sa exclusiva, după cum urmează: 

i. 1.000 lei pentru neaplicare a măsurilor impuse de catre Autoritatea Contractantă în 

termenul prevăzut, ca urmare a controalelor efectuate privind modul de executare a Contractului 

sau evaluării modului de realizare a operării; 

ii. 500 lei  pentru nerespectarea altor termene prevăzute în Contract, altele decât cele de la 

punctul (i) de mai sus; 

iii. 500 lei  pentru utilizarea altor mijloace auto de transport de călători decât  cele stabilite 

prin Contractul și caietul de sarcini; 

 

21.4 Pentru orice alte prejudicii suplimentare dovedite, cauzate de încălcarea oricăror altor obligații 

stabilite în Contract, Partea în culpa este obligată la daune-interese, potrivit principiului reparării 

integrale a prejudiciului. 
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CAPITOLUL 22. REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE 

22.1 Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părți, exprimat într-un act 

adițional, cu excepția documentelor menționate la art. 22.1.2 din prezentul contract care sunt de 

competența exclusivă a emitentului, nu sunt considerate modificari ale contractului și aplicabile 

obligatoriu și în mod automat părților. Modificarea acestor documente se aduce la cunoștință prin adresă 

scrisă, în termen de 5 zile de la aprobarea lor, celeilalte parti contractante. 

 

22.1.2. Nu sunt considerate modificari ale Contractului: 

a) modificarea urmatoarelor documente emise de catre Autoritatea Contractanta: modificarea 

Programului de transport mentionat in Anexa 2 in conditiile mentionate in art. 12.3.4, 

modificarea Programului de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul UAT-urilor 

beneficiare si membre ale Autorității Contractante  

b) modificarea urmatoarelor documente emise de Operator: Programul de investiții al Operatorului;  

Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie și programul de funcționare. 

Documentele elaborate de către Operator sunt aprobate conform prevederilor legale în vigoare de 

organele de administrare/conducere ale acestuia. 

 Dacă modificările nu impun reatribuire, dar se modifică valoarea compensației devenind mai 

mare cu peste 20%, proiectul de act care va aproba modificarea Contractului trebuie trimis Consiliului 

Concurentei pentru avizare, conform O.U.G. nr. 77/2014. 

 

2.2 Modificări Unilaterale efectuate de Autoritatea Contractantă2 

21.2.1 Autoritatea Contractantă poate modifica unilateral orice parte a Contractului din motive 

excepționale legate de interesul public local, cu notificare prealabilă transmisă cu 60 de zile înainte către 

Operator.  

22.2.2 În cazul în care modificarea unilaterală a Contractului îi aduce un prejudiciu, Operatorul are 

dreptul să primească o justă despăgubire în termen de 30 de zile de la producerea prejudiciului. În cazul 

dezacordului între Părţi cu privire la existența prejudiciului ori la valoarea despăgubirii, acestea vor fi 

stabilite de către instanţa judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în nici un caz să permită 

Operatorului să suspende executarea obligațiilor stabilite în Contract. 

22.2.3 Programul de transport menţionat în Anexa 2 la caietul de sarcini, poate fi modificat de 

Autoritatea Contractantă, dacă acest fapt este justificat din punct de vedere tehnic şi comercial, cu 

notificarea Operatorului cu cel puţin 60 de zile înainte de modificare. Operatorul nu poate refuza 

modificările solicitate de Autoritatea Contractantă, cu excepţia cazului în care cererea depăşeşte 

capacitatea de transport si prevederile art.12.3.4.. 

22.3 Modificări  solicitate de Operator privind Capacitatea Serviciului 

22.3.1 Schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee sau schimbarea Programului de transport al 

Operatorului pot fi solicitate Autorității Contractante de către Operator, care va iniţia dacă consideră 

necesar aprobarea unui alt Program de Transport, modificat. 

 

22.4 Alte modificări 

21.4.1 În cazul în care orice prevederi ale Contractului devin incompatibile cu legislaţia sau 

regulamentele din România sau din Uniunea Europeană, Contractul va fi modificat de Părţi. Acest lucru 

nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale Contractului.  

21.4.2 Orice deficienţe sau contradicții din Contract pot fi rectificate ca urmare a negocierii de către 

Părți a modificărilor necesare, în cel mai scurt timp posibil, în conformitate cu scopul Contractului.  

22.4.3 Orice alte eventuale hotarari anterioare contrarii se abroga. 
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CAPITOLUL 23.  LITIGII 

23.1 Părţile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluţionării pe cale amiabilă a conflictelor 

dintre acestea, decurgând din executarea Contractului. 

23.2 Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenţie care rezultă din sau în legătură cu prezentul 

Contract, încălcare, încetare, sau anulare a Contractului, Partea căzută în pretenţii are obligaţia să notifice 

cealaltă Parte în legătură cu poziţia sa  împreună cu propunerea de conciliere directă. 

23.3 În cazul apariţiei unei dispute, aceasta nu îndreptăţeşte Operatorul să suspende prestarea Serviciului 

de transport public local ori Autoritatea Contractantă să suspende executarea obligațiilor sale, potrivit 

prezentului Contract. 

23.4 În cazul în care o dispută nu este soluţionată în termen de 45 de zile din momentul în care Părţile 

au început negocierile pentru soluţionarea disputei pe cale amiabilă, sau dacă asemenea negocieri nu 

sunt începute în termen de 45 de zile de la notificarea oficiala a disputei de către una dintre Părți celeilalte 

Părți, acestea se vor adresa instanţei judecătoreşti competente. 

CAPITOLUL 24. LEGEA APLICABILĂ 

24.1 Prezentul Contract, precum și orice dispute sau cereri rezultate din ori în legătură cu prezentul 

Contract ori cu încheierea acestuia (inclusiv dispute sau cereri extracontractuale) sunt guvernate și 

interpretate în conformitate cu legea română. 

24.2 Prezentul Contract se completeaza cu prevederile Noului Cod civil și cu reglementările legale 

speciale în materia transportului public local. 

CAPITOLUL 25. ALTE CLAUZE 

25.1 Orice notificare, adresă, cerere sau făcută în legătură cu executarea Contractului va fi efectuată în 

scris, în limba română.  

25.2 Toate notificările, adresele, cererile sau alte comunicări vor fi transmise prin fax și vor fi confirmate 

în mod prompt prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa Părții destinatare.  

25.3 Data primirii de catre destinatar a oricărei notificări sau comunicări transmise prin: (i) scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe confirmarea de primire, de catre oficiul 

postal de la destinație; (ii) fax, va fi data expedierii înscrisă în raportul atestând transmiterea prin fax. În 

situația în care faxul nu a fost expediat într-o zi lucrătoare, sau nu a fost expediat în intervalul orar 9-17, 

data recepționării se consideră a fi următoarea zi lucrătoare.  

25.4 Toate notificările și comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi considerate 

valabile numai dacă au fost efectuate la următoarele adrese:  

............................... 

Către ............ 

A.M.T.P. IASI 

Adresa: Iasi, b-dul. Stefan cel Mare si Sfant nr. ........... 

În atenţia: DIRECTORULUI EXECUTIV/GENERAL  

Fax . 

E-mail...... 

 

Către ............ 

MUNICIPIUL IASI 

 

Adresa: Iasi, b-dul. Stefan cel Mare si Sfant nr. 11  
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În atenţia: DIRECTORULUI GENERAL AL DIRECTIEI GENERALE TEHNICE SI 

DEZVOLTARE 

Fax 0232 -216552 

 

Către SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. 

Adresa: Iasi, str. Silvestru nr. 5, et. 2 cam.3 

În atenţia: DIRECTORULUI GENERAL 

Fax: 0232/213.913 

 

25.6. UAT-urile își asumă procedurile, obligațiile de plată și decontări stipulate în prezentul contract 

precum și celelalte drepturi și obligații prevăzute. 

 

CAPITOLUL 26. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

26.1 Prezentul contract a fost incheiat in condiţiile Legii serviciilor publice de transport public local nr. 

92/2007, ale art. 24, litera (b) şi art. 29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice 

si ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului, privind serviciile 

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

nr. 1107/70 ale Consiliului. 

26.2 Limba care guvernează Contractul este limba română. 

În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul Contract, părţile se supun prevederilor legislaţiei 

specifice în vigoare. 

26.3 Anexele de la 1 la 17  fac parte integrantă din prezentul Contract. 

26.4 Capitolele referitoare la drepturile şi obligaţiile părţilor se completează cu prevederile  

reglementărilor în vigoare referitoare la drepturile şi obligaţiile în raporturile dintre autorităţile 

administraţiei publice locale şi operatorii de transport rutier care efectuează  servicii de transport public 

de persoane.  

26.5 Prezentul contract a fost semnat astăzi, ......................., în…exemplare originale, din care unul 

pentru A.M.T.P.I., unul pentru Operator, cate unul pentru fiecare U.A.T. beneficiar si membru 

A.M.T.P.I. 

 

ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ 

DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI 

Președinte, 

Costel Alexe 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

SOCIETATEA COMPANIADE TRANSPORT 

PUBLIC IAȘI S.A. 

    Director General , 

    Cristian Stoica 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

Director Executiv 

Eduard Boz 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director economic, 

Crina-Lavinia Dobrescu 
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

 

                             Avocat, 

Cristina Olariu-Cotnăreanu 
Am luat cunoștință de acest înscris oficial și 

îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 



31 
 

 

 

Cuprins 
CAPITOLUL 1. DEFINIŢII ...................................................................................................................................... 2 

CAPITOLUL 2. OBIECTUL CONTRACTULUI .......................................................................................................... 6 

CAPITOLUL 3. OBLIGAȚIA DE SERVICIU PUBLIC .................................................................................................. 7 

CAPITOLUL 4. CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN REALIZAREA CONTRACTULUI ............................................. 8 

CAPITOLUL 5. DURATA CONTRACTULUI ............................................................................................................. 8 

CAPITOLUL 6.  REDEVENŢA ................................................................................................................................ 8 

CAPITOLUL 7. GARANȚIA .................................................................................................................................... 9 

CAPITOLUL 8. DIFERENȚELE DE TARIF ................................................................................................................ 9 

CAPITOLUL 9. COMPENSAȚIA ........................................................................................................................... 10 

CAPITOLUL 10. TARIFE ȘI TITLURI DE CĂLĂTORIE ............................................................................................. 12 

CAPITOLUL 11. INVESTIȚII ................................................................................................................................ 12 

CAPITOLUL 12. SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC .......................................................................................... 13 

CAPITOLUL 13. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI .......................................................................... 16 

CAPITOLUL 14. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE .................................................... 21 

CAPITOLUL 15. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚII ALE UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE BENEFICIARE ALE 

SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL .................................................................................................... 23 

CAPITOLUL 16.  POLITICA PRIVIND RESURSELE UMANE ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ ............................................. 24 

CAPITOLUL 17. FORŢA MAJORĂ ....................................................................................................................... 24 

CAPITOLUL 18. CLAUZE SPECIALE PRIVIND MENŢINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL ................................ 25 

CAPITOLUL  19. CONDIȚII SUSPENSIVE DE INTRARE ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI ....................................... 25 

CAPITOLUL 20. ÎNCETAREA CONTRACTULUI .................................................................................................... 25 

CAPITOLUL 22. REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE ............................................................................. 28 

CAPITOLUL 23.  LITIGII...................................................................................................................................... 29 

CAPITOLUL 24. LEGEA APLICABILĂ ................................................................................................................... 29 

CAPITOLUL 25. ALTE CLAUZE ........................................................................................................................... 29 

CAPITOLUL 26. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII ........................................................................................... 30 

Anexa 1 – Legislatia cu privire la transportul public local de călători ............................................................... 34 

Anexa 2 – Program de transport ...................................................................................................................... 36 

Anexa 2.1 Programul de transport ..................................................................................................................... 36 

Anexa 2.1.1 – Program de Transport pentru reteaua metropolitana de autobuze .............................................. 36 

Anexa 2.1.2 – Program de Transport pentru reteaua de midibuze .................................................................... 37 

Anexa 2.1.3 – Program de Transport pentru reteaua de microbuze .................................................................. 39 

Anexa 2.2 – Program de Circulatie ................................................................................................................... 40 

Anexa 3 – Programul de Investiții .................................................................................................................... 72 

Anexa 3.1 – Programul de Investiții al Operatorului ......................................................................................... 72 



32 
 

Anexa 3.2 – Programul de Investiții al Autorității contractante ........................................................................ 72 

Anexa 3.3 – Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru investiții din surse proprii ale Operatorului 73 

Anexa 4 – Bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului ................................................................. 74 

Anexa 4.1 – Bunuri de Retur ............................................................................................................................. 74 

4.1.1 Bunuri Concesionate ................................................................................................................................ 74 

Anexa 4.2 – Bunuri de Preluare....................................................................................................................... 115 

Anexa 4.3 – Bunuri Proprii ale Operatorului .................................................................................................. 115 

Anexa 5 – Mijloace de transport .................................................................................................................... 136 

Anexa 5.1 – Cerinţe standard pentru mijloace de transport ............................................................................. 136 

Anexa 6 – Tarife de călătorie ......................................................................................................................... 147 

Anexa 6.1.1. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – Municipiul Iasi ............. 147 

Anexa 6.1.2. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – UAT Aroneanu ............. 148 

Anexa 6.1.3. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – UAT Barnova ............... 149 

Anexa 6.1.4. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – UAT Ciurea .................. 150 

Anexa 6.1.5. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – UAT Holboca ............... 151 

Anexa 6.1.6. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – UAT Miroslava ............ 152 

Anexa 6.1.7. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – UAT Popricani ............. 152 

Anexa 6.1.8. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – UAT Rediu ................... 153 

Anexa 6.1.9. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – UAT Tomesti ............... 154 

Anexa 6.1.10. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – UAT Tutora ................ 155 

Anexa 6.1.11. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – UAT Valea Lupului .... 156 

Anexa 6.2 – Modalitatea de stabilire, modificare sau ajustare a Tarifelor de călătorie ................................... 157 

Anexa 6.3 – Lista punctelor de distributie a titlurilor de calatorie si programul de functionare ..................... 158 

Anexa 6.3.1 – Lista Punctelor de vanzare ....................................................................................................... 158 

Anexa 6.3.2 – Lista automatelor de vânzare CTP ........................................................................................... 158 

Anexa 6.3.2.1 – Lista automatelor de vânzare EPIN ....................................................................................... 159 

Anexa 7 – Diferentele de tarif ........................................................................................................................ 165 

Anexa 7.1.1 – Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi și reduceri la transportul local – 

Municipiul IASI............................................................................................................................................... 165 

Anexa 7.1.2 – Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi și reduceri la transportul local – UAT 

ARONEANU ................................................................................................................................................... 171 

Anexa 7.1.3 – Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi și reduceri la transportul local – UAT 

BArnova .......................................................................................................................................................... 173 

Anexa 7.2 – Modul de acordare a diferenţelor de tarif .................................................................................... 200 

Anexa 7.3 – Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia sociala ........................................ 226 

Anexa 7.4 – Modelul formularului de decont pentru diferente de tarif ........................................................... 248 

Anexa 8 – Modelele formularelor de decont pentru plata compensaţiei ...................................................... 249 

Anexa 8.1. Raport Lunar de Constatare .......................................................................................................... 249 

Anexa 8.2 – Raport Anual de Constatare ........................................................................................................ 251 

Anexa 9 – Costuri eligibile incluse în calculul decontării PSO şi cerinţele privind contabilitatea separată..... 255 



33 
 

Anexa 10 – Metodologia de calcul a compensației și de repartizare a elementelor cuprinse în calculul 

compensației.................................................................................................................................................. 258 

10.1  Calculul compensației lunare pentru prestarea serviciului de transport public in Municipiul Iasi. . 258 

10.2. Calculul compensației lunare pentru prestarea serviciului de transport public in Zona Metropolitana 

(UAT.uri membre si beneficiare AMTPI exclusiv Municpiul Iasi) ................................................................ 264 

10.3  Completarea Anexei 8.1 Raport Lunar de Constatare ............................................................................ 274 

10.4 Calculul compensației anuale pentru prestarea serviciului de transport public la Operator si intocmirea 

Decontului Anual ............................................................................................................................................. 278 

Anexa 11 - INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI CALITATE AI SERVICIULUI ....................................................... 284 

Anexa 12 – Indicele de Satisfacţie a Pasagerilor (ISP) .................................................................................... 290 

Anexa 13 – Metodologia de monitorizare şi evaluare a Programului de Transport ....................................... 292 

Anexa 14 – Caiet de Sarcini al Serviciului de Transport Public Local de persoane prin curse regulate în Municipiul 

Iasi .................................................................................................................................................................. 298 

Anexa 15 – Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate 

in Municipiul Iasi si Zona Metropolitana a Municipiului Iasi .......................................................................... 304 

Anexa 16 –Politica privind resursele umane si politica sociala ...................................................................... 325 

Anexa 17- Estimare anuala a compensatiei - cu UAT ..................................................................................... 328 

 

 

 

 

 

  



34 
 

 

Anexa 1 – Legislatia cu privire la transportul public local de călători 

Nr. crt. TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL 

LEGISLAȚIE ROMÂNEASCĂ-cu modificarile si completarile ulterioare 

1.  Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; 

2.  Legiea serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 

3.  Ordonanţă nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 

4.  

Ordinul nr. 980/2011, privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi 

efectuarea transporturilor rutiere si a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa 

Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 

5.  Ordonanţă nr. 19/1997 privind transporturile; 

6.  Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

7.  

Hotararea Guvernului nr. 1391/2006,  pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe 

drumurile publice; 

8.  
Ordonanţă nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în 

domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport; 

9.  
Ordonanţă nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate 

de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare; 

10.  

Ordonanţă nr. 19/1999 privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul 

transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, 

neamortizate integral; 

11.  

Ordonanta nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind 

perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi 

utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora; 

12.  
Ordonanţă nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în 

Transportul Rutier; 

13.  

Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea 

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

local; 

14.  
Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

de autorizarea autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local; 

15.  
Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local; 

16.  

Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind 

stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de 

persoane; 

17.  
Hotararea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor 

care efectueaza activitaţi mobile de transport rutier; 

18.  
Hotararea Guvernului nr. 370/2021  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Transporturilor si Infrastructrurii; 

19.  
Hotararea Guvernului nr. 625/1998  privind organizarea şi funcţionarea Autoritaţii 

Rutiere Romane; 

20.  
Hotararea Guvernului nr. 1088/2011, privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului 

de Stat pentru Controlu lîn Transportul Rutier; 
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Nr. crt. TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL 

21.  

Ordinul nr. 290/2000, privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate 

utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si de repararea 

infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul; 

22.  

Ordinul nr. 458/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe 

categorii a autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane 

prin servicii regulate in trafic national; 

23.  

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor 

privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice 

privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform 

destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1 

24.  

Ordinul Ministrului Transporturilor, Infrastructrii si Comunicatiilor nr. 2.224/2020, 

pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip  şi eliberarea cărţii de 

identitate a vehiculelor rutiere,  precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la 

acestea - RNTR 2 

LEGISLAŢIE EUROPEANĂ-cu modificarilesicompletarileulterioare 

25.  

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

octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului; 

26.  

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a 

unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației 

de operator de transport rutier;  

27.  

Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind 

cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului 

rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport  

28.  

Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 

privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de 

vedere energetic  

29.  
Standardul EN 13816 pentru Transporturi – Logistică şi Servicii – Transporturi Publice 

de Pasageri – definirea, urmărirea şi măsurarea calităţii serviciilor 

 

ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ 

DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI 

Președinte, 

Costel Alexe 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

SOCIETATEA COMPANIADE TRANSPORT 

PUBLIC IAȘI S.A. 

    Director General , 

    Cristian Stoica 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

Director Executiv 

Eduard Boz 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director economic, 

Crina-Lavinia Dobrescu 
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

 

                             Avocat, 

Cristina Olariu-Cotnăreanu 
Am luat cunoștință de acest înscris oficial și 

îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
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Anexa 2 – Program de transport 

Anexa 2.1 Programul de transport 

Programul anual de transport  

 

Linia Km. planificaţi 

Tramvai 4,447,467 

  

  

Autobuz 7,283,942 

  

  

Autobuz electric 2,149,200 

  

  

Total Km planificati 13,880,609 

 

Anexa 2.1.1 – Program de Transport pentru reteaua metropolitana de autobuze    

 

LINI

A 

NR. 

 

 

 

 

 

Traseul 

C
ap

ac
it

at
e 

(n
u
m

ăr
 l

o
cu

ri
) 

INTERVAL DE SUCCEDARE A 

CURSELOR: zilele 1-5 ( 6,7) 

 

Plecări de la 

capetele de 

traseu 

Numărul de Mijloace de Transport: 

zilele 1-5 (6,7) 

5-9  9-13 13-17 17-23 S D Prima Ultima 

         

101 

Tg Cucu – Sos 

Moara de Vant – 

Complex Roua – 

Dorobant 

95 1 1 1 1 1 1 5:30 22:30 

102 

Tg Cucu–Sos 

Moara de Vant–

Complex Roua–

Primaria Aroneanu 

95 1 1 1 1 1 1 5:30 22:30 

201 

Casa Sindicatelor – 

Barnova – sat 

Todirel 

95 1 1 1 1 1 1 5:45 22:30 

202 
Casa Sindicatelor – 

Paun 
95 1 1 1 1 1 1 5:30 21:30 

301 

Podu Ros – 

Tehnopolis – 

Dumbrava – Santa 

95 1 1 1 1 1 1 5:45 22:15 

41 

Bl. Ciurea – 

Tehnopolis – Podu 

Ros 

760 8 8 8 8 8 8 5:00 22:30 
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Anexa 2.1.2 – Program de Transport pentru reteaua de midibuze  

401 

Tatarasi Sud – 

Rond Dancu – 

Primaria Holboca – 

Rusenii Vechi – 

Rusenii Noi 

95 1 1 1 1 1 1 5:30 22:00 

501 

Podu Ros – Sun 

City – Miroslava – 

Vorovesti 

95 1 1 1 1 1 1 5:00 21:30 

23 

Podu Ros – Sun 

City – Primaria 

Miroslava 

190 2 2 2 2     

601 

Rond Agronomie – 

Sos Stefan cel Mare 

si Sfant – Carlig – 

Vanatori – 

Popricani 

95 1 1 1 1 1 1 5:45 22:15 

701 
Rond Copou – 

Breazu – Horlesti 
95 1 1 1 1 1 1 5:30 22:00 

702 

Gara -Rond 

Pacurari – Primaria 

Rediu 

95 1 1 1 1 1 1 5:30 22:00 

801 
Rond Tutora – 

Tomesti – Goruni 
95 1 1 1 1 1 1 5:30 22:00 

802 
Rond Tutora – 

Tomesti – Chicerea 
95 1 1 1 1 1 1 5:45 22:30 

803 

Rond Tutora – 

Tomesti – Tutora – 

Opriseni 

95 1 1 1 1 1 1 5:30 22:30 

29 
Podu Ros – Baza 3 

– Bl. Tomesti 
570 6 6 6 6 6 6 5:00  22:30 

LINI

A 

NR. 

 

 

 

 

 

Traseul 

C
ap

ac
it

at
e 

(n
u
m

ăr
 l

o
cu

ri
) 

INTERVAL DE SUCCEDARE A 

CURSELOR: zilele 1-5 ( 6,7) 

 

Plecări de la 

capetele de traseu 

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5 

(6,7) 

5-9  9-13 13-17 17-23 S D Prima Ultima 

         

103 

Complex 

Roua–

Sorogari 

55 1 1 1 1 1 1 5:30 22:30 

203 

Casa 

Sindicatelor 

– Frigorifer – 

Visan 

55 1 1 1 1 1 1 5:30 22:30 
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402 

Tatarasi Sud 

– Str 

Aeroportului 

– sat Valea 

Lunga 

55 1 1 1 1 1 1 5:30 18:30 

502 

Tehnopolis – 

Horpaz – str 

Principala - 

str Unirii – 

Ciurbesti – 

strPrincipala 

– Horpaz – 

StrNoua – 

Tehnopolis 

55 1 1 1 1 1 1 5:00 21:45 

503 

Tehnopolis – 

Valea 

Adanca – 

Tehnopolis  

55 1 1 1 1 1 1 5:30 16:30 

504 

Metro – 

Bratuleni 

(Parc 

Industrial) - 

Vorovesti – 

Bratuleni – 

Valea 

Ursului – 

Uricani – 

Metro 

55 1 1 1 1 1 1 6:00 19:30 

505 

Primaria 

Miroslava – 

Cornesti – 

Proselnici 

55 1 1 1 1 1 1 5:00 21:00 

507 

Bis. inaltarea 

Domnului – 

Valea 

Adanca – 

Balciu – Bis. 

Inaltarea 

Domnului 

55 1 1 1 1 1 1 6:00 20:00 

508 
Metro – 

Uricani 
55 1 1 1 1 1 1 5:30 21:00 

602 

Targu Cucu – 

C.A. Rosetti 

– Carlig – 

CuzaVoda  

55 1 1 1 1 1 1 5:30 18:30 

603 
Popricani – 

Tipilesti 
55 1 1 1 1 1 1 6:30 19:00 
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Anexa 2.1.3 – Program de Transport pentru reteaua de microbuze 

901 

Gara - OMV 

Pacurari – 

StrSoarelui – 

strVictoriei – 

Str Nufarului 

– Str 

Decembrie – 

Str Soimului 

55 1 1 1 1 1 1 5:30 22:30 

902 

Gara - OMV 

Pacurari – str 

Petre 

Culianu– str 

Nufarului –  

Str 1 

Decembrie – 

Str Lacului – 

Str Irisului 

55 1 1 1 1 1 1 5:30 22:30 

LINI

A 

NR. 

 

 

 

 

 

Traseul 

C
ap

ac
it

at
e
 

(n
u
m

ăr
 l

o
cu

ri
) 

INTERVAL DE SUCCEDARE A 

CURSELOR: zilele 1-5 ( 6,7) 

 

Plecări de la 

capetele de traseu 

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5 

(6,7) 

5-9  9-13 13-17 17-23 S D Prima Ultima 

         

104 

Primaria 

Aroneanu–

Rediu Aldei 

18 1 1 1 1 1 1 5:30 18:30 

204 

Sat Visan – 

Str Sf Ilie – 

Str Eroilor – 

Str Craitelor 

18 1 1 1 1 1 1 5:15 22:15 

205 

Sat Barnova 

– Str Sf 

Maria – Str 

Traian Vuia 

intersectie cu 

str Sf Ap 

Petru – 

Pietrarie 

18 1 1 1 1 1 1 5:00 21:45 

506 

Tehnopolis – 

Horpaz – Str 

Principală – 

Str Bisericii - 

18 1 1 1 1 1 1 6:00 21:00 
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Anexa 2.2 – Program de Circulatie 

Anexa 2.2.1 – Program de circulatie Autobuze 

A. 1. Denumirea  traseului: Targu Cucu - Dorobanti 

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr. 

101 

 

 

Lungimea 

traseului: 

16,000 

km/cursă 

Dus         

Rond Tg. 

Cucu  

Podu de Fier 

Spital 

Pascanu 

Cimitirul Sf. 

Petru si Pavel 

Str. Moara de 

Vant 

Telegondola 

1 

Complex 

Roua 

Residence 

Pod 

Aroneanu 

Strada Valea 

lui Borș 

Strada Ion C 

Brătianu 

Rond 

Dorobanț 

Strada Cuza 

Vodă 

Strada Mihail 

Kogălniceanu 

Strada Ionești 

95 5:30 

6:30 

7:30 

 

9:30 

11:30 

12:30 

 

14:30 

15:30 

17:30 

19:30 

22:00 

5:30 22:30 

        DN: 

Intors         

DANCAȘ – 

Str Principală 
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Strada Ionești 

Strada Mihail 

Kogălniceanu 

Strada Cuza 

Vodă 

Rond 

Dorobanț 

Strada Ion C 

Brătianu 

Baza Nautică 

Pod 

Aroneanu 

Complex 

Roua 

Residence 

Telegondola 

1 

Str. Moara de 

Vant 

Cimitirul Sf. 

Petru si Pavel 

Spital 

Pascanu 

Podu de Fier 

Rond Tg. 

Cucu 

 6:00 

7:00 

8:00 

10:00 

12:00 

13:00 

15:00 

16:00 

18:00 

20:00 

22:30 

6:00 22:30  

 

Obs. 

 

 

 

  

 

A. 2. Denumirea  traseului: Targu Cucu - Aroneanu 

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr. 

102 

 

 

Lungimea 

traseului: 

11,500 

km/cursă 

Dus         

Rond Tg. 

Cucu  

Podu de 

Fier 

Spital 

Pascanu 

95 5:30 

6:30 

7:30 

 

9:30 

11:30 

12:30 

 

14:30 

15:30 

17:30 

19:30 

22:00 

5:30 22:30 
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Cimitirul 

Sf. Petru si 

Pavel 

Str. Moara 

de Vant 

Telegondola 

1 

Complex 

Roua 

Residence 

Pod 

Aroneanu 

Strada Ion 

Creangă 

Strada 

Mușatini 

Rond 

Aroneanu 

        DN: 

Intors         

Rond 

Aroneanu 

Strada Izvor 

Strada 

Mihai 

Eminescu 

Pod 

Aroneanu 

Complex 

Roua 

Residence 

Telegondola 

1 

Str. Moara 

de Vant 

Cimitirul 

Sf. Petru si 

Pavel 

Spital 

Pascanu 

Podu de 

Fier 

Rond Tg. 

Cucu 

 6:00 

7:00 

8:00 

10:00 

12:00 

13:00 

15:00 

16:00 

18:00 

20:00 

22:30 

6:00 22:30  

 

Obs. 
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B. 1. Denumirea  traseului: Rond Casa Sindicatelor – Barnova - Todirel 

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr.        

201 

 

 

Lungimea 

traseului: 

   28,200 

km/cursă 

Dus         

Casa 

Sindicatelor 

Frigorifer 

Pleiada 

Spitalul nr. 

7 

Centrofarm 

Hanul Trei 

Sarmale 

Str. 

Doamna 

Elena Cuza 

Pietraria 

Str. Sf. 

Mina 

Str. Traian 

Vuia 

Manastirea 

Barnova 

Majutex 

Cercu 

Str. Matei 

Basarab 

Todirel 

95 5:45 

6:45 

7:30 

 

9:00 

10:30 

12:00 

 

13:30 

15:00 

16:30 

18:00 

19:30 

21:00 

22:30 

5:45 22:30 

        DN: 

Intors         

Todirel 

Str. Matei 

Basarab 

Cercu 

Majutex 

Manastirea 

Barnova 

Str. Traian 

Vuia 

Str. Sf. 

Mina 

Pietraria 

 5:00 

6:00 

6:45 

8:15 

9:45 

11:15 

12:45 

14:15 

15:45 

 

17:15 

18:45 

20:15 

21:45 

23:15 

5:00 23:15  
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Hanul Trei 

Sarmale 

Centrofarm 

Spitalul nr. 

7 

Pleiada 

Frigorifer 

Casa 

Sindicatelor 

 

Obs. 

 

 

 

  

 

B. 2. Denumirea  traseului: Casa Sindicatelor – Bucium - Paun 

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr.        

202 

 

 

Lungimea 

traseului: 

   22,200 

km/cursă 

Dus         

Casa 

Sindicatelor 

Frigorifer 

Pleiada 

Spitalul nr. 

7 

Centrofarm 

Hanul Trei 

Sarmale 

Scoala gen. 

Nr. 2 

Plopii fara 

sot 

Bucium 

Str. 

Cornelia 

Emilian 

Str. 

Boiangiu 

Str. 

Theodor 

Rosetti 

Motel 

Bucium 

Repedea 

95 5:30 

6:30 

7:15 

8:30 

9:30 

10:30 

11:30 

12:30 

 

13:30 

14:30 

15:30 

16:30 

17:30 

18:30 

19:30 

20:30 

21:30 

5:30 21:30 
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Str. 

Artarului 

City View 

Paun 

        DN: 

Intors         

City View 

Paun 

Str. 

Artarului 

Repedea 

Motel 

Bucium 

Str. 

Theodor 

Rosetti 

Str. 

Boiangiu 

Str. 

Cornelia 

Emilian 

Bucium 

Plopii fara 

sot 

Scoala gen. 

Nr. 2 

Hanul Trei 

Sarmale 

Centrofarm 

Spitalul nr. 

7 

Pleiada 

Frigorifer 

Casa 

Sindicatelor 

 5:00 

6:00 

6:45 

8:00 

9:00 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

 

17:00 

18:00 

19:00 

20:00 

21:00 

22:00 

5:00 22:00  

 

Obs. 

 

 

 

  

 

C. 1. Denumirea  traseului: Podu Ros – Tehnopolis – Dumbrava – Santa  

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 
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Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr.        

301 

 

 

Lungimea 

traseului: 

  26,000 

km/cursă 

Dus         

Podu Ros 

(3) 

Pod 

Nicolina 

Tudor 

Neculai 

CUG I 

Biserica 

Inaltarea 

Domnului 

Tehnopolis 

Vama II 

Otelarie 

Baza 

Nautica 

Horpaz 

Sere Ciurea 

Lunca 

Cetatuii 

Astoria 

Scoala 

Dumbrava 

Dumbrava 

Agrimarvas 

 Santa 

95 5:45 

7:15 

8:45 

 

10:45 

12:45 

 

14:15 

15:45 

 

17:45 

19:45 

20:45 

22:15 

5:45 22:15 

        DN: 

Intors         

Santa 

Agrimarvas 

Dumbrava 

Scoala 

Dumbrava 

Astoria 

Lunca 

Cetatuii 

Sere Ciurea 

Horpaz 

Baza 

Nautica 

Otelarie 

Vama II 

Tehnopolis 

Biserica 

 5:00 

6:30 

8:00 

 

10:00 

12:00 

 

13:30 

15:00 

 

17:00 

19:00 

20:00 

21:30 

5:00 21:30  
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Inaltarea 

Domnului 

CUG I 

Tudor 

Neculai 

Pod 

Nicolina 

Podu Ros 

(3) 

 

Obs. 

 

 

 

  

 

C. 2. Denumirea  traseului: Podu Ros – Tehnopolis – Blocuri Ciurea  

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Intervalul de Succedare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul min. sau orele de trecere prin 

statii in intervalul 

Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr. 

41 

 

 

Lungimea 

traseului: 

 14,000 

km/cursă 

Dus         

Blocuri 

Ciurea 

760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,00 22,05  

Astoria 760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,02 22,07  

Lunca 

Cetatuii 

760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,04 22,09  

Sere 

Ciurea 

760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,05 22,10  

Horpaz 760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,06 22,11  

Baza 

Nautica 

760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,07 22,12  

Otelarie 760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,08 22,13  

VAMA II 760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,09 22,14  

Tehnopolis 760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,10 22,15  

Biserica 

Înălţarea 

Domnului 

760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,11 22,16  

Rond 

CUG I 

760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,13 22,18  

Tudor 

Nicolaie 

760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,15 22,20  

Pod 

Nicolina 

760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,17 22,22  

Podu Roş 760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,19 22,24  
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 S/C       DN: 

Intors         

Podu Roş 760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,48 22,44  

Pod 

Nicolina 

760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,50 22,46  

T. Nicolaie 760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,52 22,48  

Rond 

CUG I 

760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,54 22,50  

Biserica 

Înălţarea 

Domnului 

760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,55 22,51  

Tehnopolis 760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,56 22,52  

VAMA II 760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,57 22,53  

Oţelărie 760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,58 22,54  

Baza 

nautica 

760 8-9 11-12 8-9 11-12 5,59 22,55  

Horpaz 760 8-9 11-12 8-9 11-12 6,00 22,56  

Sere 

Ciurea 

760 8-9 11-12 8-9 11-12 6,01 22,57  

Lunca 

Cetatuii 

760 8-9 11-12 8-9 11-12 6,03 22,59  

Astoria 760 8-9 11-12 8-9 11-12 6,05 23,01  

Blocuri 

Ciurea 

760 8-9 11-12 8-9 11-12 6,07 23,03  

 

Obs. 

 

 

 

 

 

D. 1. Denumirea  traseului: Tatarasi Sud – Holboca – Rusenii Noi  

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr.        

401 

 

 

Lungimea 

traseului: 

   22,000 

km/cursă 

Dus         

Tatarasi 

Sud 

Rond 

Dancu 

Calea 

Tomesti 

Primaria 

Holboca 

Rusenii 

95 5:30 

6:30 

7:30 

 

9:30 

11:30 

12:30 

 

14:30 

15:30 

17:30 

19:30 

22:00 

5:30 22:00 
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Vechi 

Rusenii 

Noi 

        DN: 

Intors         

Rusenii 

Noi 

Rusenii 

Vechi 

Primaria 

Holboca 

Calea 

Tomesti 

Rond 

Dancu 

Tatarasi 

Sud 

 

 6:00 

7:00 

8:00 

10:00 

12:00 

13:00 

15:00 

16:00 

18:00 

20:00 

22:30 

6:00 22:30  

 

Obs. 

 

 

 

  

 

D . 2. Denumirea  traseului: Tatarasi Sud – Valea Lunga  

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr.        

402 

 

 

Lungimea 

traseului: 

  12,200 

km/cursă 

Dus         

Tatarasi 

Sud 

Str. 

Aviatiei 

Scoala 

Valea 

Lunga 

Centru 

Valea 

Lunga 

Magazin 

55 5:30 

6:30 

7:30 

12:30 14:30 

16:30 

18:30 5:30 18:30 
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La 

Maxim 

        DN: 

Intors         

Magazin 

La 

Maxim 

Centru 

Valea 

Lunga 

Scoala 

Valea 

Lunga 

Str. 

Aviatiei 

Tatarasi 

Sud 

 6:00 

7:00 

8:00 

13:00 15:00 

17:00 

19:00 6:00 19:00  

 

Obs. 

 

 

 

  

 

E. 1. Denumirea  traseului: Podu Ros – Sun City – Miroslava - Vorovesti 

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr.        

501 

 

 

Lungimea 

traseului: 

   20,900 

km/cursă 

Dus         

Podu Ros 

(3) 

Pod 

Nicolina 

Tudor 

Neculai 

Sos 

Voinesti 

Centrul 

Maternal 

95 5:00 

6:00 

7:30 

9:30 

11:30 

13:30 

14:30 

15:30 

16:30 

18:30 

19:30 

20:30 

21:30 

 

5:00 21:30 
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Class 

Residence 

Sun City 

Str. Viilor 

Str. 

Constantin 

Langa 

Primaria 

Miroslava 

La Doi Pasi 

Tess Conex 

Transanapet 

Biserica 

Magazin 

Morosanu 

Vorovesti 

        DN: 

Intors         

Vorovesti 

Magazin 

Morosanu 

Biserica 

Transanapet 

Tess Conex 

La Doi Pasi 

Str. 

Constantin 

Langa 

Str. Viilor 

Sun City 

Class 

Residence 

Centrul 

Maternal 

Str. 

Voinesti 

Tudor 

Neculai 

Pod 

Nicolina 

Podu 

Ros(3) 

 5:30 

6:30 

8:00 

10:00 

12:00 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

19:00 

20:00 

21:00 

22:00 

5:30 22:00  

 

Obs. 

 

 

 

  

 

E.2. Denumirea  traseului: Tehnopolis – Horpaz - Ciurbesti 
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Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr.        

502 

 

 

Lungimea 

traseului: 

   15,600 

km/cursă 

Dus         

Tehnopolis 

Vama II 

Otelarie 

La Salcii 

Profi 

Principala-

Nicolae 

Hirtan 

Str. 

Parcului 

Ciurbesti 

55 5:00 

5:45 

6:30 

7:30 

9:30 

11:30 

13:30 

15:30 

16:30 

17:30 

18:30 

20:00 

21:45 

5:00 21:45 

        DN: 

Intors         

Str. 

Parcului 

Ciurbesti 

Principala 

– Nicolae 

Hirtan 

Profi 

La Salcii 

Otelarie 

Vama II 

Tehnopolis 

 5:30 

6:15 

7:00 

8:00 

10:00 

12:00 

14:00 

16:00 

17:00 

18:00 

19:00 

20:30 

22:15 

5:30 22:15  

 

Obs. 

 

 

 

  

 

E.3. Denumirea  traseului: Tehnopolis – Horpaz - Dancas 

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Dus         
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Linia nr.        

503 

 

 

Lungimea 

traseului: 

   9,800 

km/cursă 

Tehnopolis 

Vama II 

Otelarie 

Str. Iazului 

Gradinita 

Horpaz 

Str. Scolii 

cu 

Bisericii 

Biserica 

Sf. 

Dumitru 

Dancas 

18 5:30 

6:30 

10:30 12:30 16:30 5:30 16:30 

        DN: 

Intors         

Dancas 

Biserica 

Sf. 

Dumitru 

Str. Scolii 

cu 

Bisericii 

Horpaz 

Str. Noua 

Gradinita 

Str. Iazului 

Otelarie 

Vama II 

Tehnopolis 

 6:00 

7:00 

11:00 13:00 17:00 6:00 17:00  

 

Obs. 

 

 

 

  

 

E.4 Denumirea  traseului: Metro – Bratuleni – Vorovesti – Uricani - Metro  

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Circular         
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Linia nr.        

504 

 

 

Lungimea 

traseului: 

   14,800 

km/cursă 

Metro 

Parc 

Industrial 

Str. 

Principala 

cu str. 

Bisericii 

Centru 

Sat 

Platou 

Vorovesti 

Centru 

Sat 

Principala 

cu str. 

Bisericii  

Parc 

Industrial 

Metro 

55 6:00 

7:00 

7:30 

10:30 

 

13:00 

15:00 

 

17:00 

19:30 

6:00 19:30 

 

Obs. 

 

 

 

  

 

E.5. Denumirea  traseului: Primaria Miroslava – Cornesti – Proselnici 

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr.        

505 

 

 

Lungimea 

traseului: 

   14,200 

km/cursă 

Dus         

Primaria 

Miroslava  

Dancas 

Centre de 

zi 

Cornesti 

Centru 

Sat – 

Coada 

Lacului 

Scoala 

Proselnici 

18 5:00 

6:00 

7:00 

8:00 

9:00 

10:30 

12:30 

14:30 

16:30 

18:30 

20:00 

21:00 

5:00 21:00 

        DN: 

Intors         
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Scoala 

Proselnici 

Centru 

Sat – 

Coada 

Lacului 

Centre de 

zi 

Cornesti 

Dancas 

Primaria 

Miroslava 

 5:30 

6:30 

7:30 

8:30 

9:30 

11:00 

13:00 

15:00 

17:00 

19:00 

20:30 

21:30 

5:30 21:30  

 

Obs. 

 

 

 

  

 

E.6. Denumirea  traseului: Rond Tehnopolis – Valea Adanca – Rond Tehnopolis  

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr.        

506 

 

 

Lungimea 

traseului: 

   11,200 

km/cursă 

Circular         

Tehnopolis 

Vama II 

Otelarie 

Nicol 

Residence 

5 Drumuri 

Livezilor 

Vulcanizare 

Parc Joaca 

str. Anton 

Nitu 

Parc Joaca 

Vulcanizare 

Livezilor 

5 Drumuri 

Nicol 

Residence 

Tehnopolis 

55 6:00 

7:00 

8:00 

10:00 

12:00 

14:00 

16:00 

 

17:00 

18:00 

19:00 

21:00 

6:00 21:00 

 

Obs. 

 

 

 



56 
 

  

 

E.7. Denumirea  traseului: Bis. Inaltarea Domnului – Valea Adanca – Balciu – Bis. Inaltarea 

Domnului  

 

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr.        

507 

 

 

Lungimea 

traseului: 

   8,500 

km/cursă 

Circular         

Bis. 

Inaltarea 

Domnului 

Sun 

Residence 

Str. Veche 

cu Str. 

Scolii 

Str. 

Mavrocordat 

Statie DTL 

Statie 

Prisecaru 

Str. Ioan 

Voda 

Doi Pasi 

Str. Ioan 

Voda 

Statie 

Prisecaru 

Statie DTL 

Str. 

Mavrocordat 

Str. Veche 

cu Scolii 

Sun 

Residence 

55 6:00 

7:00 

8:00 

13:00 16:00 

17:00 

18:00 

20:00 

6:00 20:00 

 

Obs. 

 

 

 

  

 

E.8. Denumirea  traseului: Metro – Uricani – Miroslava (str. Mioritei) - retur  
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Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr.        

508 

 

 

Lungimea 

traseului: 

  13,000 

km/cursă 

Circular         

Metro  

Biserica – 

Str. 

Eroilor 

Parc 

Industrial 

– Valea 

Miroslavei 

55 5:30 

6:30 

7:00 

9:00 

 

13:30 

14:30 

16:30 

19:00 

21:00 

5:30 21:00 

 

Obs. 

 

 

 

  

 

E.9. Denumirea  traseului: Podu Ros – Sun City – Primaria Miroslava 

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Intervalul de Succedare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul min. sau orele de trecere prin 

statii in intervalul 

Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr. 

23 

 

 

Lungimea 

traseului: 

 14,000 

km/cursă 

Dus         

Podu Ros 190 30 30 30 30 5,30 22,00  

Pod 

Nicolina 

190 30 30 30 30 5,33 22,03  

Tudor 

Neculai 

190 30 30 30 30 5,40 22,10  

Sos. 

Voinesti 

190 30 30 30 30 5,43 22,13  

Centrul 

Maternus 

190 30 30 30 30 5,46 22,16  

Complex 

Sun City 

190 30 30 30 30 5,50 22,20  

Str. Viilor 190 30 30 30 30 5,53 22,23  

Str. C-tin 

Langa 

190 30 30 30 30 5,55 22,25  

Primaria 

Miroslava 

190 30 30 30 30 5,58 22,28  
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        DN: 

Intors         

Primaria 

Miroslava 

190 30 30 30 30 5,00 22,30  

Str. C-tin 

Langa 

190 30 30 30 30 5,03 22,33  

Str. Viilor 190 30 30 30 30 5,06 22,36  

Complex 

Sun City 

190 30 30 30 30 5,10 22,40  

Centrul 

Maternus 

190 30 30 30 30 5,15 22,45  

Sos. 

Voinesti 

190 30 30 30 30 5,20 22,50  

Tudor 

Neculai 

190 30 30 30 30 5,23 22,53  

Pod 

Nicolina 

190 30 30 30 30 5,25 22,55  

Podu Ros 190 30 30 30 30 5,28 22,58  

 

Obs. 

 

 

 

 

F. 1. Denumirea  traseului: Tg. Cucu – Carlig – Satu Nou –Popricani 

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr.        

601 

 

 

Lungimea 

traseului: 

  32,000 

km/cursă 

Dus         

Tg. Cucu 

Carlig 

Pensiunea 

Carolina 

Satu Nou 

Vanatori 

Moimesti 

Popricani 

2 

Popricani 

1 

95 5:45 

7:15 

8:45 

 

10:45 

12:45 

 

14:15 

15:45 

 

17:45 

19:45 

20:45 

22:15 

5:45 22:15 

        DN: 

Intors         
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Popricani 

1 

Popricani 

2 

Moimesti 

Vanatori 

Satu Nou 

Pensiunea 

Carolina 

Carlig 

Tg. Cucu 

 5:00 

6:30 

8:00 

 

10:00 

12:00 

 

13:30 

15:00 

 

17:00 

19:00 

20:00 

21:30 

5:00 21:30  

 

Obs. 

 

 

 

  

 

F.2. Denumirea  traseului: Targu Cucu – Carlig – Cuza Voda   

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr.        

602 

 

 

Lungimea 

traseului: 

   20,200 

km/cursă 

Dus         

Targu 

Cucu  

Carlig 

Cuza 

Voda 

 

55 5:30 

6:30 

7:30 

12:30 14:30 

16:30 

18:30 5:30 18:30 

        DN: 

Intors         

Cuza 

Voda  

Carlig 

Targu 

Cucu 

 6:00 

7:00 

8:00 

13:00 15:00 

17:00 

19:00 6:00 19:00  

 

Obs. 

 

 

 

  

 



60 
 

F.3. Denumirea  traseului: Popricani – Tipilesti    

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr.        

603 

 

 

Lungimea 

traseului: 

    7,600 

km/cursă 

Dus         

Popricani  

Rediu 

Mitropoliei 

Tipilesti 

18 6:30 

8:00 

12:00 

 

15:00 

 

19:00 6:30 19:00 

        DN: 

Intors         

Tipilesti  

Rediu 

Mitropoliei 

Popricani  

 6:00 

7:30 

 

11:30 

 

15:30 

 

 

19:30 6:00 19:30  

 

Obs. 

 

 

 

  

 

G. 1. Denumirea  traseului: Ron Copou - Horlesti   

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Dus         
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Linia nr.        

701 

 

 

Lungimea 

traseului: 

   23,200 

km/cursă 

Rond 

Copou 

Blocul 

Alb 

Breazu 

La 

Biserica 

Breazu 

Sat Nou 

Breazu 

SMA 

Breazu 

Padurea 

Marzesti 

Tautesti 

Intersectie 

Cartierul 

Austriac 

La 

Complex 

Horlesti 

95 5:30 

6:30 

7:30 

 

9:30 

11:30 

12:30 

 

14:30 

15:30 

17:30 

19:30 

22:00 

5:30 22:00 

        DN: 

Intors         

La 

Complex 

Horlesti 

Cartierul 

Austriac 

Tautesti 

Intersectie 

Pacurea 

Marzesti 

SMA 

Breazu 

Sat Nou 

Breazu 

La 

biserica 

Breazu 

Rond 

Copou 

 6:00 

7:00 

8:00 

10:00 

12:00 

13:00 

15:00 

16:00 

18:00 

20:00 

22:30 

6:00 22:30  

 

Obs. 

 

 

 

  

 

G.2. Denumirea  traseului: Pacurari – Rediu   
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Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr.        

702 

 

 

Lungimea 

traseului: 

  10,800 

km/cursă 

Dus         

Gara 

Str. 

Bacinschi 

Pasaj O. 

Bancila 

Moara 1 

Mai 

Cimitirul 

Evreiesc 

OMV 

Pacurari 

Rond 

Pacurari 

Notariat 

Casa 

Blanca 

Esplanada 

Parc 

La 

Cherestea 

Str. 

Betonata 

Rond/La 

Iaz 

Primaria 

Rediu 

95 5:30 

6:30 

7:30 

 

9:30 

11:30 

12:30 

 

14:30 

15:30 

17:30 

19:30 

22:00 

5:30 22:00 

        DN: 

Intors         

Primaria 

Rediu 

La 

Cherestea 

Esplanada 

Parc 

Casa 

Blanca 

La 

Notariat 

Rond 

Pacurari 

 6:00 

7:00 

8:00 

10:00 

12:00 

13:00 

15:00 

16:00 

18:00 

20:00 

22:30 

6:00 22:30  
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OMV 

Pacurari 

Cimitirul 

Evreiesc 

Moara 1 

Mai 

Pasaj O. 

Bancila 

Str. 

Bacinschi 

Gara 

 

Obs. 

 

 

 

  

 

H. 1 .Denumirea  traseului: Rond Tutora - Goruni  

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr. 

801 

 

 

Lungimea 

traseului: 

17,000 

km/cursă 

Dus         

Rond 

Tutora 

Caretta - 

facultativa 

Vinia 

Ludmin- 

facultativa 

Biserica 

Catolica 

Rond Sala 

Sporturilor 

Primarie 

Codrului 

Goruni 

95 5:30 

6:30 

7:30 

 

10:30 

 

 

14:30 

16:30 

18:30 

22:00 

5:30 22:00 

        DN: 

Intors         

Goruni  

Codrului 

Primarie 

Dovis 

Ludmin- 

facultativa 

Vinia 

 5:00 

6:00 

7:00 

 

9:00 

12:45 

 

15:00 

17:00 

21:30 5:00 21:30  
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Caretta - 

facultativa 

Rond 

TUTORA 

 

Obs. 

 

 

 

  

 

        H.2.  Denumirea  traseului: Rond Tutora – Rond Chicerea  

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr. 

802 

 

 

Lungimea 

traseului: 

19,400 

km/cursă 

Dus         

Rond 

Tutora 

Caretta – 

facultativa 

Vinia 

Ludmin- 

facultativa 

Biserica 

Catolica 

Rond Sala 

Sporturilor 

Primarie 

Codrului 

Vioarei 

Releu 

Scoala 

Chicerea 

Rond 

Chicerea 

95 5:45 

6:45 

7:45 

 

11:00 

 

 

15:00 

17:00 

19:00 

22:30 

5:45 22:30 

        DN: 

Intors         
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Rond 

Chicerea 

Scoala 

Chicerea 

Releu 

Vioarei 

Codrului 

Primarie 

Dovis 

Ludmin- 

facultativa 

Vinia 

Caretta - 

facultativa 

Rond 

Tutora 

 5:15 

6:15 

7:15 

9:30 

 

13:15 

15:30 

17:30 

22:00 

6:00 22:30  

 

Obs. 

 

 

 

  

 

 

H.3. Denumirea  traseului: Podu Ros – Baza 3 -  Blocuri Tomesti  

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Intervalul de Succedare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul min. sau orele de trecere prin 

statii in intervalul 

Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

 

Linia nr. 

29 

 

Lungimea 

traseului: 

 19,647 

km/cursă 

Dus         

Podu  Ros 570 10 10 10 10 5,00 22,00  

Tesatura 570 10 10 10 10 5,02 22,02  

Moldoplast 570 10 10 10 10 5,04 22,04  

Baza 3 570 10 10 10 10 5,06 22,06  

Mittal Steel 570 10 10 10 10 5,08 22,08  

Calea 

Chisinaului 

(Agmus) 

570 10 10 10 10 5,10 22,10  

Calea 

Chisinaului 

(Tehnoton) 

570 10 10 10 10 5,12 22,12  

Tutora 570 10 10 10 10 5,16 22,16  

SOMACO 570 10 10 10 10 5,20 22,20  

BOROMIR 570 10 10 10 10 5,21 22,21  

CARETTA 570 10 10 10 10 5,22 22,22  

VINIA 570 10 10 10 10 5,23 22,23  
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Blocuri Tomesti 570 10 10 10 10 5,24 22,24  

Blocuri Tomesti 

(capat traseu) 

570 10 10 10 10 5,27 22,27  

 S/C       DN: 

Intors         

Blocuri Tomesti 

(capat traseu) 

570 10 10 10 10 5,30 22,00  

Blocuri Tomesti 570 10 10 10 10 5,33 22,03  

VINIA 570 10 10 10 10 5,34 22,04  

CARETTA 570 10 10 10 10 5,35 22,05  

BOROMIR 570 10 10 10 10 5,36 22,06  

SOMACO 570 10 10 10 10 5,37 22,07  

Tutora 570 10 10 10 10 5,41 22,11  

Calea 

Chisinaului 

(Tehnoton) 

570 10 10 10 10 5,45 22,15  

Calea 

Chisinaului 

(Agmus) 

570 10 10 10 10 5,47 22,17  

Mittal Stil 570 10 10 10 10 5,49 22,19  

Baza 3 570 10 10 10 10 5,51 22,21  

Moldomobila 570 10 10 10 10 5,53 22,23  

Col.R.Cernatescu 570 10 10 10 10 5,55 22,25  

Casa Sindicatelor 570 10 10 10 10 5,57 22,27  

Podu  Ros 570 10 10 10 10 5,59 22,29  

 

Obs. 

 

 

 

I. 1. Denumirea  traseului: Rond Tutora – Tomesti – Tutora - Opriseni 

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr. 

803 

 

 

Lungimea 

traseului: 

32,000 

km/cursă 

Dus         

Rond 

Tutora 

Blocuri 

Tomesti 

Chiperesti 

Vama 

Domneasca 

Centru 

Tutora 

Satul Nou – 

95 5:30 

6:30 

 

10:30 

 

13:00 

15:00 

16:00 

 

18:00 

20:00 

22:30 

5:30 22:30 
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Tutora 

Hotar 

Tutora 

Prutet 

Opriseni 

Primaverii – 

Opriseni 

Adrian 

Costachescu 

– Opriseni 

Panaite 

Arhire - 

Opriseni 

 

        DN: 

Intors         

Panaite 

Arhire - 

Opriseni 

Prutet 

Opriseni 

Hotar 

Tutora 

Satul Nou – 

Tutora 

Centru 

Tutora 

Vama 

Domneasca 

Chiperesti 

Blocuri 

Tomesti 

 5:00 

6:00 

7:00 

 

11:00 

 

 

13:30 

15:30 

16:30 

18:30 

20:30 

23:00 

5:00 23:00  

 

Obs. 

 

 

 

  

 

J. 1. Denumirea  traseului: Gara - OMV Pacurari – Str. Soimului    

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Dus         
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Linia nr. 

901 

 

 

Lungimea 

traseului: 

22,150 

km/cursă 

Gara 

Str. 

Bacinschi 

Pasaj O. 

Bancila 

Moara 1 

Mai 

Cimitirul 

Evreiesc 

OMV 

Pacurari 

Soarelui 1 

Soarelui 2 

Soarelui 3 

Victoriei 1 

Victoriei 2 

Cuza Voda 

Nufarului 

Ion Creanga 

Mestecanis 

1Decembrie  

Nucilor 

Trandafirilor 

Artarului 

Amurgului 

Diminetii 

Soimului 

55 4:30 

5:30 

6:30 

7:30 

9:30 

11:30 

12:30 

13:30 

14:30 

15:30 

16:30 

17:30 

19:30 

21:30 

4:30 21:30 

        DN: 

Intors         

Soimului 

Impacarii 

Amurgului 

Artarului 

Zorilor 

Mestecanis 

2 

Mestecanis 

1 

Nufarului 2 

Nufarului 1 

Victoriei 1 

Soarelui 3 

Soarelui 2 

Soarelui 1 

Rond 

Pacurari 

OMV 

Pacurari 

 5:00 

6:00 

7:00 

8:00 

10:00 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

 

17:00 

18:00 

20:00 

22:00 

5:00 22:00  
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Cimitirul 

Evreiesc 

Moara 1 

Mai 

Pasaj O. 

Bancila 

Str. 

Bacinschi 

Gara 

 

Obs. 

 

 

 

  

 

J.2. Denumirea  traseului: Gara - OMV Pacurari – Primaria Valea Lupului   

 

Linia Traseu Cap. 

(loc) 

Ore de plecare Plecari de la Nr Curse 

Depou/ zi 

Depoul Pe traseu Dislocari 

Lungimea 05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

23:00 

Prima Ultima Dislocari 

Neprogramate/ 

zi 

Linia nr. 

902 

 

 

Lungimea 

traseului: 

22,150 

km/cursă 

Dus         

Gara 

Str. 

Bacinschi 

Pasaj O. 

Bancila 

Moara 1 

Mai 

Cimitirul 

Evreiesc 

OMV 

Pacurari 

Rond 

Pacurari 

Str. Petre 

Culianu 

Nufarului II 

Nufarului I 

Victoriei II 

Victoriei III 

1 Decembrie 

II 

Bujorilor 

Trandafirilor 

Artarului 

Lacului 

55 5:00 

6:00 

7:00 

8:00 

10:00 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

18:00 

20:00 

22:00 

5:00 22:00 
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Aleea 

Irisului 

        DN: 

Intors         

Aleea 

Irisului 

Lacului 

Artarului 

Trandafirilor 

Nucilor 

Bujorilor 

Victoriei III 

Victoriei II 

Nufarului I 

Nufarului II 

Petre 

Culianu  

Popas 

Pacurari 

Rond 

Pacurari 

OMV 

Pacurari 

Cimitirul 

Evreiesc 

Moara 1 

Mai 

Pasaj O. 

Bancila 

Str. 

Bacinschi 

Gara 

 5:30 

6:30 

7:30 

8:30 

10:30 

12:30 

13:30 

14:30 

15:30 

16:30 

 

17:30 

18:30 

20:30 

22:30 

5:30 22:30  

 

Obs. 
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ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ 

DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI 

Președinte, 

Costel Alexe 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

SOCIETATEA COMPANIADE TRANSPORT 

PUBLIC IAȘI S.A. 

    Director General , 

    Cristian Stoica 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

Director Executiv 

Eduard Boz 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director economic, 

Crina-Lavinia Dobrescu 
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

 

                             Avocat, 

Cristina Olariu-Cotnăreanu 
Am luat cunoștință de acest înscris oficial și 

îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
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Anexa 3 – Programul de Investiții 

Anexa 3.1 – Programul de Investiții al Operatorului 

Denumire Proiect Descriere Proiect 

Valoarea Estimată (RON) 

Data 

Începere 

Data 

Finalizare 

Sursa de 

Finanţare 

Tipul de bun 

(de retur, de 

preluare, 

proprii ale 

operator) 

20___ 20___ Total 

Panouri informative în 

stațiile de transport public 

Montarea de panouri informative pentru 

călători în stațiile de transport public (30 

buc.)  

  

300.000,00 2023 2025  

 

Tonete/Dispecerate 

(mobilier urban /concept 

nou) – 20 locații 

Tonete/Dispecerate (mobilier urban 

/concept nou) – 20 locații 

  

700.000,00 2023 2025  

 

Mijloace de transport – 

autospeciale monitorizare 

trafic  

Mijloace de transport (parc auxiliar) – 

autospeciale monitorizare trafic 

urban/metropolitan – 3 vehicule 

  

375.000,00 2023 2025  

 

Sistem de supraveghere 

video – extindere sistem 

existent 

Sistem de supraveghere video – extindere 

sistem existent – prin includerea capetelor 

de linie din zona metropolitană 

  

52.200,00 2023 2025  

 

Anexa 3.2 – Programul de Investiții al Autorității contractante 

Denumire Proiect Descriere Proiect 

Valoarea Estimată (RON) 

Data 

Începere 

Data 

Finalizare 

Sursa de 

Finanţare 

Tipul de bun 

(de retur, de 

preluare, 

proprii ale 

operator) 

20___ 20___ Total 
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Anexa 3.3 – Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru investiții din surse proprii ale 

Operatorului 

Se va realiza având în vedere prevederile Anexei 3.1. 

 

ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ 

DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI 

Președinte, 

Costel Alexe 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

SOCIETATEA COMPANIADE TRANSPORT 

PUBLIC IAȘI S.A. 

    Director General , 

    Cristian Stoica 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

Director Executiv 

Eduard Boz 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director economic, 

Crina-Lavinia Dobrescu 
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

 

                             Avocat, 

Cristina Olariu-Cotnăreanu 
Am luat cunoștință de acest înscris oficial și 

îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 

 

 

  



74 

Anexa 4 – Bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului 

Anexa 4.1 – Bunuri de Retur 

Bunuri de retur sunt bunurile concesionate de către Autoritatea Contractantă către Operator în scopul 

executării Contractului, bunurile de natura domeniului public nou create sau existente si 

modernizate/dezvoltate cu subvenţii pentru investiţii de la bugetul local sau de stat, precum şi cele realizate 

de Operator în conformitate cu Programul de investiţii și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, 

gratuit și libere de orice sarcini, Autorității Contractante. 

4.1.1 Bunuri Concesionate 

Bunurile proprietate publică si privata concesionate, aşa cum sunt prezentate în această anexă şi care sunt 

puse la dispoziţia Operatorului spre a fi utilizate în cadrul prezentului Contract, sunt inventariate anual şi 

sunt înregistrate distinct, în afara bilantului de catre Operator. 

 

Bunuri de Retur 

A. Mijloace fixe domeniul public 

A1. Terenuri 

Nr.  

crt. 

Cod 

clasificare 
Denumire bunuri mobile si imobile 

Nr. inventar la 

U.A.T. 

Municipiul Iasi 

Valoarea de 

inventar la 

22.11.2022 

0 1 2 3 4 

1   
Teren substatie de redresare S3, Str.Toma 

Cozma , S = 186 m.p., CF 174425 
801631 330.601,00 

2   

Teren substatie de redresare S4, B-dul 

Ţuţora nr. 4 - Chişinaului, S = 405 m.p., 

CF 171177 

801632 622.621,00 

3   

Teren sectia nr. 3 + 4, substatie de 

redresare S1, Str. Silvestru nr. 5 , S = 

33.883 m.p., CF 128075 

801633 84.582.675,00 

4   
Teren sectia nr.2, Str. Tabacului nr. 32, S = 

39.763 m.p. , CF 128403 
801634 33.646.504,00 

5   

Teren substatie de redresare S2, B-dul 

T.Vladimirescunr.42 A , S = 1.273 m.p., 

CF 171436 

801635 1.837.467,00 

6   

Teren sectia nr. 1+5, substatie de redresare 

S8, Str. Splai Bahlui nr. 32, S = 35.597 

m.p., CF 137247 

801636 52.437.001,00 

7   

Teren sectia nr. 1+5, substatie de redresare 

S8, Str. Splai Bahlui nr. 32, S = 4.261 

m.p., CF 137246  

801637 5.265.744,00 

8   
Teren substatie de redresare S7, Str. Canta 

nr. 3, S = 634 m.p. , CF 171158 
801638 611.128,00 

9   
Teren substatie de redresare S5, Str. Tudor 

Nicolae nr. 41, S = 371 m.p. , CF 171175 
801639 295.262,00 

10   
Teren substatie de redresare S9, B-dul 

Socola , S = 502 m.p., CF 171908  
801640 531.557,00 
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11   
Teren substatie de redresare S6, Şos. 

Naţională nr. 9 , S = 609 m.p.  CF 171287 
801641 319.103,00 

12   
Teren substatie de redresare S10, B-dul D. 

Cantemir nr. 124, S = 330 m.p.  
801642 510.583,00 

13   

Teren Bd. Poitiers nr.131, S= 1.355 mp 

(aferent hala spalatorie autobuze), CF 

174318 

801643 1.078.384,00 

     Total A.1 Terenuri   182.068.630,00 

A2. Mijloace fixe  

Nr.  

crt. 

Cod 

clasificare 
Denumirea bunului 

Nr. inventar la 

U.A.T. 

Municipiul Iasi 

Valoarea de 

inventar la 

22.11.2022 

1 1.1.1. SUBSTAŢIE DE REDRESARE S1 

(VECHI) 

001029 712.636,47 

2 1.1.1. STAŢIE DE REDRESARE  S 2 – 

TELECOMANDA - AT.VEST. 

001034 619.333,33 

3 1.3.1. SUBSTAŢIA DE REDRESARE  S 3  001071 410.568,12 

4 1.3.1. SUBSTAŢIE DE REDRESARE S 4  001072 449.998,67 

5 1.3.1. SUBSTAŢIA DE REDRESARE  S1 

(NOU) 

 001107 199.590,80 

6 1.3.1. SUBSTAŢIA DE REDRESARE S2 

(NOU) 

 001108 213.847,42 

7 1.3.1. SUBSTAŢIE  REDRESARE S 8  001109 460.334,60 

8 1.3.1. SUBSTAŢIE  REDRESARE S 7 CANTA  001110 623.381,35 

9 1.3.1. CLĂDIRE STAŢIE REDRESARE S 5 

CUG 

 001113  517.881,98 

10 1.3.1. CLĂDIRE SUBSTAŢIE REDRESARE S 

9 

001134 621.252,86 

11 1.3.1. CLĂDIRE SUBSTAŢIE REDRESARE S 

6 

 001136 319.582,87 

12 1.3.1. SUBSTAŢIE REDRESARE S 10 001151 368.825,47 

13 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ ROND 

TRIUMF 

 001283 100,00 

14 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ ROND 

TRIUMF 

 001284 100,00 

15 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE DUBLĂ ROND 

TRIUMF 

 001285 100,00 

16 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE DUBLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001322 6,41 

17 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE DUBLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001323 6,41 

18 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE DUBLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001324 6,41 

19 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE DUBLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001325 6,41 
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20 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001326 6,41 

21 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001327 6,41 

22 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001328 6,41 

23 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001329 6,41 

24 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001330 6,41 

25 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001331 6,41 

26 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001332 6,41 

27 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001333 6,41 

28 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001334 6,41 

29 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001335 6,41 

30 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001336 6,41 

31 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001337 6,41 

32 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001338 6,41 

33 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001339 6,41 

34 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001340 6,41 

35 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001341 6,41 

36 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001342 6,41 

37 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001343 6,41 

38 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001344 6,41 

39 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001345 6,41 

40 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001346 6,41 

41 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001347 6,41 

42 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001348 6,41 

43 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001349 6,41 
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44 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001350 6,41 

45 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001351 6,41 

46 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001352 6,41 

47 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001353 6,41 

48 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001354 6,41 

49 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001355 6,41 

50 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001356 6,41 

51 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001357 6,41 

52 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001358 6,41 

53 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001359 6,41 

54 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001360 6,41 

55 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001361 6,41 

56 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001362 6,41 

57 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001363 6,41 

58 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001364 6,41 

59 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001365 6,41 

60 1.3.6. ÎNCRUCIŞARE SIMPLĂ INCINTĂ 

DEPOU GARĂ 

 001366 6,41 

61 1.3.6. MACAZ INTRARE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001463 7,53 

62 1.3.6. MACAZ INTRARE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001464 7,53 

63 1.3.6. MACAZ INTRARE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001465 7,53 

64 1.3.6. MACAZ INTRARE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001467 7,53 

65 1.3.6. MACAZ INTRARE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001468 7,53 

66 1.3.6. MACAZ INTRARE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001469 7,53 

67 1.3.6. MACAZ INTRARE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001470 7,53 
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68 1.3.6. MACAZ INTRARE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001471 7,53 

69 1.3.6. MACAZ INTRARE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001472 7,53 

70 1.3.6. MACAZ INTRARE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001473 7,53 

71 1.3.6. MACAZ INTRARE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001474 7,53 

72 1.3.6. MACAZ INTRARE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001475 7,53 

73 1.3.6. MACAZ INTRARE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001476 7,53 

74 1.3.6. MACAZ INTRARE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001477 7,53 

75 1.3.6. MACAZ INTRARE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001478 7,53 

76 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001480 7,53 

77 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001481 7,53 

78 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001482 7,53 

79 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001483 7,53 

80 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001484 7,53 

81 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001485 7,53 

82 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001486 7,53 

83 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001487 7,53 

84 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001488 7,53 

85 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001489 7,53 

86 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001490 7,53 

87 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001491 7,53 

88 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001492 7,53 

89 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001493 7,53 

90 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001494 7,53 

91 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001495 7,53 
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92 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001496 7,53 

93 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001497 7,53 

94 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001498 7,53 

95 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001500 7,53 

96 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001501 7,53 

97 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001502 7,53 

98 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001503 7,53 

99 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001504 7,53 

100 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001505 7,53 

101 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001506 7,53 

102 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001507 7,53 

103 1.3.6. MACAZ IEŞIRE INCINTĂ DEPOU 

GARĂ 

 001508 7,53 

104 1.3.6. CALE RULARE INTERIOARA DEPOU 

SILVESTRU 

 001538 7.834,52 

105 1.3.6. MACAZ INTRARE ROND TRIUMF 001576 2.485,10 

106 1.3.6. LINIE TRAMVAI PASAJ ALEXANDRU 

CEL BUN -ROND DACIA 

 001603 10.340.151,34 

107 1.3.6. MACAZ INTRARE INCINTA DEPOU 

GARA 

 001669 19.100,00 

108 1.3.4.2. REŢELE ELECTRICE (FIR CONTACT)  002012 336,08 

109 1.3.4.2. FIR CONTACT CONSOLIDARE STR. 

ARCU-CONTINENTAL 

 002034 20.498,40 

110 1.3.4.2. REŢEA CONTACT  ST. METALURGIEI 002047 83.377,56 

111 1.3.4.2. REŢEA CONTACT  PIAŢA A.C.B - P-

ŢA DACIA 

002049 152.359,86 

112 1.3.4.2. REŢEA CONTACT  PIATA DACIA- 

ST.110KV 

002051 77.607,41 

113 1.7.2.2. REŢEA ALIMENTARE ST 

METALURGIEI 

002052 234.327,14 

114 1.7.2.2. REŢEA ALIMENTARE  P. PIATRA - 

P.ROS 

002053 176.544,41 

115 1.7.2.2. REŢEA ALIMENTARE PIAŢA DACIA - 

ST.110KV 

002054 102.384,50 

116 1.7.2.2. INSTALAŢIE ELECTRICĂ FORTA 

INGR.S6 

002055 625.213,99 

117 1.3.4.2. REŢEA CONTACT STR. SILVESTRU 002058 92.649,06 
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118 1.7.2.2. CABLU ALIMENTARE STR. 

SILVESTRU 

 002059 82.085,67 

119 1.3.3. LINIE DUBLĂ TRAMVAI 

BUCSINESCU - T.VLADIMIRESCU - 

MASE PLASTICE 

002060 4.694.116,25 

120 1.7.2.2. REŢEA ALIMENTARE 1KV BD 

TUDOR  VLADIMIRESCU 

002062 35.856,26 

121 1.3.17.2 POD PESTE REDIU 002186 395.418,38 

122 1.7.2.2. REŢEA ELECTRICĂ  002199 17.684,73 

123 1.3.3. LINIE TRAMVAI 5 DRUMUR I- PALAT 

- PODUL ROS 

002202 709.197,27 

124 1.3.4.2. RETEA CONTACT 5 DRUMURI - 

PALAT-P.ROS 

002203 136.029,02 

125 1.3.17.2 POD PESTE REDIU  002206 416.332,93 

126 1.7.2.2 ALIMENTARE CU ENERGIE 

ELECTRICA 

002215 151.854,09 

127 1.7.2.2 ALIMENTARE CU ENERGIE 

ELECTRICA 

002216 166.632,93 

128 1.3.4.2. REŢEA CONTACT Gara-Moara de Foc-

Canta 

002411 562.874,77 

129 1.7.2.2 REŢEA ALIMENTARE 1 KW  GARA - 

MOARA DE FOC 

 002412 26.139,92 

130 1.7.2.2 CABLU C.C.S1 ALIMENTARE  DEPOU 

S2 

 002416 156.361,73 

131 2.1.16.3.2. INSTALAŢIE REDRESARE SSR8  002417 206.340,61 

132 1.3.4.2 REŢEA CONTACT PE STALPI DEPOU 

S2 GARA 

 002418 156.074,64 

133 1.7.2.2. REŢEA ALIMENTARE MOARA DE 

FOC - CANTA 

 002419 42.398,45 

134 1.7.2.2. ALIMENTATOR CU ENERGIE 

ELECTRICĂ S7 CANTA 

002427 694.728,32 

135 1.7.2.2. ALIMENTARE CU ENERGIE 

ELECTRICĂ S5 CUG 

 002455  487.911,12 

136 1.7.2.2. REŢEA ALIMENTARE CUG POARTA 

II-IV 

 002464 168.729,18 

137 1.3.4.2. ALIMENTARE CU ENERGIE 

ELECTRICĂ S9 

2465 1.227.534,72 

138 1.3.4.2. REŢEA CONTACT AUTOGARĂ -

SILVESTRU 

002472 199.384,32 

139 1.7.2.2. REŢEA ALIMENTARE CABLU 1KW 

AUTOGARĂ - SILVESTRU 

 002473 47.607,47 

140 1.3.4.2. REŢEA CONTACT S. MET.PIATRA -

REPUBL - PIAŢA NICOLINA 

 002477 1.052.935,32 

141 1.7.2.2. CABLU ALIMENTARE C.C. ABATOR -

DANCU 

002478 498.475,24 

142 1.3.4.2. REŢEA CONTACT PASAJ NICOLINA- 

REPUB.-ŢESĂTURA  

 002485 721.687,59 

143 1.3.5. PERON PLATFORME ROND CUCU 002488 47.182,31 
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144 1.3.4.2. REŢEA CONTACT - ROND CUCU 002490 165.318,39 

145 1.7.1.3. CABLURI ALIMENTARE STAŢIA DE 

REDRESARE-SECTIA 4 - S10 

 002509 1.431.773,32 

146 1.3.3. LINIE TRAMVAI PIAŢA EMINESCU - 

TRIUMF 

 002513 2.580.564,16 

147 2.1.22.1.1. SISTEM DE MONITORIZARE ŞI 

MENTENANŢĂ A CĂII DE RULARE 

TRAMVAI ŞI REŢEA ELECTRICĂ 

 002759 132.226,62 

148 2.1.22.1.1. SISTEM DE MONITORIZARE ŞI 

MENTENANŢĂ A CĂII DE RULARE 

TRAMVAI ŞI REŢEA ELECTRICĂ 

 002760 132.226,62 

149 2.1.16.3.1. TRANSFORMATOR S3  003034 40.571,68 

150 2.1.16.3.1. TRANSFORMATOR S3  003035 40.571,68 

151 2.1.16.3.2. REDRESOR S3  003036 10.710,33 

152 2.1.16.3.2. REDRESOR S3  003037 10.710,33 

153 2.2.8. CELULE COMANDA S3  003038 33.165,10 

154 2.1.16.3.1. TRANSFORMATOR S4  003039 40.571,68 

155 2.1.16.3.1. TRANSFORMATOR S4  003040 40.571,68 

156 2.1.16.3.2. REDRESOR S4  003041 10.710,33 

157 2.1.16.3.2. REDRESOR S4  003042 10.710,33 

158 2.2.8. CELULE COMANDA S4  003043 33.188,20 

159 2.1.16.3.2. PĂRŢI GRUPURI REDRESOARE S4  003044 309,29 

160 2.1.16.3.2. INSTALAŢIE DE REDRESARE  S6  003052 137.344,47 

161 2.1.16.5. TRAFO 40 2004 SSR1  003066 111,90 

162 2.1.16.3.2. INSTALAŢIE REDRESARE  SSR1 nou  003084 243.437,54 

163 2.1.16.3.2. INSTALAŢIE REDRESARE SSR 2 nou  003085 243.612,08 

164 2.1.16.3.2. INSTALAŢIE REDRESARE S7 CANTA 003098 255.906,87 

165 2.1.16.3.2. INSTALAŢIE DE REDRESARE STAŢIA 

REDRESARE S5 

 003105 264.434,85 

166 2.1.16.3.2 INSTALAŢIE REDRESARE S9  003106 535.815,30 

167 2.1.16.3.2. ECHIPAMENT STAŢIE REDRESARE 

SECTIA 4 SSR10 

 003308 403.662,48 

168 2.3.2.1.3.1 Autobuz Isuzu Citibus, nr. identificare 

NNAMOBELB02000037, Numar 

inmatriculare: IS-10-XPM, Numar Parc: 

1051 

4090 845.639,60 

169 2.3.2.1.3.1 Autobuz Isuzu Citibus, nr. identificare 

NNAMOBELB02000038 ,Numar 

inmatriculare: IS-10-XPH, Numar Parc: 

1052 

4091 845.639,60 

170 2.3.2.1.3.1 Autobuz Isuzu Citibus, nr. identificare 

NNAMOBELB02000039 ,Numar 

inmatriculare: IS-10-XPJ, Numar Parc: 

1053 

4092 845.639,60 

171 2.3.2.1.3.1 Autobuz Isuzu Citibus, nr. identificare 

NNAMOBELB02000040 ,Numar 

4093 845.639,60 
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inmatriculare: IS-10-XPK, Numar Parc: 

1054 

172 2.3.2.1.3.1 Autobuz Euro Bus Diamond, tip U , nr. 

identificare UU7M22OFUGCA00014, 

Numar inmatriculare: IS-10-YFK, Numar 

Parc: 1055 

4094 738.292,00 

173 2.3.2.1.3.1 Autobuz Euro Bus Diamond, tip U , nr. 

identificare UU7M22OFUGCA00015, 

Numar inmatriculare: IS-10-YFL, Numar 

Parc: 1056 

4095 738.292,00 

174 2.3.2.1.3.1 Autobuz Euro Bus Diamond, tip U , nr. 

identificare UU7M22OFUGCA00016, 

Numar inmatriculare: IS-10-YFO, Numar 

Parc: 1057 

4096 738.292,00 

175 2.3.2.1.3.1 Autobuz Euro Bus Diamond, tip U , nr. 

identificare UU7M22OFUGCA00017, 

Numar inmatriculare: IS-10-YFN, Numar 

Parc: 1058 

4097 738.292,00 

176 2.3.2.1.3.1 Autobuz Euro Bus Diamond, tip U , nr. 

identificare UU7M22OFUGCA00018, 

Numar inmatriculare: IS-10-YFP, Numar 

Parc: 1059 

4098 738.292,00 

177 2.3.2.1.3.1 Autobuz Euro Bus Diamond, tip U , nr. 

identificare UU7M22OFUGCA00019, 

Numar inmatriculare: IS-10-YFU, Numar 

Parc: 1060 

4099 738.292,00 

178 2.3.2.1.3.1 Autobuz Euro Bus Diamond, tip U , nr. 

identificare UU7M22OFUGCA00020, 

Numar inmatriculare: IS-10-YFT, Numar 

Parc: 1061 

4100 738.292,00 

179 2.3.2.1.3.1 Autobuz Euro Bus Diamond, tip U , nr. 

identificare 

UU7M22OFUGCA00021,Numar 

inmatriculare: IS-10-YFM, Numar Parc: 

1062 

4101 738.292,00 

180 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000038, 

Numar inmatriculare: IS-11-SFL, Numar 

Parc: 1921 

4106 915.990,95 

181 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000039 , 

Numar inmatriculare: IS-11-SFU, Numar 

Parc: 1919 

4107 915.990,95 

182 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000040, 

Numar inmatriculare: IS-11-SFN, Numar 

Parc: 1928 

4108 915.990,95 

183 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000041, 

4109 915.990,95 
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Numar inmatriculare: IS-11-SFV, Numar 

Parc: 1946 

184 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000042, 

Numar inmatriculare: IS-11-SFP, Numar 

Parc: 1925 

4110 915.990,95 

185 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000043, 

Numar inmatriculare: IS-11-SFW, Numar 

Parc: 1929 

4111 915.990,95 

186 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000045, 

Numar inmatriculare: IS-11-SFX, Numar 

Parc: 1927 

4112 915.990,95 

187 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000047, 

Numar inmatriculare: IS-11-SFY, Numar 

Parc: 1920 

4113 915.990,95 

188 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000048, 

Numar inmatriculare: IS-11-SFZ, Numar 

Parc: 1922 

4114 915.990,95 

189 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000049, 

Numar inmatriculare: IS-11-SGB, Numar 

Parc: 1923 

4115 915.990,95 

190 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000050, 

Numar inmatriculare: IS-11-SGD, Numar 

Parc: 1924 

4116 915.990,95 

191 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000051, 

Numar inmatriculare: IS-11-SGE, Numar 

Parc: 1918 

4117 915.990,95 

192 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000052, 

Numar inmatriculare: IS-11-TXD, Numar 

Parc: 1930 

4118 915.990,95 

193 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000053, 

Numar inmatriculare: IS-11-TXO, Numar 

Parc: 1931 

4119 915.990,95 

194 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000054, 

Numar inmatriculare: IS-11-TXE, Numar 

Parc: 1932 

4120 915.990,95 

195 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000055, 

4121 915.990,95 
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Numar inmatriculare: IS-11-TXN, Numar 

Parc: 1933 

196 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000056, 

Numar inmatriculare: IS-11-TXF, Numar 

Parc: 1934 

4122 915.990,95 

197 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000057, 

Numar inmatriculare: IS-11-TXM, Numar 

Parc: 1935 

4123 915.990,95 

198 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000058, 

Numar inmatriculare: IS-11-TXG, Numar 

Parc: 1936 

4124 915.990,95 

199 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000059, 

Numar inmatriculare: IS-11-TXK, Numar 

Parc: 1963 

4125 915.990,95 

200 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000060, 

Numar inmatriculare: IS-11-TXI, Numar 

Parc: 1991 

4126 915.990,95 

201 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000061, 

Numar inmatriculare: IS-11-UKN, Numar 

Parc: 1937 

4127 915.990,95 

202 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000062, 

Numar inmatriculare: IS-11-UKL, Numar 

Parc: 1938 

4128 915.990,95 

203 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000063, 

Numar inmatriculare: IS-11-UNC, Numar 

Parc: 1939 

4129 915.990,95 

204 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000064, 

Numar inmatriculare: IS-11-UKM, Numar 

Parc: 1964 

4130 915.990,95 

205 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000065, 

Numar inmatriculare: IS-11-ULL, Numar 

Parc: 1965 

4131 915.990,95 

206 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000066, 

Numar inmatriculare: IS-11-UMZ, Numar 

Parc: 1966 

4132 915.990,95 

207 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000067, 

4133 915.990,95 
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Numar inmatriculare: IS-11-ULO, Numar 

Parc: 1967 

208 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000068, 

Numar inmatriculare: IS-11-UNA, Numar 

Parc: 1992 

4134 915.990,95 

209 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000069, 

Numar inmatriculare: IS-11-ULP, Numar 

Parc: 1993 

4135 915.990,95 

210 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000070, 

Numar inmatriculare: IS-11-UND, Numar 

Parc: 1994 

4136 915.990,95 

211 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare 

NNAMOBHLB02000071,Numar 

inmatriculare: IS-11-VOM, Numar Parc: 

1940 

4137 915.990,95 

212 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare 

NNAMOBHLB02000072,Numar 

inmatriculare: IS-11-VOF, Numar Parc: 

1941 

4138 915.990,95 

213 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare 

NNAMOBHLB02000073,Numar 

inmatriculare: IS-11-VOH, Numar Parc: 

1942 

4139 915.990,95 

214 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare 

NNAMOBHLB02000074,Numar 

inmatriculare: IS-11-VOI, Numar Parc: 

1943 

4140 915.990,95 

215 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare 

NNAMOBHLB02000075,Numar 

inmatriculare: IS-11-VOB, Numar Parc: 

1968 

4141 915.990,95 

216 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare 

NNAMOBHLB02000076,Numar 

inmatriculare: IS-11-VOL, Numar Parc: 

1969 

4142 915.990,95 

217 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare 

NNAMOBHLB02000077,Numar 

inmatriculare: IS-11-VOA, Numar Parc: 

1970 

4143 915.990,95 



86 

218 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare 

NNAMOBHLB02000078,Numar 

inmatriculare: IS-11-VOE, Numar Parc: 

1971 

4144 915.990,95 

219 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare 

NNAMOBHLB02000079,Numar 

inmatriculare: IS-11-VOK, Numar Parc: 

1995 

4145 915.990,95 

220 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare 

NNAMOBHLB02000080,Numar 

inmatriculare: IS-11-VNZ, Numar Parc: 

1996 

4146 915.990,95 

221 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare 

NNAMOBHLB02000081,Numar 

inmatriculare: IS-11-VOJ, Numar Parc: 

1997 

4147 915.990,95 

222 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare 

NNAMOBHLB02000082,Numar 

inmatriculare: IS-11-VNY, Numar Parc: 

1998 

4148 915.990,95 

223 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000083, 

Numar inmatriculare: IS-11-WBV, Numar 

Parc: 1944 

4149 915.990,95 

224 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000084, 

Numar inmatriculare: IS-11-WBK, Numar 

Parc: 1945 

4150 915.990,95 

225 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000085, 

Numar inmatriculare: IS-11-WBL, Numar 

Parc: 1946 

4151 915.990,95 

226 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000086, 

Numar inmatriculare: IS-11-WBN, Numar 

Parc: 1947 

4152 915.990,95 

227 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000087, 

Numar inmatriculare: IS-11-WBO, Numar 

Parc: 1972 

4153 915.990,95 

228 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000088, 

Numar inmatriculare: IS-11-WBP, Numar 

Parc: 1973 

4154 915.990,95 
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229 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000089, 

Numar inmatriculare: IS-11-WBU, Numar 

Parc: 1974 

4155 915.990,95 

230 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000090, 

Numar inmatriculare: IS-11-WBS, Numar 

Parc: 1975 

4156 915.990,95 

231 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000091, 

Numar inmatriculare: IS-11-WBX, Numar 

Parc: 1999 

4157 915.990,95 

232 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000093, 

Numar inmatriculare: IS-11-WBR, Numar 

Parc: 2000 

4158 915.990,95 

233 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000094, 

Numar inmatriculare: IS-11-WMD, Numar 

Parc: 2001 

4159 915.990,95 

234 2.3.2.1.3.1 Autobuz marca Isuzu tip Cityport, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000095, 

Numar inmatriculare: IS-11-WMC, Numar 

Parc: 2002 

4160 915.990,95 

235 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000092, 

Numar inmatriculare: IS-11-WUY, Numar 

Parc: 1948 

4161 915.990,95 

236 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000096, 

Numar inmatriculare: IS-11-WUZ, Numar 

Parc: 1949 

4162 915.990,95 

237 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000097, 

Numar inmatriculare: IS-11-WVA, Numar 

Parc: 1950 

4163 915.990,95 

238 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000098, 

Numar inmatriculare: IS-11-WVB, Numar 

Parc: 1951 

4164 915.990,95 

239 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000099, 

Numar inmatriculare: IS-11-WVD, Numar 

Parc: 1952 

4165 915.990,95 

240 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000100, 

Numar inmatriculare: IS-11-WVE, Numar 

Parc: 1953 

4166 915.990,95 
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241 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000101, 

Numar inmatriculare: IS-11-WVF, Numar 

Parc: 1976 

4167 915.990,95 

242 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000102, 

Numar inmatriculare: IS-11-WVH, Numar 

Parc: 1977 

4168 915.990,95 

243 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, 

nr.identificare NNAMOBHLB02000103, 

Numar inmatriculare: IS-11-WVJ, Numar 

Parc: 1978 

4169 915.990,95 

244 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000104, 

Numar inmatriculare: IS-11-WVK, Numar 

Parc: 1979 

4170 915.990,95 

245 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000105, 

Numar inmatriculare: IS-11-WVL, Numar 

Parc: 1980 

4171 915.990,95 

246 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000106, 

Numar inmatriculare: IS-11-WVM, Numar 

Parc: 1981 

4172 915.990,95 

247 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000107, 

Numar inmatriculare: IS-11-XKK, Numar 

Parc: 1954 

4173 915.990,95 

248 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000108, 

Numar inmatriculare: IS-11-XJV, Numar 

Parc: 1955 

4174 915.990,95 

249 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000109, 

Numar inmatriculare: IS-11-XKL, Numar 

Parc: 1956 

4175 915.990,95 

250 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000110, 

Numar inmatriculare: IS-11-XJU, Numar 

Parc: 1957 

4176 915.990,95 

251 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000111, 

Numar inmatriculare: IS-11-XJT, Numar 

Parc: 1958 

4177 915.990,95 

252 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000112, 

Numar inmatriculare: IS-11-XKJ, Numar 

Parc: 1982 

4178 915.990,95 
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253 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000113, 

Numar inmatriculare: IS-11-XKI, Numar 

Parc: 1983 

4179 915.990,95 

254 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, 

nr.identificare NNAMOBHLB02000114, 

Numar inmatriculare: IS-11-XJW, Numar 

Parc: 1984 

4180 915.990,95 

255 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, 

nr.identificare NNAMOBHLB02000115, 

Numar inmatriculare: IS-11-XJR, Numar 

Parc: 1985 

4181 915.990,95 

256 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000116, 

Numar inmatriculare: IS-11-XSC, Numar 

Parc: 1986 

4182 915.990,95 

257 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000117, 

Numar inmatriculare: IS-11-XKH, Numar 

Parc: 1959 

4183 915.990,95 

258 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000119, 

Numar inmatriculare: IS-11-XMZ, Numar 

Parc: 1960 

4184 915.990,95 

259 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000121, 

Numar inmatriculare: IS-11-XNB, Numar 

Parc: 1961 

4185 915.990,95 

260 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000123, 

Numar inmatriculare: IS-11-XPX, Numar 

Parc: 1962 

4186 915.990,95 

261 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000125, 

Numar inmatriculare: IS-11-XRB, Numar 

Parc: 1987 

4187 915.990,95 

262 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000127, 

Numar inmatriculare: IS-11-XPW, Numar 

Parc: 1988 

4188 915.990,95 

263 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000128, 

Numar inmatriculare: IS-11-XSF, Numar 

Parc: 1989 

4189 915.990,95 

264 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000129, 

Numar inmatriculare: IS-11-XRA, Numar 

Parc: 1990 

4190 915.990,95 
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265 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000130, 

Numar inmatriculare: IS-11-XSD, Numar 

Parc: 2003 

4191 915.990,95 

266 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000131, 

Numar inmatriculare: IS-11-XRC, Numar 

Parc: 2004 

4192 915.990,95 

267 2.3.2.1.3.1. Autobuz marca Isuzu tip CITYPORT, nr. 

identificare NNAMOBHLB02000132, 

Numar inmatriculare: IS-11-XSE, Numar 

Parc: 2005 

4193 915.990,95 

268 1.3.4.2. Linie tramvai Str.Silvestru-Moara de Foc  

3,69km cale simpla 

 13987 16.032.852,84 

269 1.3.4.2. Linie tramvai Moara de Foc-Rond 

Canta,Tr2a cale simpla 

 13988 10.431.466,68 

270 1.3.6. Macaz iesire : Rond Canta -Tronson 2a  13989 231.729,81 

271 1.3.6. Macaz intrare : Rond Canta -Tronson 2a 13990 620.803,96 

272 1.3.4.2. Linie de tramvai Pasaj ACB-Podul de 

Piatra 1,814km 

 13991 
3.352.700,31 

273 1.3.4.2. Linie de tramvai:Gara-Silvestru-Pod de 

Piatra L=2,322 km cale simpla 

13992 14.853.801,20 

274 1.3.6. Macaz iesire: Rond Pod de Piatra-Tronson 

4 

 13993 228.479,18 

275 1.3.6. Macaz iesire: Rond Pod de Piatra-Tronson 

4 

 13994 228.479,18 

276 1.3.6. Macaz iesire: Rond Pod de Piatra-Tronson 

4 

 13995 228.479,18 

277 1.3.6. Macaz intrare: Rond Pod de Piatra-

Tronson 4 

 13997 626.472,88 

278 1.3.6. Macaz intrare: Rond Pod de Piatra-

Tronson 4 

 13998 630.969,14 

279 1.3.6. Macaz intrare: Rond Pod de Piatra-

Tronson 4 

13999 630.969,14 

280 1.3.6. Macaz intrare-iesire Str Silvestru-depou 

Gara-tr4 

 14001 205.129,93 

281 1.3.6. Macaz intrare-iesire Str Silvestru-depou 

Gara-tr4 

 14002 205.129,93 

282 1.3.6. Macaz intrare-iesire Str Silvestru-depou 

Gara-tr4 

 14003 205.129,93 

283 1.3.6. Macaz intrare-iesire Str Silvestru-depou 

Gara-tr4 

 14004 205.129,93 

284 1.3.6. Macaz intrare-iesire Str Silvestru-depou 

Gara-tr4 

14005 205.129,93 

285 1.3.6. Macaz intrare-iesire Str Silvestru-depou 

Gara-tr4 

14006 205.129,93 

286 1.3.4.2. Linie de tramvai:Str Petru Rares-Str Arcu-

Continental-Str Armeana cale simpla 

 14010 11.693.491,36 
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287 1.3.6. Macaz iesire: Colegiul National M 

Sadoveanu-tr5 

14011 235.726,23 

288 1.3.6. Macaz intrare: Colegiul National M 

Sadoveanu-tr5 

 14012 626.594,50 

289 1.3.6. Incrucisare dubla T4TW:Colegiul National 

M Sadoveanu 

 14013 170.723,41 

290 1.3.4.2. Linie tramvai Podul de Piatra-Bd N Iorga 

2,063km cale simpla 

 14014 12.611.238,49 

291 1.3.4.2. Linie de tramvai:Str E Doamna-Cinci 

Drumuri-Padurii cale simpla 

 14015 2.729.070,31 

292 1.3.6. Macaz iesire - Cinci Drumuri  14016 244.384,10 

293 1.3.6. Macaz intrare - Cinci Drumuri 14017 907.826,56 

294 1.3.6. Incrucisare dubla T4TW:Cinci Drumuri  14018 176.821,13 

295 1.3.4.2. Linie de tramvai:Gara-Arcu-Bacinschi-

Silvestru L=2,601km cale simpla 

 14073 17.546.599,68 

296 1.3.6. Macaz iesire: Arcu (Farmacie)  14075 225.348,84 

297 1.3.6. Macaz iesire: Billa - Silvestru  14076 225.348,84 

298 1.3.6. Macaz iesire: Silvestru - Gara 14077 225.348,84 

299 1.3.6. Macaz iesire: Silvestru - Billa  14078 225.348,84 

300 1.3.6. Macaz iesire: Silvestru - Str.Garii 14079 225.348,84 

301 1.3.6. Macaz iesire: Str.Gari - Silvestru  14080 228.009,27 

302 1.3.6. Macaz iesire: Vama Veche  14081 228.477,09 

303 1.3.6. Macaz iesire: Str.Garii - Arcu  14082 222.321,53 

304 1.3.6. Macaz intrare: Arcu - Billa  14083 574.545,04 

305 1.3.6. Macaz intrare: Billa - Silvestru 14085 588.189,37 

306 1.3.6. Macaz intrare: Silvestru - Gara  14086 588.189,37 

307 1.3.6. Macaz intrare: Silvestru - Billa  14087 588.189,37 

308 1.3.6. Macaz intrare: Silvestru - Str. Garii  14088 588.189,37 

309 1.3.6. Macaz intrare: Str. Garii - Silvestru 14089 590.883,63 

310 1.3.6. Macaz intrare: Vama Veche  14090 591.593,40 

311 1.3.6. Macaz intrare: str. Garii - Arcu  14091 593.126,95 

312 1.3.6. Incrucisare dubla T4TW: Arcu - Billa  14092 153.155,38 

313 1.3.6. Incrucisare dubla T4TW: Str.Garii - Arcu  14093 166.203,95 

314 1.3.6. Incrucisare dubla T4TW: Arcu (Farmacie)  14094 166.203,95 

315 1.3.6. Incrucisare dubla T4TW: Billa - Silvestru  14095 166.203,95 

316 1.3.6. Incrucisare dubla T4TW: Silvestru - Gara  14096 166.203,95 

317 1.3.6. Incrucisare dubla T4TW: Silvestru - Billa  14097 166.203,95 

318 1.3.6. Incrucisare dubla T4TW: Silvestru - 

Str.Garii 

 14098 166.203,95 

319 1.3.6. Incrucisare dubla T4TW: Str.Garii - 

Silvestru 

14099 168.780,58 

320 1.3.6. Incrucisare dubla T4TW: Vama Veche 14100 169.233,65 

321 1.3.4.2. Linie tramvai str. Anastasie Panu - str. 

Palat, L =2,05 km 

14248 11.970.692,62 
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322 1.3.6. Macaz iesire intersectie str. E. Doamna-str. 

A. Panu 

14249 206.879,64 

323 1.3.6. Macaz intrare intersectie str. E. Doamna-

str. A. Panu 

14250 582.869,74 

324 1.3.6. Incrucisare dubla T4TW  intersectie str. E. 

Doamna-str. A. Panu 

14251 172.862,15 

325 1.3.4.2. Linie tramvai str. Aleea Gr. G.Voda 14342 13.708.306,33 

326 1.3.4.2. Linie tramvai str. G. Muzicescu (Lic. 

National -Fundatie), L=0,94 km cale 

simpla 

14343 4.998.415,38 

327 1.3.4.2. Linie de tramvai: Bd. Nicolae Iorga 

(Vamă) – bd.  Primăverii – Calea 

Chișinăului – bd. Metalurgiei – str. Vasile 

Lupu (intersectie cu str. Ignat – Doi Băieți 

– str. Aurel Vlaicu) L = 9,9673 km. cale 

simplă 

15674 45.335.328,35 

328 1.3.6 Macaz ieșire: Calea Chișinăului intersectie 

cu bd. Primăverii  

15675 168.333,19 

329 1.3.6 Macaz ieșire: Calea Chișinăului bd. Tudor 

Vladimirescu 

15676 168.333,19 

330 1.3.6 Macaz ieșire: bd. Tudor Vladimirescu 15677 168.333,19 

331 1.3.6 Macaz ieșire: Calea Chișinăului spre bd. 

Tudor Vladimirescu 

15678 168.333,19 

332 1.3.6 Macaz ieșire: Baza 3 15679 168.333,19 

333 1.3.6 Macaz ieșire: Calea Chișinăului intersecție 

cu bd. Metalurgiei 

15680 168.333,19 

334 1.3.6 Macaz ieșire: str. Vasile Lupu spre Dancu 15681 168.333,19 

335 1.3.6 Macaz ieșire: str. Aurel Vlaicu spre 

Tătărași 

15682 168.333,19 

336 1.3.6 Macaz ieșire: str. Vasile Lupu 15683 168.333,19 

337 1.3.6 Macaz intrare: Calea Chișinăului 

intersectie cu bd. Primăverii 

15684 387.363,71 

338 1.3.6 Macaz intrare: Calea Chișinăului spre bd. 

Tudor Vladimirescu 

15685 387.363,71 

339 1.3.6 Macaz intrare: bd. Tudor Vladimirescu 15686 387.363,71 

340 1.3.6 Macaz intrare: Calea Chișinăului spre bd. 

Tudor Vladimirescu 

15687 387.363,71 

341 1.3.6 Macaz intrare din Rond Baza 3 15688 387.363,71 

342 1.3.6 Macaz intrare: Calea Chișinăului spre bd. 

Metalurgiei 

15689 387.363,71 

343 1.3.6 Macaz intrare: str. Vasile Lupu spre Dancu 15690 387.363,71 

344 1.3.6 Macaz intrare: str. Aurel Vlaicu spre 

Tătărași 

15691 387.363,71 

345 1.3.6 Macaz intrare: str. Vasile Lupu 15692 387.363,71 

346 1.3.6 Încrucișare bd. Metalurgiei 15693 130.661,84 

347 1.3.6 Încrucișare bd. Metalurgiei 15694 130.661,84 
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348 1.3.6 Încrucișare T4TW-TW: Calea Chișinăului 

Intersecție cu bd. Primăverii 

15695 77.931,66 

349 1.3.6 Încrucișare T4TW-TW: Calea Chisinăului 

spre bd. Tudor Vladimirescu 

15696 77.931,66 

350 1.3.6 Încrucișare T4TW-TW: Calea Chișinăului 

spre bd. Tudor Vladimirescu 

15697 77.931,66 

351 1.3.6 Încrucișare T4TW-TW: bd. Tudor 

Vladimirescu 

15698 77.931,66 

352 1.3.6 Încrucișare T4TW-TW: Baza 3 15699 77.931,66 

353 1.3.6 Încrucișare T4TW-TW: Calea Chisinăului 

spre bd. Metalurgiei 

15700 77.931,66 

354 1.3.6 Încrucișare T4TW-TW: str. Vasile Lupu 

spre Dancu 

15701 77.931,66 

355 1.3.6 Încrucișare T4TW-TW: str. Aurel Vlaicu 

spre Tătărași 

15702 77.931,66 

356 1.3.6 Încrucișare T4TW-TW: str. Vasile Lupu 15703 77.931,66 

357 1.3.3 Peron 1: bd. Nicolae Iorga 15704 85.627,89 

358 1.3.3 Peron 2: bd. Nicolae Iorga (Piața Nicolina) 15705 85.627,89 

359 1.3.3 Peron 3: bd. Nicolae Iorga (Piața Nicolina) 15706 85.627,89 

360 1.3.3 Peron 4: Calea Chișinălui intersectie cu bd. 

Primăverii 

15707 85.627,89 

361 1.3.3 Peron 5: Calea Chișinălui intersectie cu bd. 

Primăverii 

15708 85.627,89 

362 1.3.3 Peron 6: Calea Chișinăului spre bd. Tudor 

Vladimirescu 

15709 85.627,89 

363 1.3.3 Peron 7: Calea Chișinăului spre bd. Tudor 

Vladimirescu 

15710 85.627,89 

364 1.3.3 Peron 8: Baza 3 15711 85.627,89 

365 1.3.3 Peron 9: Baza 3 15712 85.627,89 

366 1.3.3 Peron 10: Calea Chișinăului spre bd. 

Metalurgiei 

15713 85.627,89 

367 1.3.4.2. Linie tramvai Podu Ros-CUG II, L=7,83 

km cale simpla  

15783 28.052.471,83 

368 1.3.4.2. Linie ariana de contact Podu Ros-CUG II 15784 1.467.501,59 

369 1.3.3 Platforma linie de tramvai Podu Ros- CUG 

II 

15785 4.356.483,51 

370 1.3.3. LINIE TRAMVAI PODUL ROŞ - 

TESATURA SI TEPRO-ŢUŢORA, 

INCLUSIV RETEA FIR CONTACT 

020000 564.321,70 

TOTAL A.2.-IMOBILIZARI CORPORALE  (MIJLOACE 

FIXE)    
  349.752.615,23 

A.3. Obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe      

1 2.1.16.3.2. REDRESOR 80 V -120 A  003046 71,33 

2 2.1.16.3.2. REDRESOR 80 V -120 A 003047 71,33 

3 2.1.16.3.2. PARŢI  INSTALAŢIE REDRESARE  003050 44,57 
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TOTAL A.3.-OBIECTE DE INVENTAR                                                                                                                                                                    187,23 

A.4. Stalpi domeniul public     

1 - 

STALPI METALICI JUMELATI SI 

CILINDRICI zona Rond Pd. Ros , 19 

bucati,  nr. identificare 290207,290210, 

290212-290228 , valoare = (13 buc. X 

619,20 lei) + (6 x 1.003,68 lei) = 14.071,68 

lei 

  14.071,68 

2 - 

STALPI METALICI JUMELATI zona Pd. 

Ros - Rond CUG, 97 bucati,  nr. 

identificare 280001-280097, 1 buc. fara 

numar (nr. RATP-42) , valoare 98 buc. x 

1.003,68 lei = 98.360,98 lei 

  98.360,64 

3 - 

STALP METALICI JUMELATI, zona 

Rond CUG, 17 bucati, nr. identificare 

280098, 280099, 280100-280106,0220614, 

220617, 6 buc. fara numar (nr. RATP 

54,60,62,64, 66,68) , valoare 17 buc. x 

1.003,68 lei = 17.062,56 lei 

  17.062,56 

4 - 

STALP METALICI JUMELATI, zona 

Rond CUG- Pd. Ros,  98 bucati, nr. 

identificare 280110-280207 , valoare = 98 

bucati x 1.003,68 lei =  98.360,64 lei  

  98.360,64 

TOTAL A.4.- STALPI   227.855,52 

TOTAL   GENERAL   (A.1 + A.2. + A.3 +.A.4)                                                                                                                                                                   532.049.287,98 

 

 

 

 

B. Mijloace fixe domeniul privat 

B.1. MIJLOACE FIXE        

Nr.  

crt. 

Cod 

clasificare 
Denumirea bunului  

Nr. 

inventar la  

U.A.T. 

Municipiul 

Iasi 

Valoarea de 

inventar la 

22.11.2022 

0 1 2 3 4 

1 2.3.2.1.2. 

Microbuz Ford Nerabus/Transit 16+1 

locuri, numar identificare 

WFOXXXTTGXEG51609, numar 

circulatie IS-96-GYM 

475 112.250,55 

2 1.6.4. 
CLADIRE ATELIER BIROURI SALA 

FESTIVITATI 
001004 227.035,12 

3 1.1.1.2. CLADIRE ATELIER TURNATORIE 001008 45.655,54 

4 1.3.1. 
CLADIRE GARAJ-ATELIER 

CONFECTIONAT MACAZE 
001025 140.000,00 



95 

5 1.3.1. REMIZA PENTRU TAXIMETRE 001030 115,81 

6 1.3.1. 
REMIZA CU 2 CANALE - 

TURNATORIE S2 
001031 27.037,93 

7 1.3.1. REMIZA CU 4 CANALE - TIMPLARIE 001032 48.926,49 

8 1.3.1. ANEXA DEPOU V2A 001033 425,92 

9 1.3.1. HALA INTRETINERE VAGOANE - IZ 001036 390.000,00 

10 1.3.1. HALA INTRETINERE 001039 158.000,00 

11 1.3.1. 
CABINA POARTA-(TIP SOMACO)-

SEDIU 
001044 2.600,00 

12 1.3.1. 
GHERETA POST PAZA POARTA S1-

DISPECERAT 
001045 3.350,00 

13 1.5.2. 
MAGAZIE PENTRU MATERIALE 

(SPRE SALVARE) 
001046 428,37 

14 1.3.1. GARAJ AUTOTURISM 2 CORPURI 001050 149,39 

15 1.3.1. 
BAZA INTRETINERE TRAMVAIE - 

DEPOU  TATRA 
001066 1.920.000,00 

16 1.3.1. CABINA ASTEPTARE PACURARI 001068 1,05 

17 1.3.1. 
EXTINDERE BAZA AUTOBUZE 

HALA IKARUS 
001084 761.000,00 

18 1.3.1. DEPOU VAGOANE V2A 001096 1.310.000,00 

19 1.3.1. 
GRUP EXPLOATARE SEDIU - R.A.T.P. 

IASI 
001097 2.050.000,00 

20 1.3.1. 
CORP ABONAMENTE - AGENTIA 

TURISM 
001098 84.000,00 

21 1.3.1. ATELIER BOGHIURI 001099 71.000,00 

22 1.3.1. ATELIER ANEXA TATRA-GARA 001100 295.000,00 

23 1.1.1.2. ATELIER VOPSITORIE AUTO - S5 001101 112.000,00 

24 1.3.1. 
GRUP EXPLOATARE  POST 

PCT.ELECTRIC 
001103 74.000,00 

25 1.6.1. BAZA DE AGREMENT CIRIC 001135 550.000,00 

26 1.3.24. 
CHIOSC VANZARE BILETE  PIATA 

UNIRII 
001144 23.294,22 

27 1.3.24. BARACA SANTIER 001146 50,10 

28 1.3.24. BARACA SANTIER 001147 50,10 

29 1.3.1. 
PUNCT INTRETINERE TROLEIBUZ 

ROND CUG 
001148 162.000,00 

30 1.3.1. EXTINDERE BIROU CONTROLORI 001150 101.000,00 

31 1.5.12. BARACA TERMOIZOLATA TIP TIMI 001154 320,00 

32 1.5.4. 
Cladire arhiva din beton armat (tip 

Somaco) 
001557 4.800,00 

33 1.9.3. PUNCT REGLARE GAZE NATURALE 001565 3.400,00 

34 1.3.24. TONETA BILETE "TESATURA" 001567 2.800,00 

35 1.3.24. 
TONETA BILETE "CUG II" 

(DISPECERAT) 
001568 4.800,00 

36 1.3.24. 
TONETA "BELVEDERE" (TUDOR 

NECULAI) 
001570 4.900,00 
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37 1.3.24. TONETA PIATA UNIRII 001604 7.300,00 

38 1.3.24. TONETA "BLOCURI CETATUIA" 001605 7.300,00 

39 1.3.24. 
TONETA BILETE  TG. CUCU 

(DISPCERAT) 
001606 7.300,00 

40 1.3.24. TONETA BILETE "PIATA CHIRILA" 001607 7.300,00 

41 1.3.24. TONETA BILETE  TG. CUCU 001621 7.300,00 

42 1.5.12. 
CABINA DEPOU PENTRU TESTE 

SURSA ELECTRICA GT4 
001622 4.600,00 

43 1.3.24. 
TONETÃ BILETE  "POLICLINICA 

RECUPERARE" 
001623 5.750,00 

44 1.3.24. 
TONETÃ BILETE "GARA 

INTERNATIONALÃ" 
001624 5.750,00 

45 1.3.24. 
TONETA BILETE "POD 

METALURGIEI" 
001625 5.750,00 

46 1.3.24. 
TONETA "PIATA INDEPENDENTEI-

BLOC CARMEN" 
001626 5.750,00 

47 1.3.24. 
TONETA BILETE "BAZA 3" 

(DISPECERAT) 
001627 5.750,00 

48 1.3.24. 
TONETA BILETE "CUG I - SELGROS" 

(DISPECERAT) 
001628 5.750,00 

49 1.3.24. 
TONETA BILETE ''BARIERA 

TIGARETE" - (OCTAV BANCILA) 
001629 5.750,00 

50 1.3.24. 
TONETA BILETE "MOARA 1 MAI 

"(PACURARI) 
001630 5.750,00 

51 1.3.24. TONETA BILETE "FILARMONICA" 001632 5.750,00 

52 1.3.24. 
TONETA '' CUG 1- BISERICA 

ÎNALTAREA DOMNULUI" 
001633 5.750,00 

53 1.3.24. TONETA BILETE "BAZAR" 001635 5.750,00 

54 1.3.24. TONETA BILETE "PODUL ROS" 001636 5.750,00 

55 1.3.24. TONETA BILETE ,,POD NICOLINA" 001637 5.750,00 

56 1.3.24. 
TONETA BILETE "CASA 

SINDICATELOR" 
001638 5.750,00 

57 1.3.24. TONETA BILETE "BICAZ" 001639 5.750,00 

58 1.3.24. TONETA BILETE "FAMILIAL" 001640 5.750,00 

59 1.3.24. 
TONETA BILETE "BILLA  

(KOSAROM)" 
001641 5.750,00 

60 1.3.24. 
TONETA BILETE "PODUL DE 

PIATRA" 
001642 5.750,00 

61 1.3.24. 
TONETA BILETE "MOARA 1 MAI"- 

Canta 
001643 5.750,00 

62 1.3.24. 
TONETA BILETE "TRIUMF" 

(DISPECERAT) 
001644 5.750,00 

63 1.3.24. 
TONETA BILETE "COLUMNEI" 

(dispecerat PIATA ACB) 
001645 5.750,00 

64 1.3.24. TONETA BILETE "UNIVERSITATE" 001646 5.750,00 

65 1.3.24. 
TONETA BILETE "GARA" - 

DISPECERAT 
001647 5.750,00 
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66 1.3.24. 
TONETA BILETE "TATARASI SUD 

(DISPECERAT)" 
001648 5.750,00 

67 1.3.24. 
TONETA BILETE "ROND BUCIUM 

(DISPECERAT)" 
001649 5.750,00 

68 1.3.24. 
TONETA BILETE "SG. GRIGORE 

IOAN" 
001650 5.750,00 

69 1.3.24. 
TONETA BILETE "MUNCA 

INVALIZILOR" 
001651 5.750,00 

70 1.3.24. TONETA BILETE "PIATA NICOLINA" 001652 5.750,00 

71 1.3.24. TONETA BILETE "CUG VECHI" 001653 5.750,00 

72 1.3.1. 
CONSTRUCTIE PUNCT COMANDA 

STATIA DE SPALARE 
001654 25.100,00 

73 1.3.24. 
CABINA VANZARE BILETE 

(CIUREA) 
001657 8.300,00 

74 1.9.3. 
RETEA EXETERIOARA GAZE 

NATURALE -CIRIC 
001671 23.077,79 

75 1.3.2.4. 
Modul statie tramvai Fundatie (Str. 

Muzicescu) 
001672 5.183,80 

76 1.3.7.3. PAVAJ CURTE CU BOLOVANI 002002 6,91 

77 1.6.3.2. GARD IMPREJMUIRE 002009 229,74 

78 1.6.3.2. IMPREJMUIRE. 002018 11.351,23 

79 1.3.8. PLATFORMA PARCARE 002029 8.500,00 

80 1.3.8. 
PLATFORMA PARCARE- EXTINDERE 

SPRE OXIGEN 
002037 106.500,00 

81 1.3.8. 
PLATFORMA BAZA AUTOBUZE 

HALA IK 
002038 42.500,00 

82 1.8.6. 
RETEA APA BAZA AUTOBUZE-

HALA IKARUS 
002040 200.031,45 

83 1.8.7.1. 
RETEA CANALIZARE BAZA 

AUTOBUZE- HALA IKARUS 
002041 5.500,00 

84 1.8.7.1. RETEA CANALIZARE 002196 27.500,00 

85 1.8.6. RETEA APA RECE 002197 132.000,00 

86 1.9.2.1. RETEA TERMICA 002198 111.500,00 

87 1.7.2.2. 
ALIMENTATOR CU ENERGIE 

ELECTRICA 
002204 222,55 

88 1.5.12. REZERVOR RAC 16000-8 SERIA 7338 002482 10.038,09 

89 1.5.12. REZERVOR RAC 16000-8 SERIA 7337 002483 10.038,09 

90 1.1.5.1. 
PLATFORMA BETONATA 

TIMPLARIE 
002503 14.000,00 

91 1.7.1.2. RETEA ELECTRICA TIMPLARIE 002504 295,00 

92 1.6.3.2. GARD S2 + S5 002505 8.250,00 

93 1.5.3. BOXE BETON LA STATIA BETOANE 002506 63,46 

94 1.1.5.1. 
CALE RULARE  PTR.  

ELECTROPALAN 
002517 44.100,00 

95 1.1.5.1. 
INSTALATIE DE RIDICAT 

MONOGRINDA-S2-CONF.-MONTAJ 
002520 47.600,00 
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96 1.1.5.1. 
INSTALATIE DE RIDICAT 

MONOGRIND A-SECTIA 5 
002522 45.200,00 

97 1.5.7. 
REZERVOR PT. REZERVA APA RECE 

CASA CIRIC 
002523 2.500,00 

98 2.1.5.2. 
MASINA RECTIFICAT PLAN 

ORIZONTALA RP0-250 
002552 8.577,36 

99 2.1.5.2. STRUNG SNA 500X2000 002584 29.972,10 

100 2.1.5.2. 
STRUNG SPA 800 X 4000 CU 

ACCESORII 
002587 44.870,00 

101 2.1.5.2. FREZA UNIVERSALA FU 1 002588 24.875,00 

102 2.1.17.2. 
MASINA DE ECHILIBRAT DINAMIC 

DM 60 
002591 89.786,00 

103 2.1.16.3.3. 
INSTALATIE DE COMPENSARE  A 

ENERGIEI  REACTIVE 
002603 3.526,75 

104 2.1.16.4.2. 
COMPRESOR TIP BALMA NS 39/270 + 

ACCESORII 
002609 6.219,89 

105 2.1.17.1.3.1. 
POMPA HIDRAULICA PT. MONTAT - 

DEMONTAT 
002610 9.987,75 

106 2.1.17.1.3.1. 
POMPA DE UNGERE CU CARUCIOR 

PT. BIDON 18KG 
002611 3.746,11 

107 2.1.17.1.3.1. 
POMPA DE UNGERE CU CARUCIOR 

PT. BIDON 18KG 
002612 3.746,11 

108 2.1.19. 
INCALZITOR PRIN REDUC. 

PT.RULM.+ SET COMP PIESE EXTR 
002613 17.392,84 

109 2.1.19. 
INCALZITOR PRIN REDUC. 

PT.RULM.+ SET COMP PIESE EXTR 
002614 17.392,84 

110 2.1.20.7.5. 
MASINA SLEFUIT+CANELURA 

MOD12,NR:22011,SM:112360MM04 
002615 28.615,44 

111 2.1.20.7.5. 
MASINA SLEFUIT+CANELURA 

MOD12,NR:22011,SM:112360MM03 
002616 28.615,44 

112 2.1.20.7.5. 
MASINA DE DEBAVURAT PT. 

MACAZ MC3, NR:22012,SM:11199 
002617 20.794,14 

113 2.1.5.7. MASINA DE INSURUBAT RC 2350 002621 3.835,29 

114 2.1.16.4.2. COMPRESOR DE AER NS 381272 CT 002625 6.550,01 

115 2.1.5.7. 
MASINA DE INSURUBAT 2450 SERIA 

733 
002627 5.182,18 

116 2.2.9. NOTEBOOK HP 6110 P-M 740/1 002642 4.087,00 

117 2.3.5.3. VAGON TRAMVAI TIMIS 002644 4.100,00 

118 2.3.2.2.9.1. 
VEHICOL PENTRU INTRETINEREA 

LINIEI DE CONTACT (IS-05-WAY) 
002689 1.907,68 

119 2.2.2.1. CHEIE DINAMOMETRICA 002693 3.642,50 

120 2.2.2.1. CHEIE DINAMOMETRICA 002694 3.642,50 

121 2.1.22.2. 
MASINA PT ECHILIBRAT ROTI 

MODEL NHT 230-1 
002715 17.353,21 

122 2.1.22.2. 
MASINA DE DEMONTAT ANVELOPE 

MODEL NHT 890 
002716 19.144,63 
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123 2.1.20.6.1. 
CILINDRU VIBROCOMPACTORC  

C80 
002718 63.183,60 

124 2.1.20.2.2. 
CIOCAN PNEUMATIC SI ACCESORII 

AH 201 
002720 5.265,30 

125 2.1.16.4.2. COMPRESOR MOBIL KAESER M64 002721 55.812,18 

126 2.1.17.1.2. STATIE FILTRARE CU ULEI 002722 2.538,36 

127 2.1.16.1.2.1. GENERATOR DE CURENT (HONDA) 002724 4.814,60 

128 2.1.24.1. APARAT DE SPALAT CU PRESIUNE 002726 7.113,96 

129 2.1.20.6.1. TAIETOR BETON ASFALT 002728 59.322,38 

130 2.1.24.4. INSTALATIE DE RECICLARE A APEI 002729 98.184,69 

131 2.1.24.7. INSTALATIE DE SPALARE 002730 207.710,22 

132 2.3.2.1.1. 
DACIA LOGAN, 

VIN:UU1LSDJWC39033208,IS-06-LOL 
002745 33.722,52 

133 2.1.17.3.1. 
APARAT AER CONDITIONAT 

MONOSPLIT HABITAT BTU 18000 
002750 2.711,03 

134 2.1.17.3.1. 
APARAT AER CONDITIONAT 

MONOSPLIT HABITAT BTU 18000 
002751 2.711,03 

135 2.1.22.2. PLATOURI ROTATIVE  7to 002753 12.997,26 

136 2.2.9. 
UNITATE CENTRALA PC, MONITOR, 

TASTATURA, IMPRIMANTA 
002754 9.885,24 

137 2.1.16.3.3. 
INCARCATOR PENTRU BATERII DE 

CAPETE 
002755 7.688,52 

138 2.2.9. 
TASTATURA CU FUNCTIE DE 

CONTROL PRIN TELECOMANDA 
002756 4.503,27 

139 2.1.22.2. 
ECHIPAMENT PT VERIF. SI REGL. 

SISTEMULUI DE DIRECTIE 
002757 13.912,56 

140 2.1.22.2. EXTENSIE AUTO PANA LA 3,5 to 002758 6.967,27 

141 2.3.5.1. TRAMVAI TIP ST 10/11, NR. PARC 275 002795 74.136,76 

142 2.3.5.1. TRAMVAI TIP ST 10/11, NR. PARC 277 002797 74.506,76 

143 2.3.5.1. TRAMVAI TIP ST 10/11, NR. PARC 278 002798 74.342,76 

144 2.3.5.1. TRAMVAI TIP ST 10/11, NR. PARC 280 002799 73.951,76 

145 2.3.5.1. TRAMVAI TIP ST10/11 , NR. PARC 281 002800 74.114,76 

146 2.3.5.1. TRAMVAI TIP ST 10/11, NR. PARC 282 002801 73.889,76 

147 2.3.5.1. TRAMVAI TIP ST 10/11, NR. PARC 279 002802 75.359,76 

148 2.3.5.1. TRAMVAI TIP ST10/11, NR. PARC 283 002803 74.527,76 

149 2.3.5.1. TRAMVAI TIP ST10/11, NR. PARC 284 002804 75.017,78 

150 2.3.5.1. 
TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 122 

(432) 
002805 67.796,30 

151 2.3.5.1. 
TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 330 

(444) 
002806 67.681,30 

152 2.3.5.1. 
TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 337 

(417) 
002807 67.074,30 

153 2.3.5.1. 
TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 338 

(453) 
002808 71.413,30 

154 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 401 002809 64.750,29 



100 

155 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 402 002810 64.957,29 

156 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 403 002811 64.741,29 

157 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 414 002812 64.214,29 

158 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 416 002814 64.911,29 

159 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 418 002815 64.299,29 

160 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 420 002816 64.335,29 

161 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 421 002817 64.650,29 

162 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 423 002818 64.783,29 

163 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 424 002819 64.627,29 

164 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 425 002820 64.762,29 

165 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 426 002821 64.790,29 

166 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 428 002822 64.361,29 

167 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 430 002823 64.717,30 

168 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 435 002824 64.399,30 

169 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 436 002825 64.342,30 

170 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 438 002826 64.350,30 

171 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 439 002827 64.360,30 

172 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 443 002828 64.327,30 

173 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 446 002829 64.313,30 

174 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 451 002831 64.276,30 

175 2.3.5.1. 
TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 456; IS-

1659 
002832 64.387,30 

176 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 458 002833 64.925,30 

177 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 459 002834 64.374,30 

178 2.1.20.6.1. TAIETOR STRADAL ASFALT TS 800 002835 4.990,00 

179 2.1.20.10. NIVELA AUTOMATA NAN 2020 002836 2.958,00 

180 2.2.3.2. TAHOGRAF DIGITAL + IMPULSOR 002837 3.109,24 

181 2.3.6.5. 
ELEVATOR ELECTROMECANIC CU 8 

COL INDEP. + ACCESORII 
002846 153.986,94 

182 2.1.16.4.2. COMPRESOR DE AER NS 391270 CT 002847 6.550,01 

183 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 412 002848 63.878,30 

184 2.3.5.1. 
TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 108 

(412) 
002867 49.455,64 

185 2.3.5.1. 
TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 101 

(415) 
002868 49.362,64 

186 2.3.5.1. 
TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 105 

(420) 
002869 49.274,64 

187 2.3.5.1. 
TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 104 

(417) 
002871 49.249,65 

188 2.2.10. COMPRESMETRU DIESEL 911/PB 002873 3.438,79 

189 2.2.10. COMPRESMETRU 912 B 002874 2.587,52 

190 2.2.10. 
SISTEM DE MASURARE A 

CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL 
002876 3.549,60 
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191 2.3.5.1. 
TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 110 

(462) 
002904 50.696,65 

192 2.3.5.1. 
TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 109 

(463) 
002905 50.671,65 

193 2.3.5.1. 
TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 106 

(466) 
002907 50.581,65 

194 2.3.5.1. 
TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 113 

(469) 
002909 50.394,65 

195 2.3.5.1. 
TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 111 

(470) 
002910 50.158,65 

196 2.3.5.1. TRAMVAI TIP GT8, NR. PARC 805 002927 50.824,65 

197 2.3.6.1. CRIC TUBULAR UWG 330 002928 4.937,88 

198 2.2.9. SERVER VIDEO NVR VS-8024 QNAP 002929 11.578,50 

199 2.1.8.2.1. MASINA DE GAURIT BM 32-4 002941 4.559,00 

200 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002942 2.550,00 

201 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002943 2.550,00 

202 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002944 2.550,00 

203 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002945 2.550,00 

204 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002946 2.550,00 

205 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002947 2.550,00 

206 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002948 2.550,00 

207 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002949 2.550,00 

208 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002950 2.550,00 

209 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002951 2.550,00 

210 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002952 2.550,00 

211 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002953 2.550,00 

212 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002954 2.550,00 

213 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002955 2.550,00 

214 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002956 2.550,00 

215 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002957 2.550,00 

216 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002958 2.550,00 
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217 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002959 2.550,00 

218 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002960 2.550,00 

219 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002961 2.550,00 

220 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002962 2.550,00 

221 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002963 2.550,00 

222 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002964 2.550,00 

223 2.1.22.8. 
MASINA DE VALIDARE A 

BILETELOR 
002965 2.550,00 

224 2.3.6.1. 
DISPOZITIV INCARCARE PUNTI 10TF 

HIDRAULIC 
002972 10.925,00 

225 2.1.17.1.1.3. POMPA CARBURANT DUBLUPOST 002990 23.830,00 

226 2.1.17.1.1.3. POMPA 8951.31A/R14 SERIA 538/95 003343 10.406,41 

227 2.1.17.1.2. POMPA 8951. 31A/R14 SERIA 534/95 003346 10.406,41 

228 2.1.1.5. 
CAZAN MESCOLI  PE GAZ SI 

LUCRAR I MONTAJ 
003348 40.421,10 

229 2.1.20.1. COMPACTOR R7-14 003366 21.178,44 

230 2.1.20.1. BULDOZER 650 003367 28.024,49 

231 2.1.5.2. 
FERASTRAU ALTERNATIV 320 CU 

ACCESORII 
003382 3.255,89 

232 2.1.5.2. 
FERASTRAU ALTERNATIV 320 CU 

ACCESORII 
003387 3.255,89 

233 2.1.20.1. 
EXCAVATOR MOBIL PE PNEURI 

M1000 B 
003393 227.978,48 

234 2.1.5.5. 
CONVERTIZOR SUDURA SI 

CONSOLIDARE 
003418 2.886,48 

235 2.1.20.1. 
INCARCATOR FRONTAL STALOWA 

WOLA 
003420 61.438,75 

236 2.1.5.2. 
MASINA RECTIFICAT PLAN 

ORIZONTALA RP0-250 
003464 6.201,28 

237 2.2.9. 

CALCULATOR  E3300 Intel 2,5 Ghz, 

memorie 1,5Ghz Kingston, HDD 320Gb 

SATA2 16Mb Monitor LCD Acer 19" AL 

1916 

003537 2.752,87 

238 2.2.3.2. 
ECHIPAMENT DE LOCALIZARE A 

ERORII SURGEFLEX 
003546 208.320,52 

239 2.2.1.1. DECELEROMETRU 003547 8.112,91 

240 3.3.5. 

SISTEM DIGITAL DE 

SUPRAVEGHERE VIDEO + 

ACCESORII 

003718 10.511,76 

241 3.3.5. 
SISTEM DE SUPRAVEGHERE (16 + 8 

CAMERE)+ACCESORII 
003719 27.905,77 
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242 3.3.5. 
SISTEM DE SUPRAVEGHERE (16 

CAMERE)+ACCESORII 
003721 14.431,60 

243 3.3.5. 
CAMERA DE SUPRAV.VIDEO IP tip 

VIVOTEK IP7361(T.CUCU) 
003722 2.163,90 

244 3.3.5. 
CAMERA IP AUDIO VIDEO DE 

EXTER.IP 7361-2MP(PD.ROS) 
003724 2.163,90 

245 3.3.5. 
CAMERA IP AUDIO VIDEO DE 

EXTER.IP 7361-2MP(NICOLINA) 
003725 2.163,90 

246 3.1.5. LCD TV IH4 46 C550 SA 003726 2.821,77 

247 3.1.5. LCD TV IH4 46 C550 SA 003727 2.821,77 

248 3.3.5. 
CAMERA IP AUDIO-VIDEO DE 

EXTERIOR IP7362-2MP (Fidelio) 
003728 2.083,00 

249 3.3.5. 
CAMERA IP AUDIO-VIDEO DE 

EXTERIOR IP7362-2MP (Doi Baieti) 
003729 2.083,00 

250 3.3.5. 

CAMERA IP AUDIO-VIDEO DE 

EXTERIOR IP7362-2MP (CAPAT 

COPOU) 

003730 2.083,00 

251 3.3.5. 

CAMERA IP AUDIO-VIDEO DE 

EXTERIOR IP7362-2MP (ROND CUG 

II) 

003731 2.083,00 

252 3.3.5. 
CAMERA IP AUDIO-VIDEO DE 

EXTERIOR IP7362-2MP (MOLDOVA) 
003732 2.083,00 

253 3.3.5. 

CAMERA IP AUDIO VIDEO DE 

EXTERIOR IP 7361 - 2 MP (Statie 

SELGROS) 

003734 2.083,00 

254 3.3.5. 
CAMERA IP AUDIO VIDEO DE 

EXTERIOR IP 7361 - 2 MP (Statie T17) 
003735 2.083,00 

255 3.3.5. 
CAMERA IP AUDIO VIDEO DE 

EXTERIOR IP 7361 - 2 MP (GRANIT) 
003736 2.083,00 

256 3.3.5. 

CAMERA IP AUDIO VIDEO DE 

EXTERIOR IP 7361 - 2 MP (Piata 

SPIRIDON) 

003737 2.083,00 

257 3.3.5. 

CAMERA IP AUDIO VIDEO DE 

EXTERIOR IP 7361 - 2 MP (Copou - 

UNIVERSITATE) 

003738 2.083,00 

258 3.3.5. 

CAMERA IP AUDIO VIDEO DE 

EXTERIOR IP 7361 - 2 MP (Capat 

PACURARI) 

003739 2.083,00 

259 3.3.5. 

CAMERA IP AUDIO VIDEO DE 

EXTERIOR IP 7361 - 2 MP (Rond 

CANTA) 

003740 2.083,00 

260 3.3.5. 

CAMERA IP AUDIO VIDEO DE 

EXTERIOR IP 7361 - 2 MP (Rond 

DACIA) 

003741 2.083,00 

261 3.3.5. 

CAMERA IP AUDIO VIDEO DE 

EXTERIOR IP 7361 - 2 MP (Piata 

A.C.B.) 

003742 2.083,00 
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262 3.3.5. 
CAMERA IP AUDIO VIDEO DE 

EXTERIOR IP 7361 - 2 MP (GARA) 
003743 2.083,00 

263 3.3.5. 

CAMERA IP AUDIO VIDEO DE 

EXTERIOR IP 7361 - 2 MP (ROND 

BUCIUM) 

003745 2.083,00 

264 3.3.5. 

CAMERA IP AUDIO VIDEO DE 

EXTERIOR IP 7361 - 2 MP (ROND 

BAZA 3) 

003746 2.083,00 

265 3.3.5. 

CAMERA IP AUDIO VIDEO DE 

EXTERIOR IP 7361 - 2 MP (TATARASI 

DISPECER) 

003747 2.083,00 

266 3.3.5. 

CAMERA IP AUDIO VIDEO DE 

EXTERIOR IP 7361 - 2 MP (ROND 

DANCU) 

003748 2.083,00 

267 3.3.5. 

CAMERA IP AUDIO VIDEO DE 

EXTERIOR IP 7361 - 2 MP (Rond POD 

PIATRA) 

003749 2.083,00 

268 3.3.5. 

CAMERA IP AUDIO VIDEO DE 

EXTERIOR IP 7361 - 2 MP (PIATA 

UNIRII) 

003750 2.083,00 

269 3.3.5. 
CAMERA IP AUDIO VIDEO DE 

EXTERIOR IP 7361 - REZERVA 
003751 2.161,29 

270 3.3.3. AUTOMAT VANZARE BILETE 003755 54.959,00 

271 3.1.5. 
CURATITOR CU PRESIUNE FARA 

MISCARE (TURBOJET) 
003758 3.012,19 

272 2.1.5.2. STRUNG SN 800-2000-758214 004580 4.043,81 

273 2.3.5.1. TRAMVAI TIMIS 2 CU REMORCA 006432 6.821,54 

274 2.3.5.1. TRAMVAI TIMIS T333 006450 6.696,34 

275 1.3.1. STATIE CARBURANTI 011040 179.000,00 

276 1.6.4. CLADIRE POARTA INTRARE - SEDIU 011041 197.000,00 

277 1.3.1. 
ADAPOST INSTAL. PREINCALZ. 

CENTRALA EL - PCT TERMIC 
011043 76,35 

278 1.3.1.1. MAGAZIE DIN TRAVERSE SINA 011048 1,11 

279 1.5.12. 
CONSTRUCTIE DIN BETON ARMAT 

(TIP GARAJ SOMACO) 
011554 1.150,00 

280 1.8.1. 
FORAJE  PT. ALIMENTARE CU APA 

(PUTURI) 
011556 5.500,00 

281 1.9.3. 
INSTALATIE UTILIZARE GAZE 

NATURALE 
011559 12.000,00 

282 1.3.1. HALA INTRETINERE 011561 167.443,55 

283 1.3.1. 
EXTINDERE BAZA AUTOBUZE - 

HALA IKARUS 
011562 143.000,00 

284 1.3.8. PLATFORMA PARCARE-DRUMURI 012017 110.500,00 

285 1.7.2.3. RACORD ELECTRIC FORTA (VECHI) 012021 15.466,62 

286 1.9.2.1. RETELE TERMICE HALA UDM 012022 15.620,22 

287 1.9.2.1. INSTALATII PREINCALZIRE 012023 28,73 
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288 1.3.1. STATIE SPALARE GRESARE 012027 308.000,00 

289 1.7.2.3. 
RACORD ELECTRIC - BAZA 

AUTOBUZE 
012039 285,55 

290 1.9.1. 
INSTALATIE GAZE NATURALE - 

STATIE DE CARBURANTI 
012511 12.500,00 

291 1.5.12. 
MINICABANA TIP A - SERVICE 

AUTO 
012512 345,44 

292 1.1.3.1. 

INSTALATIE DE RIDICAT 

MONOGRIND A S1 - CONFECTIONAT 

MONTAJ 

012521 46.200,00 

293 2.1.17.2. 
MASINA DE ECHILIBRAT ROTI 

MT200 
012553 5.677,15 

294 2.1.27. MASINA DE DEJANTAT 012554 2.717,97 

295 2.1.5.2. STRUNG SMA 500X2000 012559 30.771,73 

296 2.1.5.5. APARAT DE SUDURA 200DCI 012567 4.952,70 

297 2.1.22.2. 
STAND PROBE FRANE 

AUTOVEHICULE (CU ANEXE) 
012586 60.616,56 

298 2.1.22.2. 
DETECTOR DE JOCURI IN 

ARTICULATII ASD 20T 
012590 18.706,87 

299 1.6.3.2. IMPREJMUIRE. 012593 22.699,71 

300 1.3.8. PLATFORMA PARCARE 012594 8.000,00 

301 1.3.8. 
PLATFORMA BAZA AUTOBUZE 

HALA IK 
012595 43.500,00 

302 1.8.7. 
RETEA CANALIZARE BAZA 

AUTOBUZE 
012597 5.500,00 

303 2.1.23.2. 
VITRINA FRIGORIFICA W16SG - 

COLD 
020072 4.138,65 

304 2.1.22.2. 
TRADUCTOR PRESIUNE PENTRU 

STAND FRANE 
022306 1.522,25 

305 2.2.4.2. 
CONTOR ENERGIE TERMICA CU 

ACCES 
023523 3.653,05 

306 2.1.5.2. STRUNG DE PRECIZIE SU 360 X 1000 041428 10.005,83 

307 2.1.5.2. 
STRUNG DE RECTIFICAT PROF. 

BANDAJELOR CU ACCESORII 
041971 40.383,93 

308 2.1.5.1. MASINA DE GAURIT MGU6 041972 5.081,28 

309 2.1.5.2. STRUNG DE PRECIZIE SU 360 X 1000 041973 35.031,20 

310 2.3.5.1. TRAMVAI TATRA 045750 19.047,22 

311 2.3.5.1. TRAMVAI ST7/8-33 045752 19.036,63 

312 2.3.1.1. 
TRAMVAI TIP GT 4 NR. 408 

GERMANIA 
045777 5.865,23 

313 2.3.1.1. 
TRAMVAI TIP GT4 NR. 402 

GERMANIA 
045784 5.907,66 

314 2.3.5.1. VAGON TIP GT5, NR. VG 545 045795 7.669,00 

315 2.3.5.1. TRAMVAI. 045800 7.678,03 

316 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (876) 045819 3.427,89 

317 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (870) 045820 2.814,75 
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318 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (878) 045821 3.043,39 

319 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (880) 045822 3.144,22 

320 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (851) 045823 2.883,96 

321 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (853) 045824 2.893,71 

322 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (854) 045825 2.730,99 

323 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (855) 045826 3.065,69 

324 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (856) 045827 2.929,90 

325 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (874) 045828 3.195,63 

326 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (873) 045829 3.242,94 

327 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (872) 045830 3.178,05 

328 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (871) 045831 3.046,86 

329 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (875) 045832 2.891,17 

330 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (890) 045833 2.743,20 

331 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (857) 045834 2.861,92 

332 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4  (862) 045835 3.337,34 

333 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (865) 045836 3.302,33 

334 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (869) 045837 3.153,78 

335 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (868) 045838 3.124,34 

336 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (884) 045839 2.781,06 

337 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (882) 045840 2.939,86 

338 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (886) 045841 2.940,43 

339 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (887) 045842 2.795,32 

340 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (885) 045843 2.931,91 

341 2.3.5.1. TRAMVAI GT 4 (888) 045844 3.062,88 

342 2.3.5.1. TRAMVAI GT4 (881) 045845 2.870,82 

343 2.3.5.1. TRAMVAI GT4 410-323 045862 29.496,50 

344 2.3.5.1. TRAMVAI GT4 413-324 045866 24.797,45 

345 2.3.5.1. TRAMVAI GT4 468-336 045867 25.440,28 

346 2.3.2.1.2. 

MICROBUZ-

S:ZCFC5090005434275,M:3785547,Nr. 

parc 126, IS-08-SHV 

045894 104.439,07 

347 2.3.2.1.2. 

MICROBUZ-

S:ZCFC5090005454637,M:3847159,Nr. 

parc 144, IS-09-FLJ 

045912 120.036,11 

348 2.3.5.1. TRAMVAI GT4 - NR. 469 056497 9.473,20 

349 2.3.5.1. TRAMVAI -vagon AEG calatori 056517 12.501,66 

350 2.3.5.1. TRAMVAI vagon AEG maturatoare 056518 6.882,61 

351 2.3.5.1. TRAMVAI VAGON ITB-CALATORI 056519 11.530,78 

352 3.3.5. SISTEM ALARMA IMOBIL 060001 3.866,66 

353 2.3.6.2. POD RULANT 060690 1,10 

354 2.3.6.8.1. MOTOSTIVUITOR 061529 14,64 

355 3.1.6. Copertină: bd. Nicolae Iorga (Vamă) 61722 31.191,23 
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356 3.1.6. 
Copertină: bd. Nicolae Iorga (Piata 

Nicolina) 
61723 31.191,23 

357 3.1.6. 
Copertină: bd. Nicolae Iorga (Piata 

Nicolina) 
61724 31.191,23 

358 3.1.6. 
Copertină Calea Chișinăului intersecție cu 

bd. Primăverii 
61725 31.191,23 

359 3.1.6. 
Copertină Calea Chișinăului intersecție cu 

bd. Primăverii 
61726 31.191,23 

360 3.1.6. 
Copertină: Calea Chisinăului spre bd. 

Tudor Vladimirescu 
61727 31.191,23 

361 3.1.6. 
Copertină: Calea Chisinăului spre Podu 

Roș 
61728 31.191,23 

362 3.1.6. Copertină: Baza 3 61729 31.191,23 

363 3.1.6. Copertină: Baza 3 61730 31.191,23 

364 2.3.6.2.2. AUTOMACARA AMT 125TF IS-04-SZI 061730 73.611,14 

365 3.1.6. 
Copertină: Calea Chișinăului spre bd. 

Metalurgiei 
61731 31.191,23 

366 2.3.2.2.9.1. 
SCARA MECANICA SPECIALA ZILL 

IS-03-JGN 
061740 36.879,17 

367 
3.1.6 Copertină (adăpostu), pentru amenajare 

stații transport public 

61805 22.152,00 

368 
3.1.6 Copertină (adăpostu), pentru amenajare 

stații transport public 

61806 22.152,00 

369 
3.1.6 Copertină (adăpostu), pentru amenajare 

stații transport public 

61807 22.152,00 

370 
3.1.6 Copertină (adăpostu), pentru amenajare 

stații transport public 

61808 22.152,00 

371 
3.1.6 Copertină (adăpostu), pentru amenajare 

stații transport public 

61809 22.152,00 

372 
3.1.6 Copertină (adăpostu), pentru amenajare 

stații transport public 

61810 22.152,00 

373 
3.1.6 Copertină (adăpostu), pentru amenajare 

stații transport public 

61811 22.152,00 

374 
3.1.6 Copertină (adăpostu), pentru amenajare 

stații transport public 

61812 22.152,00 

375 
3.1.6 Copertină (adăpostu), pentru amenajare 

stații transport public 

61813 22.152,00 

376 
3.1.6 Copertină (adăpostu), pentru amenajare 

stații transport public 

61814 22.152,00 

377 
3.1.6 Copertină (adăpost), pentru amenajare 

stații transport public 

61870 20.043,17 

378 
3.1.6 Copertină (adăpost), pentru amenajare 

stații transport public 

61871 20.043,17 

379 
3.1.6 Copertină (adăpost), pentru amenajare 

stații transport public 

61872 20.043,17 

380 
3.1.6 Copertină (adăpost), pentru amenajare 

stații transport public 

61873 20.043,17 
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381 
3.1.6 Copertină (adăpost), pentru amenajare 

stații transport public 

61874 20.043,17 

382 
3.1.6 Copertină (adăpost), pentru amenajare 

stații transport public 

61875 20.043,17 

383 
3.1.6 Copertină (adăpost), pentru amenajare 

stații transport public 

61876 20.043,17 

384 
3.1.6 Copertină (adăpost), pentru amenajare 

stații transport public 

61877 20.043,17 

385 
3.1.6 Copertină (adăpost), pentru amenajare 

stații transport public 

61878 20.043,17 

386 
3.1.6 Copertină (adăpost), pentru amenajare 

stații transport public 

61879 20.043,17 

387 1.3.8. 
INVESTITIE LA PLATFORMA DE 

PARCARE 
120170 51.500,00 

388 2.1.23.4. 
Automat vanzare bilete - Proiect 

Archimedes (Piata Unirii) 
205000 56.223,97 

389 2.1.23.4. 
Automat vanzare bilete - Proiect 

Archimedes (Tg. Cucu) 
205010 51.263,52 

390 2.1.23.4. 

Automat vanzare bilete - Proiect 

Archimedes (B-dul Independentei-Bloc 

Carmen) 

205020 51.728,91 

391 2.1.23.4. 
Automat vanzare bilete - Proiect 

Archimedes (Universitate-Copou) 
205030 50.513,94 

392 2.1.23.4. 
Automat vanzare bilete - Proiect 

Archimedes (Dr. Savini) 
205040 51.026,52 

393 2.1.23.4. 
Automat vanzare bilete - Proiect 

Archimedes (Tudor Vladimiresu) 
205050 50.513,95 

394 2.1.23.4. 
Automat vanzare bilete - Proiect 

Archimedes (Moldova Mall) 
205060 51.263,51 

395 2.1.23.4. 
Automat vanzare bilete - Proiect 

Archimedes (Frigorifer) 
205070 55.894,03 

396 2.1.23.4. 
Automat vanzare bilete - Proiect 

Archimedes (Podu Ros) 
205080 50.513,95 

397 2.1.23.4. 
Automat vanzare bilete - Proiect 

Archimedes (Gara) 
205090 51.263,53 

398 2.1.17.1.2. STATIA DE DISTRIBUTIE GPL 264700 342.060,00 

399 2.2.9. Server - Proiect Archimedes 399850 11.234,00 

400 2.2.9. Server - Proiect Archimedes 399860 11.234,00 

401 2.2.9. Server - Proiect Archimedes 399870 11.234,00 

402 2.2.9. Server - Proiect Archimedes 399880 11.234,00 

403 2.2.9. Server - Proiect Archimedes 399890 11.234,00 

404 2.2.9. Server - Proiect Archimedes 399900 11.234,00 

405 2.2.9. 
Echipament de stocare date - Proiect 

Archimedes 
399910 27.895,00 

406 2.2.9. 
Echipament de stocare local - Proiect 

Archimedes 
399920 12.667,00 

407 2.2.9. 
Echipament de stocare local - Proiect 

Archimedes 
399930 12.667,00 
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408 2.2.9. 
Echipament de stocare local - Proiect 

Archimedes 
399940 12.667,00 

409 2.1.22.2. INSTALATIE SPALARE 400106 4.090,99 

410 2.1.5.1. PRESA HIDRAULICA PH40 400192 6.055,44 

411 2.3.2.1.3.1. 

Autobuz DEN OUDSTEN; Serie sasiu: 

XL996ABBLX1042379; Nr. parc 243; IS-

09-RLX 

402400 103.998,80 

412 2.3.2.1.3.1. 

Autobuz DEN OUDSTEN; Serie sasiu: 

XL996ABBL12042017; Nr. parc 250; IS-

09-RLF 

402800 103.998,80 

413 2.3.6.8.1. 

ELEVATOR-dotare microbuz pentru 

persoanele cu dizabilitati, SS 

ZCFC5090005434275 -10111696 

450000 54.735,20 

414 2.3.2.2.3. AUTODUBA FURGONETA IS-03-ECI 561779 55.174,24 

415 2.3.6.8. CRIC ELECTROMECANIC MAX. 6,5 t 561785 6.062,48 

416 2.3.6.8. CRIC ELECTROMECANIC MAX. 6,5 t 561786 6.062,48 

417 2.3.6.8. CRIC ELECTROMECANIC MAX. 6,5 t 561787 6.062,48 

418 2.3.6.8. CRIC ELECTROMECANIC MAX. 6,5 t 561788 6.062,48 

419 2.3.2.2.3. 
AUTOBASC.ROMAN,IS-04-

RWV,SS:37774,SM:200277/317 
561801 87.232,67 

420 2.3.6.5. RIDICATOARE ELECTROMECANICE 561805 6.029,54 

421 2.3.6.5. RIDICATOARE ELECTROMECANICE 561806 6.029,54 

422 3.1.6. 
COPERTINA  B-dul Independentei - Piata 

Agroalimen. (Copou) 
611380 14.880,00 

423 3.1.6. 
COPERTINA  B-dul Independentei - Piata 

Unirii (Tg. Cucu) 
611390 14.880,00 

424 3.1.6. 
COPERTINA  Str. Sarariei - Tg. Cucu 

(sens T. V.) 
611410 14.880,00 

425 3.1.6. 
COPERTINA  B-dul T. Vladimirescu (Tg. 

Cucu) 
611450 14.880,00 

426 3.1.6. 
COPERTINA  Str. Arcu - Piata Unirii 

(Copou) 
611460 14.880,00 

427 3.1.6. 
COPERTINA  Str. Arcu - Piata Unirii 

(Tg. Cucu) 
611470 14.880,00 

428 3.1.6. COPERTINA  Str. Arcu Vointa (Billa) 611480 14.880,00 

429 3.1.6. 
COPERTINA  Str. Cuza Coda 

Filarmonica (Copou) 
611490 14.880,00 

430 3.1.6. 
COPERTINA  Str. A Panu - H Europa  

(Podu Ros) 
611500 14.880,00 

431 3.1.6. 
COPERTINA  Str. A Panu - H Europa  

(Tg Cucu) 
611510 14.880,00 

432 3.1.6. 
COPERTINA  Str. A Panu Moldova (Tg 

Cucu) 
611530 14.880,00 

433 3.1.6. 
COPERTINA  Str. Palat Polivalenta 

(Podu Ros) 
611540 14.880,00 

434 3.1.6. 
COPERTINA  Str. Palat Polivalenta (Tg. 

Cucu) 
611550 14.880,00 
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435 3.1.6. 
COPERTINA  B-dul Socola 1001 

(Bucium) 
611560 14.880,00 

436 3.1.6. 
COPERTINA  B-dul Socola 1001 (Tg. 

Cucu) 
611570 14.880,00 

437 3.1.6. 
COPERTINA  B-dul Socola Casa 

Sindicatelor (Bucium) 
611580 14.880,00 

438 3.1.6. 
COPERTINA  Str. Nicolina - Podu Ros  

(sens Tg. Cucu) 
611590 14.880,00 

439 3.1.6. 
COPERTINA  Str. Nicolina - Podu Ros  

(sens C.U.G.) 
611600 14.880,00 

440 3.1.6. COPERTINA  Str Bacinshi Billa (Gara) 611610 14.880,00 

441 3.1.6. 
COPERTINA  Str Primaverii CTP (Tudor 

V) 
611620 14.880,00 

442 3.1.2. 
CITY LIGHT B-dul Independentei - Piata 

Agroalimen. (COPOU) 
611630 4.464,00 

443 3.1.2. 
CITY LIGHT  B-dul Independentei - Piata 

Unirii (TG. CUCU) 
611640 4.464,00 

444 3.1.2. 
CITY LIGHT Str. Sarariei - Tg. Cucu  

(sens Tudor Vladimirescu) 
611660 4.464,00 

445 3.1.2. 
CITY LIGHT B-dul T. Vladimirescu (Tg. 

Cucu) 
611700 4.464,00 

446 3.1.2. 
CITY LIGHT Str. Arcu - Piata Unirii 

(Copou) 
611710 4.464,00 

447 3.1.2. 
CITY LIGHT Str. Arcu - Piata Unirii (Tg. 

Cucu) 
611720 4.464,00 

448 3.1.2. CITY LIGHT Str. Arcu Vointa (Billa) 611730 4.464,00 

449 3.1.2. 
CITY LIGHT Str. Cuza Coda Filarmonica 

(Copou) 
611740 4.464,00 

450 3.1.2. 
CITY LIGHT Str. A Panu - H Europa  

(Podu Ros) 
611750 4.464,00 

451 3.1.2. 
CITY LIGHT Str. A Panu - H Europa  (Tg 

Cucu) 
611760 4.464,00 

452 3.1.2. 
CITY LIGHT Str. A Panu - H Europa  (Tg 

Cucu) 
611780 4.464,00 

453 3.1.2. 
CITY LIGHT Str. Palat Polivalenta (Podu 

Ros) 
611790 4.464,00 

454 3.1.2. 
CITY LIGHT Str. Palat Polivalenta (Tg. 

Cucu) 
611800 4.464,00 

455 3.1.2. 
CITY LIGHT B-dul Socola 1001 

(Bucium) 
611810 4.464,00 

456 3.1.2. 
CITY LIGHT B-dul Socola 1001 (Tg. 

Cucu) 
611820 4.464,00 

457 3.1.2. 
CITY LIGHT  B-dul Socola Casa 

Sindicatelor (Bucium) 
611830 4.464,00 

458 3.1.2. 
CITY LIGHT Str Nicolina - Podu Ros 

(sens Tg. Cucu) 
611840 4.464,00 

459 3.1.2. 
CITY LIGHT Str Nicolina - Podu Ros 

(sens C.U.G.) 
611850 4.464,00 
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460 3.1.2. CITY LIGHT Str Bacinshi Billa (Gara) 611860 4.464,00 

461 3.1.2. 
CITY LIGHT Str. Primaverii CTP -

(Tudor V) 
611870 4.464,00 

462 3.1.6. 
COPERTINA  B-dul Pacurari - 1Mai 

(sens Centru) 
612340 14.880,00 

463 3.1.6. 
COPERTINA  B-dul Pacurari - 1Mai 

(sens Metro) 
612350 14.880,00 

464 3.1.6. 
COPERTINA  B-dul Pacurari-Munca 

Invaliz(sens Centru) 
612360 14.880,00 

465 3.1.6. 
COPERTINA  B-dul Canta - 1Mai (sens 

Metro) 
612370 14.880,00 

466 3.1.6. 
COPERTINA  B-dul Canta - Octav 

Bancila (sens Metro) 
612380 14.880,00 

467 3.1.6. 
COPERTINA  B-dul Canta - Octav 

Bancila (sens Gara) 
612390 14.880,00 

468 3.1.6. 
COPERTINA  B-dul Copou - Rond 

Agronomie 
612400 14.880,00 

469 3.1.6. 
COPERTINA  B-dul Copou - Parc Expo 

(sens urcare) 
612410 14.880,00 

470 3.1.6. 
COPERTINA  B-dul Copou - Parc Expo 

(sens coborare) 
612420 14.880,00 

471 3.1.6. 
COPERTINA  B-dul Copou - Stadion 

(sens urcare) 
612430 14.880,00 

472 3.1.6. 
COPERTINA  B-dul Copou - Stadion 

(sens coborare) 
612440 14.880,00 

473 3.1.6. 
COPERTINA  P-ta Voievozilor  (sens 

Centru) 
612450 14.880,00 

474 3.1.6. 
COPERTINA  P-ta Voievozilor  (sens 

Dacia) 
612460 14.880,00 

475 3.1.6. 
COPERTINA  B-dul Copou - Triumf 

(sens urcare) 
612470 14.880,00 

476 3.1.6. 
COPERTINA  B-dul Copou - Triumf 

(sens coborare) 
612480 14.880,00 

477 3.1.6. 
COPERTINA  B-dul Copou - Universitate 

(sens urcare) 
612490 14.880,00 

478 3.1.6. 
COPERTINA  Tg. Cucu - Golia  (sens 

Piata Unirii) 
612500 14.880,00 

479 3.1.6. 
COPERTINA  Tg. Cucu - Golia  (sens 

Piata Unirii) 
612510 14.880,00 

480 3.1.6. 
COPERTINA  Str. Silvestru - CTP (sens 

Gara) 
612520 14.880,00 

481 3.1.6. 
COPERTINA  Str. Silvestru-CTP(sens 

Podu de Piatra) 
612530 14.880,00 

482 3.1.6. 
COPERTINA  B-dul Socola - Spital 

Psihiatrie (sens Bucium) 
612540 14.880,00 

483 3.1.6. 
COPERTINA  Str. Elena Doamna - 

Bucsinescu  (sens Centru) 
612550 14.880,00 
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484 3.1.6. 
COPERTINA  Str. Elena Doamna - 

A.Panu (sens Centru) 
612560 14.880,00 

485 3.1.6. COPERTINA Filarmonica (sens Cucu) 612570 14.880,00 

486 3.1.6. 
COPERTINA  Tg. Cucu - Golia  (sens 

Tudor Vladimirescu) 
612580 14.880,00 

487 3.1.2. 
CITY LIGHT B-dul Pacurari - 1Mai (sens 

Centru) 
612590 4.464,00 

488 3.1.2. 
CITY LIGHT B-dul Pacurari - 1Mai (sens 

Metro) 
612600 4.464,00 

489 3.1.2. 
CITY LIGHT B-dul Pacurari-Munca 

Invaliz(sens Centru) 
612610 4.464,00 

490 3.1.2. 
CITY LIGHT B-dul Canta - 1Mai (sens 

Metro) 
612620 4.464,00 

491 3.1.2. 
CITY LIGHT B-dul Canta - Octav 

Bancila (sens Metro) 
612630 4.464,00 

492 3.1.2. 
CITY LIGHT  B-dul Canta - Octav 

Bancila (sens Gara) 
612640 4.464,00 

493 3.1.2. 
CITY LIGHT B-dul Copou - Rond 

Agronomie 
612650 4.464,00 

494 3.1.2. 
CITY LIGHT B-dul Copou - Parc Expo 

(sens urcare) 
612660 4.464,00 

495 3.1.2. 
CITY LIGHT B-dul Copou - Parc Expo 

(sens coborare) 
612670 4.464,00 

496 3.1.2. 
CITY LIGHT B-dul Copou - Stadion 

(sens urcare) 
612680 4.464,00 

497 3.1.2. 
CITY LIGHT  B-dul Copou - Stadion 

(sens coborare) 
612690 4.464,00 

498 3.1.2. 
CITY LIGHT P-ta Voievozilor  (sens 

Centru) 
612700 4.464,00 

499 3.1.2. 
CITY LIGHT P-ta Voievozilor  (sens 

Dacia) 
612710 4.464,00 

500 3.1.2. 
CITY LIGHT  B-dul Copou - Triumf 

(sens urcare) 
612720 4.464,00 

501 3.1.2. 
CITY LIGHT  B-dul Copou - Triumf 

(sens coborare) 
612730 4.464,00 

502 3.1.2. 
CITY LIGHT B-dul Copou - Universitate 

(sens urcare) 
612740 4.464,00 

503 3.1.2. 
CITY LIGHT Tg. Cucu - Golia  (sens 

Piata Unirii) 
612750 4.464,00 

504 3.1.2. 
CITY LIGHT Tg. Cucu - Golia  (sens 

Piata Unirii) 
612760 4.464,00 

505 3.1.2. 
CITY LIGHT  Str. Silvestru - CTP (sens 

Gara) 
612770 4.464,00 

506 3.1.2. 
CITY LIGHT Str. Silvestru-CTP(sens 

Podu de Piatra) 
612780 4.464,00 

507 3.1.2. 
CITY LIGHT B-dul Socola - Spital 

Psihiatrie (sens Bucium) 
612790 4.464,00 
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508 3.1.2. 
CITY LIGHT Str. Elena Doamna - 

Bucsinescu (sens Centru) 
612800 4.464,00 

509 3.1.2. 
CITY LIGHT  Str. Elena Doamna - 

A.Panu (sens Centru) 
612810 4.464,00 

510 3.1.2. CITY LIGHT Filarmonica (sens Cucu) 612820 4.464,00 

511 3.1.2. 
CITY LIGHT Tg. Cucu - Golia  (sens 

Tudor Vladimirescu) 
612830 4.464,00 

TOTAL B1.  IMOBILIZĂRI CORPORALE  (MIJLOACE 

FIXE)                                                                                                                                      
  20.196.606,20 

B.2. IMOBILIZĂRI NECORPORALE             

1 - SOFTWARE DIAGNOZA NGV 900138 51.566,00 

2 - 

Aplicatie software pentru managementul 

incidentelor si software baze de date 

Microsoft SQL - Proiect Archimedes 

900740 354.800,00 

TOTAL B.2. IMOBILIZĂRI NECORPORALE                                                                                                                                                406.366,00 

 TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE SI 

NECORPORALE (B.1+B.2.) 
  20.602.972,20 

 

 

 

 

C.  Obiecte de inventar domeniul privat   

 

  

Nr.  

crt. 

Cod 

clasificare 

Denumirea bunului Nr. inventar 

la U.A.T. 

Municipiul 

Iasi 

Valoare de 

inventar la 

data de 

22.11.2022 

0 1 2  5 

1 - 
ADAPTOR DE TUROMETRU DIGITAL 

UNIVERSAL MODEL ECO 200 

 
1.835,58 

2 - Aparat aer  conditionat Habitat  2.226,89 

3 - Aparat aer conditionat Nord Star  1.932,77 

4 - 
APARAT SUDURA ,,LINIAR" 400 ND 

SI ACCESORII 

 
1.838,04 

5 - 
CALCULATOR MDK8GB K8VM 

80GBWD80 0JD+MONITOR 19"PHILS 

 
1.973,92 

6 - CIRCULAR DW871  1.043,93 

7 - CONTAINER  74,31 

8 - CRIC ELECTROMECANIC  285,30 

9 - CRIC ELECTROMECANIC  285,30 

10 - CRIC ELECTROMECANIC  285,30 

11 - CRIC ELECTROMECANIC  285,30 

12 - CRIC ELECTROMECANIC  285,30 

13 - CRIC ELECTROMECANIC  285,30 

14 - CRIC HIDRAULIC  7,08 

15 - CRIC HIDRAULIC.  1.732,45 
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16 - DISPOZITIV PRINDERE FIERASTRAU  1.800,00 

17 - ELECTROPALAN   05TF  2,54 

18 - ELECTROPALAN CU CARUCIOR  15,81 

19 - ELECTROPALAN CU CARUCIOR  21,47 

20 - 
ELECTROPALAN CU CARUCIOR , 1,6 

T 

 
44,45 

21 - 
ELECTROPALAN CU CARUCIOR , 1,6 

T 

 
5,58 

22 - 
ELECTROPALAN CU CARUCIOR , 1,6 

T 

 
4,49 

23 - FREZA FU 32-42943  1.546,30 

24 - FREZA FU 32-42943  1.653,19 

25 - INSTALATIE MOBILA TIP LH3  28,65 

26 - 

INTEL CORE DUO E5200, DDR2 

2X1GB, HDD 320GB MONITOR LCD 

LG 19" 

 

2.142,00 

27 - 

INTEL CORE DUO E5200, DDR2 

2X1GB, HDD 320GB MONITOR LCD 

LG 19" 

 

2.142,00 

28 - LCD Tv Full Samsung 46C550  2.176,62 

29 - MACARA CAPRA 5 TONE  326,83 

30 - MACARA PIVOTANTA  3,2 T0  88,65 

31 - MACARA PIVOTANTA  3,2 T0  40,26 

32 - 

Notebook MSI FX603-047XEU cu 

proc.Intel Core i5-480 2.66Ghz, 4Gb, 

HDD 640Gb, + geanta Case Logic slim 

NVCi116, negru 

 

1.983,86 

33 - PALAN CU PLANETARA  1,14 

34 - PALAN CU PLANETARA  1,14 

35 - PALAN CU PLANETARA  1,14 

36 - PRESA 250TF  1.959,43 

37 - REGLOFAR 2700/N  2.418,95 

38 - STATIE DEDURIZARE APA  1.934,68 

39 - STRUNG CARUSEL SC 1250  2.092,40 

40 - TRANSCONTAINER  74,31 

41 - TUROMETRU UNIVERSAL  2.106,78 

42 
- 

VITRINA FRIGORIFICA VERTICALA 

H ELKAMA C4 GV 

 
1.829,81 

TOTAL OBIECTELE DE INVENTAR 
 

40.819,25 

 

4.1.2 Bunuri realizate de Operator în conformitate cu Programul de investiţii al Operatorului 
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Nr. 

crt. 

Cod 

clasifica

re 

Denumire bunuri mobile si imobile 

Număr 

inventar la 

Operator 

Valoare de 

inventar 

     

     

     

     

 

Anexa 4.2 – Bunuri de Preluare 

Nr. 

crt. 

Cod 

clasifica

re 

Denumire bunuri mobile si imobile 

Număr 

inventar la 

Operator 

Valoare de 

inventar 

     

     

     

     

 

        Bunuri de preluare sunt bunurile care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de acesta în scopul 

executării Contractului. La încetarea Contractului, din orice cauză, Autoritatea Contractantă are dreptul de a 

dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator în termen de 30 de zile de la încetarea 

Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare. Pe toată 

durata Contractului, Operatorul își asumă obligația de a nu înstrăina bunurile de preluare, fără 

consimțământul prealabil scris al Autorității Contractante;  

         Bunurile realizate de Operator din subvenţie de capital de la bugetul local sau de stat, fac parte din 

categoria bunurilor de preluare. Amortizarea acestei categorii de bunuri nu este eligibila pentru calculul 

costului/km. La încetarea Contractului, din orice cauză, Autoritatea Contractantă va  dobândi aceste 

bunurile de preluare fară plata vreunei compensații. 

 

Anexa 4.3 – Bunuri Proprii ale Operatorului 

Nr. 

crt. 

Cod 

clasificare 
Denumire bunuri mobile si imobile 

Număr 

inventar 

la 

Operator 

Valoare de 

inventar  la 

data de 

22.11.2022 

     

1 1.3.24.         TONETA DISPECERAT TOMESTI  100001 3.316,67 

2 1.3.24.         TONETA BILETE BLOCURI TOMESTI  100002 3.316,67 

3 1.3.24.         
TONETA TAMPLARIE DIN PVC  (toneta casa de 

bilete) CIUREA  
100003 3.300,00 

4 1.9.4.          Instalatie de incalzire cu aer cald - Depou Dacia  100004 158.122,33 

5 1.3.24.         TONETA VANZARE BILETE DR. SAVINI  100005 2.142,93 

6 1.3.24.         Modul stradal vanzare bilete Mircea cel Batran  100006 983,44 

7 1.3.24.         
MODUL CONTAINER STRADAL (CHIOSC 

VANZARE BILETE) - ROND TEHNOPOLIS  
100007 7.665,67 

8 1.3.24.         
MODUL STRADAL VANZARE BILETE Rond 

Tatarasi Nord  
100008 7.871,82 

9 1.3.24.         MODUL TOALETA WC  100009 3.531,91 
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10 1.8.13.         Racord apa/canalizare Tatarasi Nord  100010 37.129,58 

11 1.7.1.3.        
Bransament electric toneta bilete Troita, sos. Pacurari 

nr. 143  
100011 8.358,24 

12 1.5.12.         Magazie Ciric  100012 1.113,05 

13 1.3.24.         Modul stradal dispecerat si toaleta de tip I (Rond Dacia)  100013 24.900,00 

14 1.3.24.         Modul stradal dispecerat si toaleta de tip I (Rond Canta)  100014 24.900,00 

15 1.9.3.          
Retea interioara de distributie a gazelor  naturale la 

Baza de agrement Ciric  
100015 8.122,38 

16 1.8.6.          

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare 

uzata menajera, la obiectivul Punct de lucru intretinere 

CUG 

100016 235.434,60 

17 1.9.3.          
Instalatie de incalzire cu energie termica pentru Punct 

de lucru intretinere rond Cug  
100017 34.791,00 

18 1.8.6.          Bransament apa si canalizare Rond Dacia  100018 48.260,98 

19 1.8.6.          Bransament apa si canalizare Dispecerat Rond Canta  100019 36.886,80 

20 1.3.6.          Macaz mecanic tip Austria  100020 10.432,48 

21 1.3.6.          Macaz mecanic tip Austria  100021 10.432,49 

22 1.3.6.          Macaz mecanic tip Austria  100022 20.695,50 

23 1.7.2.2.        

Cablu 20Kv NA2XS2Y 1X150mmp-alimentare a 

substatiei de redresare S2 din ST 110/20 kV Tatarasi-

lungime 1.985 ml  

100023 103.530,64 

24 1.7.2.2.        

Cablu 20Kv NA2XS2Y 1X150mmp-alimentare a 

substatiei de redresare S8 din ST 110/20 kV Bularga 

1.859 ml  

100024 98.259,54 

25 1.7.2.2.        
Cablu 20Kv NA2XS2Y 1X150 mmp-interconexiuni 

intre substatiile de redresare S2 si S8, 3.336 ml  
100025 170.693,59 

26 1.7.2.2.        
Cablu 6Kv NA2XS2Y 1X150 mmp-interconexiuni intre 

substatiile de redresare S2 si S4, 3.935 ml  
100026 202.116,40 

27 1.7.2.2.        
Cablu 1Kv ACyEAY 3X240 mmp-interconexiuni intre 

substatiile de redresare S2-S8-S4, 1.768 ml  
100027 198.708,06 

28 1.7.2.2.        
Cablu 1Kv ACyEAY 3X240 mmp-alimentare punct de 

injectie Fabrica de oxigen 420 ml  
100028 56.738,15 

29 1.7.2.2.        
Cablu 1Kv ACyEAY 3X240 mmp-alimentare punct de 

injectie Tudor Vladimirescu 294 ml  
100029 41.964,89 

30 1.7.2.2.        
Cablu 1Kv ACyEAY 3X240 mmp-alimentare punct de 

injectie Podul Ros 982 ml  
100030 116.187,69 

31 1.7.2.2.        
Bransament electric punct de lucru intretinere Rond 

CUG - str. Razoarelor (suplimentare putere)  
100031 248.290,98 

32 1.8.6.          

Retea de alimentare cu apa (bransament la retea) si 

racord la reteaua de canalizare, pentru modulul stradal, 

in Iasi, soseaua Bucium nr. 87 (rond autobuze capat 

Bucium) 

100032 62.742,42 

33 1.3.24.         
Modul stradal vanzare bilete - punct intermodal Rond 

Tutora  
100033 18.900,00 

34 1.3.24.         Modul stradal vanzare bilete  100034 18.900,00 

35 1.3.24.      
Modul mixt depozit si compartiment toaleta 2 posturi 

utilat - Rond Dancu  
100035 34.945,73 

36 1.3.17.1.       Platforma fixa - Depou PESA (Sectia 3)  100036 70.304,85 
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37 2.1.24.2.       MOTOCOASDA STIHL FS 360  210001 3.375,00 

38 2.1.24.2.       MOTOCOASDA STIHL FS 360  210002 3.375,00 

39 2.1.17.1.1.3.   

POMPA DE COMBUSTIBIL, MARCA NOUVO 

PIGNION, TIP DPBA 050 GE 2D , SERIE 303888-

91/2005  

210003 22.300,00 

40 2.1.17.1.1.3.   

POMPA DE COMBUSTIBIL, MARCA NOUVO 

PIGNION, TIP DPBA 050 GE 2D , SERIE 303890-

91/2005  

210004 22.300,00 

41 2.1.17.1.1.1.   
POMPA SUBMERSIBILACU TOCATOR 

PEDROLLO TRITUS TRM 1.1  
210005 3.800,00 

42 2.1.24.1.       
APARAT DE SPALAT CU INCALZIRE HDS 6/14C 

EU  
210006 12.181,00 

43 2.1.24.1.       
APARAT DE SPALAT CU INCALZIRE HDS 6/14C 

EU  
210007 12.181,00 

44 2.1.17.3.       
GENERATOR AER CALD EC 110 ARDERE 

INDIRECTA  
210008 10.700,00 

45 2.1.17.3.       
GENERATOR AER CALD EC 110 ARDERE 

INDIRECTA  
210009 10.700,00 

46 2.1.16.5.       
SEPARATOR MONOPOLAR CU ACTIONARE 

MANUALA  
210010 3.300,00 

47 2.1.17.1.1.1.   
Pompa apa submersibila 1,5 kw 4F/08M cu 20 m cablu 

si panou  
210011 2.900,00 

48 2.1.19.         TRUSA SUDAT PARBRIZE  210012 3.638,66 

49 2.1.5.1.        Instalatie de depresat si presat bandaje roti tramvai  210013 34.328,72 

50 2.1.20.10.      CIOCAN DEMOLATOR 31 KG  210014 3.805,16 

51 2.1.5.7.        Unitate de taiere CP1120W+Kit cablu impamantare  210015 8.510,10 

52 2.1.20.10       CIOCAN DEMOLATOR MAKITA HM 1802  210016 4.158,82 

53 2.1.20.10.      PLACA COMPACTOARE PC70S BISONTE 62 KG  210017 3.050,42 

54 2.1.16.4.2.     COMPRESOR TRIFAZAT 11 BARI 1191L/MIN  210018 9.340,00 

55 2.1.16.4.2.     COMPRESOR TRIFAZAT 11 BARI 1191L/MIN  210019 9.340,00 

56 2.1.5.7.        PISTOL IMPACT 1''  210020 2.505,00 

57 2.1.5.7.        
MASINA DE GAURIT ROTOPERCUTOARE 

BOSCH GBH5-40 accesorii  
210021 2.699,00 

58 2.1.5.2.        MASINA RECTIFICAT  210022 2.909,15 

59 2.1.5.2.        MASINA HONUIT  210023 3.356,72 

60 2.1.5.1.        MASINA ALEZAT  210024 5.370,75 

61 2.1.5.2.        MASINA DE RECTIFICAT  210025 2.864,40 

62 2.1.20.6.1.     
MAI COMPACTOR BS 60-4AS 11 PL EU 40, 

dimensiune talpa 280x337 mm  
210026 7.774,00 

63 2.1.16.1.2.3.   
GENERATOR CURENT SI SUDURA TRIFAZAT , 

40-220 A, 2-5 mm  
210027 5.250,00 

64 2.1.20.4.1.     
Modul comanada vinciuri pentru elevator mecanic cu 8 

col. independente  
210028 6.200,00 

65 2.1.7.3.1.      
Aparat aer conditionat inverter C&H Arctic 18000 BTU 

FTXLA  
210029 2.920,17 

66 2.1.5.7.  Masina insurubat impact M18FHIWF12-903X  210030 3.293,27 

67 2.1.20.7.5. Utilaj de colmatat rosturi Mac 50  210031 21.712,00 



118 

68 2.1.16.1.2.1.  
Generator curent trifazat(insonorizat 21.81 KVA, model 

GBW22P)  
210032 29.110,00 

69 2.1.20.6.1.     
PC70H Placa compactoare 63 KG, GX160 cu rezervor 

de apa(dimensiune talpa 500x360mm)  
210033 3.226,89 

70 2.1.24.1.       Masina de curatat cu apa calda sub presiune  210034 4.744,00 

71 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210035 2.542,23 

72 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210036 2.542,23 

73 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210037 2.542,23 

74 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210038 2.542,23 

75 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210039 2.542,23 

76 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210040 2.542,23 

77 2.2.8.          VALIDATOR NJ 24  210041 2.542,23 

78 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210042 2.542,23 

79 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210043 2.542,23 

80 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210044 2.542,23 

81 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210045 2.542,23 

82 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210046 2.542,23 

83 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210047 2.542,23 

84 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210048 2.542,23 

85 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210049 2.542,23 

86 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210050 2.542,23 

87 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210051 2.542,23 

88 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210052 2.542,23 

89 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210053 2.542,23 

90 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210054 2.542,23 

91 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210055 2.542,23 

92 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210056 2.542,23 

93 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210057 2.542,23 

94 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210058 2.542,23 

95 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210059 2.542,23 

96 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210060 2.542,23 

97 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210061 2.542,23 

98 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210062 2.542,23 

99 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210063 2.542,23 

100 2.1.22.8.       VALIDATOR NJ 24  210064 2.542,23 

101 2.1.22.5.3. Retea de internet /date (Retea fibra optica)  210065 19.586,28 

102 2.1.16.3.1.2.  Aparat de sudura, invertor 400A, 400V, portabil  210066 11.800,00 

103 2.1.20.2.2. Makita HM1812, Ciocan demolator HEX 2000W 68J  210067 4.525,00 

104 2.1.20.2.2.    Makita HM1812, Ciocan demolator HEX 2000W 68J  210068 4.525,00 

105 2.1.17.3.1.     Aparat de aer conditionat, 18000 BTU  210069 2.605,05 

106 2.1.17.3.1.     Aparat de aer conditionat, 18.000 BTU  210070 2.605,05 

107 2.1.20.1.       Buldoexcavator JCB 3Cx 14MFWM  210071 508.250,00 

108 2.1.5.2.        
Aparat rectificat discuri de frana, fara demontare la 

autoutilitare si autobuze  
210072 32.625,16 

109 2.1.16.3.1.1.  Generator curent si sudura , trifazat 40-220A  210073 5.855,00 

110 2.1.17.1.1.1.  
Pompa centrifuga orizontala monoetajata tip CRIS 125-

100-250/265  
210074 6.765,00 
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111 2.1.24.1.       Masina de curatat injectoare cu ultrasunete GB4014  210075 9.549,99 

112 2.1.20.5.3.     
Elevator electromecanic cu 8 monocoloane mobile 

BUTLER MOBI 85.8E + S270U13X8  
210076 174.850,00 

113 2.1.16.1.2.3.   Grup electrogen 66 KVA in carcasa isonorizata  210077 55.421,00 

114 2.1.24.1.       
Masina pentru curatare filtre de particule si catalizatoare 

autobuze  
210078 134.000,00 

115 2.1.24.1.       
Curatitor cu presiune cu incalzire Karcher HDS9/18-

4MX  
210079 15.996,00 

116 2.1.21.1.1.    ATOMIZOR MM4 76.5CC PM7651H  210080 2.528,57 

117 2.1.21.1.1.   TRACTOR DE TUNS GAZON 8,8 CP  210081 14.182,50 

118 2.1.21.1.2.     
Motocultor BCS 740 GX 390, freza motocultor BCS 

740 80 cm, rotita sustinere freza motocultor BCS 740  
210082 15.810,00 

119 2.1.16.3.1.2.   Aparat sudura HeavyDuty 4000 Iweld IGBT 800G4X  210083 6.974,78 

120 2.1.28.         Banc de lucru Hilmann profesional cu panou  210084 3.979,26 

121 2.1.28.         

Linii ITP clasa I, II SI III (compusa din: Stand franare 

clasa I, II si III ,detector de jocuri in articulatii , 

decelerometru cu compensare, cric de canal model 

KP118) 

210085 322.618,06 

122 2.1.21.6.       

Instalatie pentru udat spatii verzi si spalat cu inalta 

presiune apa actionata hidraulic cu rezervor de 7000 l , 

cu montare in bena basculabila, nr fabricatie 2021/08/05 

210086 69.800,00 

123 2.1.16.4.2.     
Compresor cu piston DARI DEC270/NB7-7,5T; 7,5 

CP; 5,5 KW; 840 l/min; rezervor 270 l  
210087 4.705,00 

124 2.1.17.3.      
Centrala termica pe gaz, 24Kw + kit evacuare conform 

DA29728095  
210088 3.881,38 

125 2.1.20.4.1.     Pistol pneumatic UNIOR 1" 2439 NM 1591  210089 3.300,00 

126 2.1.20.4.1.     Pistol pneumatic UNIOR 1" 2439 NM 1591  210090 3.300,00 

127 2.1.17.3.       Instalatie pentru uscarea autobuzelor  210091 16.377,35 

128 2.1.17.1.1.1.  

Set complet tratare apa-rezidential (filtru mecanic, 

dedurizator, filtru automat, sterilizator UV, sistem 

purificare apa cu osmoza, materiale necesare instalarii) 

210092 9.411,77 

129 2.1.16.3.1.2.  
Aparat sudura Mig-Mag Jasic tip invertor N269 + 

regulator cu ceas argon  
210093 3.843,00 

130 2.1.24.1.       

Aparat de spalat cu presiune inalta HDS 8/18-4 CX + 

racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea 

furtunurilor cu protectie de cauciuc 

210094 15.580,89 

131 2.1.22.8.       Subler mecanic 1000 mm  210095 3.640,00 

132 2.1.16.4.2.     Compresor cu piston Dari, DEC270/NB7 - 7,5T  210096 5.670,00 

133 2.1.16.3.1.2.   APARAT DE SUDURA,INVERTOR 400AA,400V  210097 11.750,00 

134 2.1.20.4.1.    Ciocan rotopercutor HR5212C  210098 3.789,92 

135 2.1.20.4.1.    Pistol Pneumatic UNIOR 1"2439 NM 1591  210099 3.600,00 

136 2.1.20.4.1.    Masina de insurubat cu imp. M18FHIWF12-502X  210100 2.773,11 

137 2.2.9.          

SISTEM DE CALCUL ACER EXTENSA EM2610  

CORE-IS 4460, 8GB RAM, 1 TB HDD+WIN 10 PRO 

64 BIT+MONITOR ACER 23"  

220001 2.664,00 

138 2.2.9.          

SISTEM DE CALCUL ACER EXTENSA EM2610  

CORE-IS 4460, 8GB RAM, 1 TB HDD+WIN 10 PRO 

64 BIT+MONITOR ACER 23"  

220002 2.664,00 
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139 2.2.9.          

LAPTOP NB ASUS X550VX 15.6"17-6700HQ 8GB 

1TB GTX 950M GDRR5 DOS X550VX-

X289DFREE+Licenta Microsoft Windows 10  

220003 3.396,47 

140 2.2.2.2.1.      INDICATOR VITEZA RADAR  220004 9.000,00 

141 2.2.2.2.1.      INDICATOR VITEZA RADAR  220005 9.000,00 

142 2.2.10.         
KIT DIAGNOZA JALTEST (INCLUDE CABLURI 

DIAGNOZA +LICENTA)  
220006 18.290,49 

143 2.2.9.          

Echipament integrat de protectie in retea FG-100 E-

BDL-871-12 Fortinet Hardware+1 yar  8x5 FortiCare 

and Forti  

220007 11.025,21 

144 2.2.9.          KIT ADAPTOR DATE DIAGNOZA  220008 5.235,00 

145 2.2.1.1.        Tipar cale 1000 mm GEISMAR tip RCFF  220009 2.627,00 

146 2.2.8.          
Sistem automatizat de comanda si control SDMC-103-

04  
220010 94.597,00 

147 2.2.9.          

CALCULATOR DESKTOP HP 290 G1 2TP39ES 

Microtower, RAM 8 GB, HDD 1TB+Microsoft 

Windows 10 Pro 64-bit  

220011 2.783,00 

148 2.2.9.          
LAPTOP ACER Nitro 5, 15.6'' HD LED, 17-7700HQ, 

8GB, 256GB, nnVIDIA GeForcegtx 1050 4GB, Linux  
220012 3.715,00 

149 2.2.1.1.3.     
Sistem sonde de masurare a nivelului de lichid din 

bazine  
220013 18.380,00 

150 2.2.9.          
KIT MASURARE SI CONTROL CARBURANTI 10 

IESIRI  
220014 33.280,00 

151 2.2.9.          

Laptop Dell, model INSPIRON 5767, Intel Core i7-

7500U pana la 3,5 GHz, 17.3'', Full HD, 8Gb, 1TB, 

AMD RADEON 

220015 2.773,00 

152 2.2.5.2.        Set format din analizor gaze, opacimetru si carucior  220016 46.135,00 

153 2.2.9.          

Laptop Dell, model INSPIRON 5767, Intel Core i7-

7500U pana la 3,5 GHz, 17.3'', Full HD, 8Gb, 1TB, 

AMD RADEON 

220017 2.773,00 

154 2.2.9.          
Tester CCTV pentru camere IP , TVI, CVI, AHD, TST-

600-H8M  
220018 3.240,00 

155 2.2.9.          

Calculator PC Desktop HP Pro Desk 400 G4 

Microtower, Intel Core i-7-7700 Quad Core, RAM 8 

GB DDR4 2400MHz, HDD 1TB 7200 rpm,Microsoft 

Windows 10 Pro, Monitor 24'' ASUS, VZ249HE 

220019 3.455,00 

156 2.2.9.          

Laptop ASUS S15, S510UN-BQ218 Core I5-8250U 3,4 

GHZ, 15.6'' Full HD, 8GB RAM DDR4, 1TB HDD, 

Video 2 GB dedicat  

220020 2.750,42 

157 2.2.9.          Kit tester diagnoza profesionala gama Mercedes  220021 4.400,00 

158 2.2.9.          

Calculator desktop, I7, 1TB, 2GB, WINDOWS 10Pro, 

monitor 24'' (monitor LED 24'' Samsung, procesorI7, 

HDD 1TB, memorie RAM BGB, placa video GeForce 

GTX 1050) 

220022 4.044,54 

159 2.2.9.          

Sistem desktop PC i5-7400 8GB, DDR4 240GB, SSD 

1TB HDD, DVD-RW, PSU 500W, Windows 10 

Pro,Office 2016, monitor 24'' 

220023 4.249,00 
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160 2.2.9.          

Sistem desktop PC i5-7400 8GB, DDR4 240GB, SSD 

1TB HDD, DVD-RW, PSU 500W, Windows 10 

Pro,Office 2016, monitor 24'' 

220024 4.249,00 

161 2.2.9.          

Sistem desktop PC i5-7400 8GB, DDR4 240GB, SSD 

1TB HDD, DVD-RW, PSU 500W, Windows 10 

Pro,Office 2016, monitor 24'' 

220025 4.249,00 

162 2.2.9.          

Sistem desktop PC i5-7400 8GB, DDR4 240GB, SSD 

1TB HDD, DVD-RW, PSU 500W, Windows 10 

Pro,Office 2016, monitor 24'' 

220026 4.249,00 

163 2.2.9.          

Sistem desktop PC i5-7400 8GB, DDR4 240GB, SSD 

1TB HDD, DVD-RW, PSU 500W, Windows 10 

Pro,Office 2016, monitor 24'' 

220027 4.249,00 

164 2.2.9.          

Sistem desktop PC i5-7400 8GB, DDR4 240GB, SSD 

1TB HDD, DVD-RW, PSU 500W, Windows 10 

Pro,Office 2016, monitor 24'' 

220028 4.249,00 

165 2.2.9.          

Sistem desktop PC i5-7400 8GB, DDR4 240GB, SSD 

1TB HDD, DVD-RW, PSU 500W, Windows 10 

Pro,Office 2016, monitor 24'' 

220029 4.249,00 

166 2.2.9.          

Sistem desktop PC-All-in-One Lenovo V530, 23.8'' Full 

HD, Core i5-8400T, 8GB, 1TB, Windows 10 Pro 

(10UW000FR)  

220030 3.590,00 

167 2.2.9.          

Sistem desktop PC-All-in-One Lenovo V530, 23.8'' Full 

HD, Core i5-8400T, 8GB, 1TB, Windows 10 Pro 

(10UW000FR)  

220031 3.590,00 

168 2.2.9.          

Sistem desktop PC-All-in-One Lenovo V530, 23.8'' Full 

HD, Core i5-8400T, 8GB, 1TB, Windows 10 Pro 

(10UW000FR)  

220032 3.590,00 

169 2.2.9.          

Calculator Desktop Computech, intel core i5-7400, ram 

8Gb, HDD 1TB, intel UHD graphics,Monitor Led 23,6 

inch, Microsoft Office Home and business 2019, 

Microsoft windows 10 Pro, OEM DSP OEI, 64 bit, eng 

220033 3.547,90 

170 2.2.9.          

Calculator Desktop COMPUTECH, intel core i5-7400, 

ram 8Gb, HDD 1TB, intel HD graphics 630,MONITOR 

LED 23.6inch , 1920x1080, 5ms, Black, MICROSOFT 

Windows 10 Professional , OEM DSP OEI, 64-bit, 

English 

220034 2.568,91 

171 2.2.9.          

Calculator Desktop COMPUTECH, intel core i5-7400, 

ram 8Gb, HDD 1TB, intel HD graphics 630,MONITOR 

LED 23.6inch , 1920x1080, 5ms, Black, MICROSOFT 

Windows 10 Professional , OEM DSP OEI, 64-bit, 

English 

220035 2.568,91 

172 2.2.2.2.1.      
Alcooltest DRAGER 6820 cu CE acumulatori, printer, 

valiza, cablu si soft, 100 mustiucuri, hartie  
220036 6.543,00 

173 2.2.1.1.        Tipar cale 1000 mm GEISMAR tip RCFF  220037 2.697,00 

174 2.2.1.1.        Tipar cale 1000 mm GEISMAR tip RCFF  220038 2.697,00 

175 2.2.9.          

Server HP ProLiant DL160 Gen9 cu procesor Intel 

Xeon E5-2620v4 8-Core, 2,10 GHz, 1X16 GB RDIMM 

DDR4, Rackabil (830572-B21) 

220039 7.020,77 
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176 2.2.9.          

Switch Cisco, Catalyst 2960 Plus 24 10/100PoE+2 

T/SFP LAN Lite AC power Cord (Europe), C13,CEE7, 

1,5 m  

220040 6.657,70 

177 2.2.9.          

Calculator Desktop COMPUTECH, intel core i5-7400, 

RAM 8GB, HDD 1TB, inel UHD graphics; Monitor 

LED 23,6; Microsoft Office Home and business 

2019eng; Microsoft Windows 10 pro 

220041 3.381,51 

178 2.2.9.          

Calculator Desktop COMPUTECH, intel core i5-7400, 

RAM 8GB, HDD 1TB, inel UHD graphics; Monitor 

LED 23,6; Microsoft Office Home and business 

2019eng; Microsoft Windows 10 pro 

220042 3.381,51 

179 2.2.9.          

Calculator desktop HP 290 G2 MT, Intel Core i5-

8500,RAM 8 GB, HDD 1TB, Intel HD 

Graphics/Monitor Led Samsung monitor 

LS24D330HSX 24inch, 1920X1080, 1ms, Black 

(Microsoft Windows 10 Profesional, OEM DSP OEI, 

64-bit English  

220043 2.676,47 

180 2.2.9.          

Calculator Desktop HP 290 G2 MT, Intel Core i5-8500, 

RAM 8GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics Monitor 

LED Samsung LS24D330HSX 24inch, 1920x1080, 

1ms, Black, Microsoft windows 10 Professional, OEM 

DSP OEI, 64-bit, English, P/N:3ZD18EA 

220044 2.676,47 

181 2.2.9.          

Sistem de supraveghere statii mijloace de transport , 

compus din unitate stocare NVR si 11 camere video (Pd 

Ros, Rond Cug1, Ldl Mircea, Rond Tatarasi, Zimbru, 

Ciurea, 2 Baieti, Selgros, Fidelio2, Rond Pacurari, 

Tesatura) 

220045 23.983,10 

182 2.2.9.          

Calculator Desktop HP 290G2 MT, Intel Core i5-8500, 

RAM 8GB, HDD 1TB, Intel HD Graphic, Monitor LED 

Samsung LS 24D330HSX 24inch, 1920x1080, 1ms, 

Black, Microsoft Windows 10 Prof, OEM DSP OEI, 

64-bit, English, P/N:3ZD18EA 

220046 2.722,69 

183 2.2.9.          

Calculator Desktop HP290 G2 MT,Intel Core i5-

8500,RAM 8GB,HDD 1TB, Intel HD Graphics,Monitor 

LED AOC E2476VWM6 23.6inch, 1920x1080dpi, 

1ms, Black-Silver|MICROSOFT Windows 10 

Professional, OEM DSP OEI, 64-bit, English | 

P/N:3ZD18EA 

220047 2.722,69 

184 2.2.9.          

Calculator Desktop HP 290 G2 MT,Intel Core i5-

8500,RAM 8GB,HDD 1TB,Intel HD Graphics|Monitor 

LED Philips 273V7QDSB/01, 

27inch,1920x1080dpi,5ms,Black|Windows 10 

Professional,OEM DSP OEI,64-

bit,English|P/N:3ZD18EA 

220048 2.857,14 

185 2.2.9.          

Calcuator desktop HP 290 G2 MT,Intel Core IS-

8500,RAM 8GB,HDD 1TB,Intel HD Graphics,Monitor 

LED AOC E2476VWM6, 23.6inch, 

1920x1080dpi,1ms, Black-Silver, Microsoft Windows 

220049 2.722,69 
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10Professional, OEM DSP OEI,64-bit,English, 

P/N:3ZD18EA 

186 2.2.9.          

Calculator Desktop HP 290 G2 MT, Intel Core I5-8500, 

RAM 8Gb, HDD 1TB, Intel HD Graphics/Monitor LED 

AOC, 23,6 inch, black, Windows 10 Pro, OEM DSP 

OEI, 64 bit, Eng./P/N:4CZ39EA 

220050 2.722,69 

187 2.2.9.          

Sistem Server Lenovo SR650 Xeon Silver 4110(8C 2.1. 

GHz 11MB Cache), 16 gb ram, O/B (8x2.5'' SATA 

/SAS HS) 7X06A08HEA 

220051 8.510,70 

188 2.2.9.          

Laptop Gaming Lenovo Idea Pad 3 151MH05, intel 

core I7-10750H, 15.6'' Full HD, IPS 8GB, 512GB SSD, 

NVIDIA Ge Force GTX 1650 TI 4GB, Free DOS, 

Chameleon Blue 

220052 3.613,43 

189 2.2.9.          

Laptop HP 15s-fq1015nq, Intel Core i7-1065G73,9 

Ghz, 15,6 ''Full HD, 8Gb, SSD 512GB, Intel Iris Plus 

Graphics, Free DOS, negru 

220053 2.731,01 

190 2.2.9.          Computer dedicat pentru panou informare  220054 4.800,00 

191 2.2.9.          Computer dedicat pentru panou informare  220055 4.800,00 

192 2.2.9.          Computer dedicat pentru panou informare  220056 4.800,00 

193 2.2.9.          Computer dedicat pentru panou informare  220057 4.800,00 

194 2.2.9.          

Calculator Desktop HP 290 G1 SFF, Intel Core i5-8500, 

RAM 8GB, HDD 1TB, Intel HD 

Graphics/MICROSOFT Office Home and Business 

2019, Retail, English, EuroZone Medialess 

P2/MICROSOFT Windows 10 Profesional, OEM DSP, 

64-bit,English 

220058 3.300,00 

195 2.2.9.          

Calculator INTEL i9-9900k, 32GB DDR4, HDD 2TB, 

SSD 500GB, nVidia GTX 1660 6GB GDDR5, 

DVDRW, Carcasa Tower Licenta Windows 10 

Profesional, Licenta Microsoft Office Profesional Plus 

2019 

220059 8.358,82 

196 2.2.9.          

Calculator INTEL i9-9900k, 32GB DDR4, HDD 2TB, 

SSD 500GB, nVidia GTX 1660 6GB GDDR5, 

DVDRW, Carcasa Tower Licenta Windows 10 

Profesional, Licenta Microsoft Office Profesional Plus 

2019 

220060 8.358,82 

197 2.2.9.          

Calculator Desktop HP 290 G1 SFF, intel core i58500, 

RAM 8GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics, Monitor 

LED, HDMI, Black, Microsoft Windows 10 Pro, OEM 

64 bit, eng, P/N 3ZD99EA 

220061 2.549,00 

198 2.2.9.          

Laptop Gaming Lenovo IdeaPad 3 15IMH05 cu 

procesor IntelCore i7-10750H, 15.6" Full HD, IPS, 

16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, 

FreeDOS, Chameleon Blue, Microsoft Windows 10Pro, 

64bit, Engleza, OEM 

220062 3.974,71 

199 2.2.9.          

Calculator Desktop HP290 G1 SFF, Intel Core i5-

850,RAM 8GB,HDD 1TB,Intel HD Graphics,Monitor 

Led Philips 223V5LHSB2/ 01, 21, 5 inch,1920x1080 

220063 2.547,00 
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dpi,5ms,VGA, HDMI,Black,Microsoft Windows 10 

Profesional, OEM OEI, 64-bit, English  

200 2.2.9.          

Calculator Desktop HP 290 G2 MT, intel core i58500, 

ram 8GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics, Monitor LED 

Philips 21,5, HDMI, Black, Microsoft Windows 10 Pro, 

OEM 64 bit, eng, P/N 3ZD18EA  

220064 2.555,00 

201 2.2.9.          

Laptop Gaming Lenovo IdeaPad 3 15IMH05 cu 

procesor Intel Core i7-10750H, 15.6'' Full HD, IPS, 

16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, 

FreeDos, Chameleon Blue [81Y4006GRM] 

220065 3.865,54 

202 2.2.9.          

Computer dedicat pentru panou de informare, procesor 

Atom X5-Z8350, RAM 2GB, Memorie 32GB-EMMC, 

Modem 3G, Sending box 

220066 4.800,00 

203 2.2.9.          

Computer dedicat pentru panou de informare, procesor 

Atom X5-Z8350, RAM 2GB, Memorie 32GB-EMMC, 

Modem 3G, Sending box 

220067 4.800,00 

204 2.2.9.          

Computer dedicat pentru panou de informare, procesor 

Atom X5-Z8350, RAM 2GB, Memorie 32GB-EMMC, 

Modem 3G, Sending box 

220068 4.800,00 

205 2.2.9.          

Computer dedicat pentru panou de informare, procesor 

Atom X5-Z8350, RAM 2GB, Memorie 32GB-EMMC, 

Modem 3G, Sending box 

220069 4.800,00 

206 2.2.9.          

Computer dedicat pentru panou de informare, procesor 

Atom X5-Z8350, RAM 2GB, Memorie 32GB-EMMC, 

Modem 3G, Sending box 

220070 4.800,00 

207 2.2.9.          

Computer dedicat pentru panou de informare, procesor 

Atom X5-Z8350, RAM 2GB, Memorie 32GB-EMMC, 

Modem 3G, Sending box 

220071 4.800,00 

208 2.2.9.          

Computer dedicat pentru panou de informare, procesor 

Atom X5-Z8350, RAM 2GB, Memorie 32GB-EMMC, 

Modem 3G, Sending box 

220072 4.800,00 

209 2.2.9.          

Computer dedicat pentru panou de informare, procesor 

Atom X5-Z8350, RAM 2GB, Memorie 32GB-EMMC, 

Modem 3G, Sending box 

220073 4.800,00 

210 2.2.3.2.        

Modul pentru detectarea cablurilor electrice arse, doua 

trepte, tip Hagenuk (second hand) - 0,5KV si 0,3mA 

(joasa tensiune) si 0-20KV si 30A (medie tensiune) 

220074 45.000,00 

211 2.2.9.          

Calculator Desktop Computech Intel Core i5-

10400,RAM 8GB,SSD 

512GB,Tastatura+Mouse,Monitor LED 24inch,1920x 

1080dpi,Black,Office Profesional PLUS 

2021,32/64bit,Engleza,Retail,DVD Media, Windows 11 

Profesional, OEM,64bit,English 

220075 3.361,00 

212 2.2.9.          

Calculator Desktop Computech Intel Core i5-

10400,RAM 8GB,SSD 

512GB,Tastatura+Mouse,Monitor LED 24inch,1920x 

1080dpi,Black,Office Profesional PLUS 

2021,32/64bit,Engleza,Retail,DVD Media, Windows 11 

Profesional, OEM,64bit,English 

220076 3.361,00 
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213 2.3.2.2.9.3.    
Utilaj multifunctional UNIMAG U90 Turbo , seria 

WDB4081011W193493  
230001 78.699,25 

214 2.3.2.2.1.      
Autocamioneta FORD , tip TRANZIT , nr.identificare 

WFONXXTTFN7P41862, serie motor 7P41862  
230002 29.444,00 

215 2.3.2.2.1.      

Autocamioneta MERCEDES BENZ, TIP sprinter, nr. 

identificare WDB9026221R393083, serie motor 

50554239, IS-11-JWW  

230003 24.674,00 

216 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz MAN A21 NL313, 

SS:WMAA21ZZZR000717, SM:386006406012D1, nr. 

inmatriculare IS-10-YUD  

230004 89.269,00 

217 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz MAN A21 NL313, 

SS:WMAA21ZZZ3B0023278,  SM:38603005312D1, 

nr. inmatriculare IS-10-YUC  

230005 89.580,00 

218 2.3.2.1.3.1     

Autobuz MAN A21 NL313, 

SS:WMAA21ZZZ3B023273, SM:386029905312D1, 

nr. inmatriculare IS-10-YUF  

230006 89.565,00 

219 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz MAN A21 NL313, 

SS:WMAA21ZZZ3B023271, SM:3860299052120D1, 

nr. inmatriculare IS-10-YUE  

230007 89.455,00 

220 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz MAN A21 NL313, 

SS:WMAA21ZZZ3B023275, SM:3860299165120D1, 

nr. inmatriculare IS-10-ZBI  

230008 89.352,00 

221 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz MAN A21 NL313, 

SS:WMAA21ZZ64R001776, MOTOR:EURO3, nr. 

inmatriculare IS-10-ZIH  

230009 91.121,00 

222 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz MAN A21 NL313 

SS:WMAA21ZZZ2B022473, SM:366000705512D1, 

nr. inmatriculare IS-10-ZAV  

230010 91.542,00 

223 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz MAN A21 NL313, 

SS:WMAA21ZZZ3B022846, SM:386013716872D1, 

nr. inmatriculare IS-10-ZHY  

230011 89.322,00 

224 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz MAN A21 NL313, 

SS:WMAA21ZZZ2B022075, SM:386986805872D1, nr 

inmatriculare IS-10-ZHX  

230012 89.734,00 

225 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz MAN A21 NL313, 

SS:WMAA21ZZZ4B023646, SM:386046105582D1, 

nr. inmatriculare IS-10-ZHZ  

230013 90.839,05 

226 2.3.2.1.2.      
Microbuz Peugeot Boxer nr. inmatriculare IS-76-BOG, 

ss: VFYCBMFC11140656, sm: 0072781  
230014 7.431,80 

227 2.3.5.1.        TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 380, Nr. vagon 80  230015 14.043,30 

228 2.3.5.1.        TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 381, Nr. vagon 81  230016 14.043,30 

229 2.3.5.1.        TRAMVAI TIP GT4, NR. PARC 379, Nr. vagon 79  230017 14.043,30 

230 2.3.5.1.        TRAMVAI TIP GT8 (801); IS-1680  230018 32.800,10 

231 2.3.5.1.        TRAMVAI TIP GT8 (802); IS-1681  230019 32.800,10 

232 2.3.5.1.        TRAMVAI TIP GT8 (803); IS-1682  230020 32.800,10 

233 2.3.5.1.        TRAMVAI TIP GT8 (804); IS-1683  230021 32.800,10 

234 2.3.5.1.        TRAMVAI TIP GT8 (808); IS-1684  230022 32.800,10 

235 2.3.5.1.        TRAMVAI TIP GT8 (809); IS-1685  230023 28.553,60 
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236 2.3.5.1.        TRAMVAI TIP GT8 (810); IS-1686  230024 8.200,00 

237 2.3.5.1.        TRAMVAI TIP GT8 (811); IS-1687  230025 32.800,10 

238 2.3.5.1.        TRAMVAI TIP GT8 (812); IS-1688  230026 28.553,60 

239 2.3.2.1.3.1.    
AUTOCAR MAZ-251-050, SS:Y3M25105060000005, 

SM:37511051711, IS-09-JLD  
230027 33.836,71 

240 2.3.2.1.3.1.    
AUTOBUZ MAZ 103, SS:Y3M10306250001665, SM: 

526802, IS-09-JNK  
230052 10.144,95 

241 2.3.2.1.3.1.    
AUTOBUZ MAZ 103, SS:Y3M10306250001743, SM: 

531141, IS-09-JNO  
230066 5.564,44 

242 2.3.2.1.3.1.    
AUTOBUZ MAZ 103, SS:Y3M10306250001747, SM: 

533558, IS-09-JPX  
230070 5.631,82 

243 2.3.2.1.1.      

AUTOTURISM DACIA LOGAN -cod VIN- 

UU14SDA4452439557, an fabricatie 2015, culoare-alb, 

carte identitate K 563488 ,IS-11-TNM 

230078 26.882,60 

244 2.3.2.1.1.      

AUTOTURISM DACIA LOGAN -cod VIN- 

UU14SDA4452439556, an fabricatie 2015, culoare-alb, 

carte identitate K 563476 ,IS-11-TGG 

230079 26.882,60 

245 2.3.6.1.        CRIC CANAL MANUAL 13,5 tone SCKP 118  230080 11.260,00 

246 2.3.6.1.        CRIC CANAL MANUAL 13,5 tone SCKP 118  230081 11.260,00 

247 2.3.2.1.1.      

AUTOTURISM BREAK DACIA LOGAN, COD VIN-

UU17SDCL452676340, AN FABRICATIE 2015 ,IS-

22-CTP 

230082 31.442,34 

248 2.3.2.1.1.      

AUTOTURISM BERLINA DACIA LOGAN, COD 

VIN-UU14SDA4452736239, AN FABRICATIE 2015 

,IS-33-CTP 

230083 30.267,82 

249 2.3.2.1.1.      

AUTOTURISM BERLINA DACIA LOGAN, COD 

VIN-UU14SDCH455158091, AN FABRICATIE 2016 

,IS-99-CTP 

230084 30.072,08 

250 2.3.5.1.        Tramvai tip M8C, nr. parc 289 (1410), Is-1784  230085 230.431,92 

251 2.3.5.1.        Tramvai tip M8C, nr. parc 290 (1411), Is-1785  230086 230.795,74 

252 2.3.5.1.        Tramvai tip M8C, nr. parc 292 (1412), Is-1790  230087 230.795,03 

253 2.3.5.1.        Tramvai tip M8C, nr. parc 293 (1414), Is-1791  230088 230.890,01 

254 2.3.5.1.        Tramvai tip M6D, nr. parc 285 (289), Is-1778  230089 174.584,90 

255 2.3.5.1.        Tramvai tip M6D, nr. parc 286(290) , IS-1779  230090 172.468,60 

256 2.3.5.1.        Tramvai tip M6D, Nr. parc 288 (293), IS-1780  230091 172.441,05 

257 2.3.5.1.        Tramvai tip M8C, nr. parc 294 (1407) , IS-1800  230092 229.958,96 

258 2.3.5.1.        Tramvai tip M6D, nr. parc 296 (292 ), Is-1812  230093 183.263,13 

259 2.3.5.1.        Tramvai tip M6D, nr. parc 298 (288), Is-1815  230094 181.072,10 

260 2.3.5.1.        Tramvai tip M6D, nr. parc 299 (294 ), Is-1777  230095 181.749,77 

261 2.3.5.1.        Tramvai tip M6D, nr. parc 297 (291) , IS-1814  230096 179.475,35 

262 2.3.6.8.        
Lift pentru acces carucior cu persoana cu dizabilitati in 

tramvai GT4-model LS225-GT4  
230097 106.999,50 

263 2.3.2.2.1.      

FORD Tranzit Sasiu Cab Dbl RWD 350L3 Trend 2.0 

TDCi 130 CP, Euro6.2, M6 portocaliu-gri, 

s.s:WF0CXXTTRCKJ78381, s.m. KJ78381,categ. 

AUTOUTILITARA,  nr. circ. IS-13-PBO 

230098 148.877,00 

264 2.3.2.2.1.      
FORD Tranzit Sasiu Cab Dbl RWD 350L3 Trend 2.0 

TDCi 130 CP, Euro6.2, M6 portocaliu-gri, s.s: 
230099 148.877,00 
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WF0CXXTTRCKJ78379 s.m.:KJ78379, categ. 

AUTOUTILITARA, nr. circ. IS-13-NYR 

265 2.3.2.1.2.      

Wolkswagen Multivan 6.1 HL KR 2.0 TDI 4 motion 

DSG (model SHMHM9W2, serie sasiu 

WV2ZZZ7HZLH008115, serie motor  CXE108883, 

euro 6, putere 146 kW, culoare negru, Nr. circ. IS-13-

TJC 

230100 275.077,00 

266 2.3.2.2.9.1.    

Autospeciala pentru interventie, mentenanta autobuze 

atelier mobil, Autovehicul MAN serie sasiu 

WMAN37ZZ9LY41 1624, caroserie EBH S.C. 6931, 

Nr. circ. IS-13-UBA 

230101 551.089,00 

267 2.3.2.1.2.      
Microbuz Mercedes Benz Sprinter 515 CDI, serie sasiu 

WDB9066571S273801, Nr. circ. IS-13-VRM 
230102 63.089,00 

268 2.3.2.1.2.      
Microbuz Mercedes Benz Sprinter 515 CDI, serie sasiu 

WDB9066571S276211, Nr. circ. IS-13-VRL 
230103 63.089,00 

269 2.3.2.2.9.1.    

Autospeciala pentru interventii la inaltime retea 

tramvai, Autovehicul IVECO ML 150 S.S. 

ZCFA81LG502701433, S.C. 6933, Nr. circ. IS-13-VVI 

230104 1.116.089,00 

270 2.3.2.2.9.1.    

Autospeciala pentru interventii la inaltime retea 

tramvai, Autovehicul IVECO ML150 S.S. 

ZCFA81LG002701503; S.C. 6934; Nr. circ. IS-13-VVJ 

230105 1.116.089,00 

271 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz MAN LION S CITY G, Nr de identificare 

WMAA23ZZ66R003140, Nr inmatriculare IS-14-BIE, 

Nr Parc 1073 

230106 102.273,03 

272 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz MAN LION S CITY G, Nr de identificare 

WMAA23ZZ16R003143, Nr inmatriculare IS-14-BJA, 

Nr parc 1074 

230107 102.273,03 

273 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz MAN LION S CITY G, Nr de identificare 

WMAA23ZZ16R003144, Nr inmatriculare IS-14-BIY, 

Nr parc 1075 

230108 102.273,03 

274 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz MAN LION S CITY G, Nr de identificare 

WMAA23ZZ16R003145, Nr inmatriculare IS-14-BIX, 

Nr parc 1076 

230109 102.273,03 

275 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz MAN LION S CITY G, Nr de identificare 

WMAA23ZZ16R003146, Nr inmatriculare IS-14-BJB, 

Nr parc 1077 

230110 102.273,04 

276 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz MAN LION S CITY G, Nr de identificare 

WMAA23ZZ16R003147, Nr inmatriculare IS-14-BIJ, 

Nr parc 1078 

230111 102.273,04 

277 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz MAN LION S CITY G, Nr de identificare 

WMAA23ZZ16R003148, Nr inmatriculare IS-14-BIH, 

Nr parc 1079 

230112 102.273,04 

278 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz MAN LION S CITY G, Nr de identificare 

WMAA23ZZ16R003149, Nr inmatriculare IS-14-BHV, 

Nr parc 1080 

230113 102.273,04 

279 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz MAN LION S CITY G, Nr de identificare 

WMAA23ZZ16R003150, Nr inmatriculare IS-14-BHX, 

Nr parc 1081 

230114 102.273,04 
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280 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz SOLARIS Urbino 12, Nr identificare 

SUU2411617BPN1262, Nr inmatriculare IS-14-AXF, 

Nr parc 1083 

230115 87.572,48 

281 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz SOLARIS Urbino 12, Nr identificare 

SUU2411617BPN1269, Nr inmatriculare IS-14-AXK, 

Nr parc 1082 

230116 87.572,47 

282 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz SOLARIS Urbino 12, Nr identificare 

SUU2411617BPN1279, Nr inmatriculare IS-14-AXN, 

Nr parc 1084 

230117 87.572,47 

283 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz SOLARIS Urbino 12, Nr identificare 

SUU2411617BPN1270, Nr inmatriculare IS-14-AXO, 

Nr parc 1085 

230118 87.572,47 

284 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz SOLARIS Urbino 12, Nr identificare 

SUU2411617BPN1265, Nr inmatriculare IS-14-AXC, 

Nr parc 1086 

230119 87.572,47 

285 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz SOLARIS Urbino 12, Nr identificare 

SUU2411617BPN1273, Nr inmatriculare IS-14-AXL, 

Nr parc 1087 

230120 87.572,47 

286 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz SOLARIS Urbino 12, Nr identificare 

SUU2411617BPN1268, Nr inmatriculare IS-14-AXJ, 

Nr parc 1088 

230121 87.572,47 

287 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz SOLARIS Urbino 12, Nr identificare 

SUU2411617BPN1271, Nr inmatriculare IS-14-AXP, 

Nr parc 1089 

230122 87.572,47 

288 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz SOLARIS Urbino 12, Nr identificare 

SUU2411617BPN1282, Nr inmatriculare IS-14-AXS, 

Nr parc 1090 

230123 87.572,47 

289 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz SOLARIS Urbino 12, Nr identificare 

SUU2411617BPN1275, Nr. inmatriculare IS-14-AXG, 

Nr parc 1091 

230124 87.572,47 

290 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz SOLARIS Urbino 12, Nr identificare 

SUU2411617BPN1278, Nr inmatriculare IS-14-DSL, 

Nr parc 1092 

230125 87.567,40 

291 2.3.2.1.3.1.    

Autobuz SOLARIS Urbino 12, Nr identificare 

SUU2411617BPN1311, Nr inmatriculare IS-14-DSJ, 

Nr parc 1093 

230126 87.567,40 

292 2.3.6.8.1.      
MOTOSTIVUITOR STILL R70-45 SERIA NR. 

517072000109  
230127 58.092,47 

293 2.3.5.1.        Tramvai tip M8C, nr. parc 291, nr inregistrare (IS-1789)  230128 231.979,40 

294 2.3.5.1.        
Tramvai tip M8C, nr. parc 295, nr. inregistrare (IS-

1801)  
230129 232.276,46 

295 2.3.5.1.        
Tramvai tip M6D, nr. parc 287, nr. inregistrare (IS-

1820)  
230130 175.225,07 

296 2.3.2.2.3.      

Autoutilitara 18to cu cabina dubla MAN TGM 18.290 

4x4 BB CH, IS-14-TWW, 

WMA38DZZXMY432359,cul. portoc, an fabric 

2021,dotari:rasp. de mat. antiderap,serie 3323,lama de 

zapada,serie XX0095,placa front. pt montaj atasam. 

230131 633.089,00 
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297 2.3.2.1.3.1.    
Autobuz cu podea coborata SOLARIS Urbino 12 (nr. de 

identificare SUU2411617BPN1276) - IS-14-YYN  
230132 27.589,00 

298 2.3.2.1.3.1.    
Autobuz cu podea coborata SOLARIS Urbino 12 (nr. de 

identificare SUU2411617BPN1277) - IS-14-YYI  
230133 27.589,00 

299 3.2.1.          COPIATOR REC. KONICA MINOLTA C220  300001 3.916,67 

300 3.1.5.          TELEVIZOR SMART LG, 151 cm, Ultra HD  300002 4.166,66 

301 3.3.5.          
SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO COMPLET IP 

CU CIRCUIT INCHIS 24 DE CAMERE  
300003 30.123,63 

302 3.1.5.          

Masina de spalat rufe 6th Sense Supreme Care 

Whirlpool FSCR 12440, 1400rpm, 12 kg, display 

Smart, clasa A+++  

300004 4.083,33 

303 3.1.5.          

Masina de spalat rufe 6th Sense Supreme Care 

Whirlpool FSCR 12440, 1400rpm, 12 kg, display 

Smart, clasa A+++  

300005 4.083,33 

304 3.1.6.          MODUL STATIE CALATORI  300006 20.182,36 

305 3.1.5.          
TELEVIZOR LED Smart Samsung 125 cm, 

50MU6102, 4K Ultra HD  
300007 3.235,29 

306 3.1.5.          
TELEVIZOR LED Smart Samsung 125 cm, 

50MU6102, 4K Ultra HD  
300008 3.235,29 

307 3.2.3           Masina de numarat bancnote DORS 750, seria 008102  300009 3.910,00 

308  3.1.6.         
Modul statie calatori (adapost calatori) autobuz Podul 

de Piatra spre Gara  
300010 30.375,00 

309 3.2.1.          Copiator Konica Minolta BIZHUB 364E  300011 6.854,00 

310 3.3.5.          Sistem de monitorizare cu 4 camere  300012 4.705,00 

311 3.1.6.          
MODUL STRADAL VANZARE BILETE, 

TESATURA (2020x1220 MM)  
300013 6.890,00 

312 3.1.6.          
MODUL STRADAL VANZARE BILETE, 

FRIGORIFER  (2020x1220 MM)  
300014 6.890,00 

313 3.2.1.          
Multifunctionala laser monocrom A4,40 ppm, scanare 

duplex cu o singura trecere  
300015 2.985,00 

314 3.1.2.        Panou luminos 1500*900 mm  300016 2.709,02 

315 3.2.4.        

Sistem foto profesional Canon EOS6D body, accesorii 

(obiectiv Canon, EF 50mm, husa think tank digitgal 

holster, card Sandisck SDHC ultra 16 GB, card reader 

kingstone MobileLite g4, kit curatare Giottos CL 1002) 

300017 8.154,00 

316 3.4.            
Punct spalare autobuze str. Razoarelor - Amenajari 

interioare  
300018 143.869,40 

317 3.4.            
Lucrari fatade la ''Extindere Bza autobuze Hala 

IKARUS''  
300019 79.651,20 

318 3.1.6.          
Modul statie calatori (adapost calatori) Petru Poni spre 

oras  
300020 34.875,00 

319 3.1.6.          
Modul statie calatori (adapost calatori) bl. Pacurari spre 

oras  
300021 34.875,00 

320 3.1.6.          Modul statie calatori (adapost calatori) Palatul Culturii  300022 34.875,00 

321 3.1.6.          
Copertina pentru persoane, statie tramvai Flora spre 

Dispecer  
300023 13.381,68 

322 3.1.6.          
Copertina pentru persoane, statie tramvai Flora spre 

Metalurgie  
300024 13.381,68 
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323 3.1.6.          
Copertina pentru persoane, statie tramvai 2 Baieti spre 

Metalurgie  
300025 13.381,69 

324 3.4.            

Lucrari de amenajare interioara pentru Grup Exploatare 

Sediu - R.A.T.P., NR. INV. 1097 (Birou Tehnic, Audit, 

scim, Licitatii si hol casierie) 

300026 179.322,19 

325 3.1.6.          Modul statie calatori (adapost calatori) "Bloc Carmen"  300027 34.875,00 

326 3.1.6.          Modul statie calatori (adapost calatori) Piata Eminescu  300028 34.875,00 

327 3.4.            
Lucrari amenajare pavilion intrare sectia nr. 1-Muzeu 

transport  
300029 40.320,00 

328 3.4.            
Lucrari amanajare cladire Hala intretinere tramvaie 

Sectia nr. 2 (nr. inventar 1145)  
300030 129.077,80 

329 3.4.            
Lucrari amanajare Hala auto Sectia nr. 2 (nr. inventar 

1095)  
300031 26.183,86 

330 3.2.3.          
Masina de numarat, autentificat si sortat bancnote cu 2 

buzunare, DORS 800 (DA24585764)  
300032 6.413,00 

331 3.2.3.          
Masina de numarat, autentificat si sortat bancnote cu 2 

buzunare, DORS 800 (DA24585764)  
300033 6.413,00 

332 3.1.5.          
Smart TV Samsung , ultra HD, 4K 189 cm  

(UE75RU7102)  
300034 4.201,67 

333 3.1.2.          Panou informativ LED 50 CM X 95 CM  300035 9.000,00 

334 3.1.2.          Panou informativ LED 50 CM X 95 CM  300036 9.000,00 

335 3.1.2.          Panou informativ LED 50 CM X 95 CM  300037 9.000,00 

336 3.1.2.          Panou informativ LED 50 CM X 95 CM  300038 9.000,00 

337 3.1.2.          Panou informativ LED 70 CM X 75 CM  300039 9.000,00 

338 3.1.2.          Panou informativ LED 70 CM X 75 CM  300040 9.000,00 

339 3.1.2.          Panou informativ LED 70 CM X 75 CM  300041 9.000,00 

340 3.1.2.          Panou informativ LED 70 CM X 75 CM  300042 9.000,00 

341 3.1.2.          Panou informativ LED 70 CM X 75 CM  300043 9.000,00 

342 3.1.2.          Panou informativ LED 70 CM X 75 CM  300044 9.000,00 

343 3.1.2.          Panou informativ LED 70 CM X 75 CM  300045 9.000,00 

344 3.1.2.          Panou informativ LED 70 CM X 75 CM  300046 9.000,00 

345 3.1.2.          Panou informativ LED 70 CM X 75 CM  300047 9.000,00 

346 3.1.2.          Panou informativ LED 70 CM X 75 CM  300048 9.000,00 

347 3.1.2.          Panou informativ LED 70 CM X 75 CM  300049 9.000,00 

348 3.2.4.          
Corp mobil sterilizare documente prevazut cu 2 lampi 

bactericide  
300050 3.960,00 

349 3.2.4.          
Corp mobil sterilizare documente prevazut cu 2 lampi 

bactericide  
300051 3.960,00 

350 3.2.4.          
Corp mobil sterilizare documente prevazut cu 2 lampi 

bactericide  
300052 3.960,00 

351 3.2.4.          
Corp mobil sterilizare documente prevazut cu 2 lampi 

bactericide  
300053 3.960,00 

352 3.1.2.         Panou informativ LED 70 CM X 75 CM  300054 9.000,00 

353 3.1.2.         Panou informativ LED 70 CM X 75 CM  300055 9.000,00 

354 3.1.2.         Panou informativ LED 70 CM X 75 CM  300056 9.000,00 

355 3.1.2.         Panou informativ LED 70 CM X 75 CM  300057 9.000,00 

356 3.1.2.         Panou informativ LED 70 CM X 75 CM  300058 9.000,00 

357 3.1.2.         Panou informativ LED 70 CM X 75 CM  300059 9.000,00 
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358 3.1.5.          
Aspirator umed-uscat NT 75 / 2 Ap Me Tc, 75 L, otel 

inoxidabil  
300060 6.058,68 

359 3.1.1.1. Cort cubic profesional 210 5S  300061 3.930,00 

360 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000002 - 

Podu Ros sens Tesatura - Bd Tutora 

300062 11.428,74 

361 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000005 - 

Podu Ros sens Sala Sporturilor, Bd Tutora 

300063 11.428,74 

362 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000006 - 

Filarmonica sens Tg. Cucu 

300064 11.428,74 

363 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000007 - 

Cetatuia sens Frigorifer 

300065 11.428,74 

364 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000001 - 

Filarmonica sens Piata Unirii 

300066 11.428,74 

365 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000008 - 

Doctor Savini sens Metalurgie 

300067 11.428,74 

366 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000009 - 

Familial sens Pod Alexandru - tramvai 

300068 11.428,74 

367 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000010 - 

Doctor Savini sens Piata Chirila 

300069 11.428,74 

368 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000011 - 

Palat sens Sala Sporturilor - tramvai 

300070 11.428,74 

369 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000012 - 

Palat sens Hotel Europa - tramvai 

300071 11.428,74 

370 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000015 - 

Mihai Eminescu sens Piata Unirii 

300072 11.428,74 

371 3.1.2.          
Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 
300073 11.428,74 
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statiile de transport public), seria TZY0000000016 - 

Mihai Eminescu sens Universitate 

372 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000017 - 

Universitate sens Mihai Eminescu 

300074 11.428,74 

373 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000014 - 

Tudor Neculai sens Pod Nicolina 

300075 11.428,74 

374 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000013 - 

Tudor Neculai sens C.U.G. 

300076 11.428,74 

375 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000021 - 

Mircea cel Batran sens Dacia 

300077 11.428,74 

376 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000020 - 

Mircea cel Batran sens Spitalul de Recuperare 

300078 11.428,74 

377 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000022 - 

Tesatura sens Sectia 1 

300079 11.428,74 

378 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000018 - 

Tesatura sens Baza 3 - tramvai 

300080 11.428,74 

379 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000019 - 

Tesatura sens Podu Ros - tramvai 

300081 11.428,74 

380 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000027 - 

Sectia 1 sens Tudor Vladimirescu 

300082 11.428,74 

381 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000029 - 

Flora sens Doi Baieti 

300083 11.428,74 

382 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000025 - 

Flora sens Dispecer 

300084 11.428,74 

383 3.1.2.          
Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 
300085 11.428,74 



133 

statiile de transport public), seria TZY0000000032 - 

Doi Baieti sens Metalurgie 

384 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000031 - 

Doi Baieti sens Flora 

300086 11.428,74 

385 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000003 - 

Tutora sens Tesatura - sosiri 

300087 11.428,74 

386 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000004 - 

Tutora sens Tesatura - plecari 

300088 11.428,74 

387 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000034 - 

CUG I sens Tudor Neculai 

300089 11.428,74 

388 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000038 - 

Elena Doamna sens Bucsinescu 

300090 11.428,74 

389 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000042 - 

Bucsinescu sens Tudor - tramvai 

300091 11.428,74 

390 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000030 - 

Virgil Sahleanu sens Tutora 

300092 11.428,74 

391 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000033 - 

Baza 3 sens Tesatura 

300093 11.428,74 

392 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000035 - 

Baza 3 sens Tepro 

300094 11.428,74 

393 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000036 - 

Podul de Piatra sens Podu Ros 

300095 11.428,74 

394 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000023 - 

Piata Nicolina sens Podu de Piatra 

300096 11.428,74 

395 3.1.2.          
Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 
300097 11.428,74 
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statiile de transport public), seria TZY0000000024 - 

Piata Nicolina sens Tesatura 

396 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000026 - 

Frigorifer sens Casa Sindicatelor 

300098 11.428,74 

397 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000028 - 

Frigorifer sens Bucium 

300099 11.428,74 

398 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000039 - 

Gara Internationala sens Podul de Piatra 

300100 11.428,74 

399 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000040 - 

Piata Alexandru cel Bun sens Dacia 

300101 11.428,74 

400 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000041 - 

Biserica Inaltarea Domnului sens CUG I 

300102 11.428,74 

401 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000044 - 

Pasaj Alexandru cel Bun sens Gara 

300103 11.428,74 

402 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000045 - 

Pasaj Alexandru cel Bun sens Podul de Piatra 

300104 11.428,74 

403 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000049 - Str. 

Bacinschi sens Gara 

300105 11.428,74 

404 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000050 - 

Blocuri Pacurari sens Pacurari 

300106 11.428,74 

405 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000037 - 

Piata Alexandru cel Bun sens Mircea cel Batran 

300107 11.428,74 

406 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000043 - 

Bucsinescu sens Elena Doamna 

300108 11.428,74 

407 3.1.2.          
Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 
300109 11.428,74 
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statiile de transport public), seria TZY0000000046 - 

Blocuri Pacurari sens Piata Independentei 

408 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000047 - 

Continental sens CUG I 

300110 11.428,74 

409 3.1.2.          

Panou informare calatori (ecran LED, computer pentru 

afisarea informatiilor, carcasa pentru montarea in 

statiile de transport public), seria TZY0000000048 - Str. 

Bacinschi sens Canta - autobuz 

300111 11.429,05 

410 3.2.1.          Imprimanta carduri DASCOM DC-2300  300112 4.990,00 

TOTAL VALOARE MIJLOACE FIXE OPERATOR 17.264.124,23 

 

Bunuri proprii sunt bunurile care aparţin Operatorului şi care sunt utilizate de către acesta în scopul 

executării Contractului, pe durata acestuia, cu excepția celor prevăzute in Anexa 4.2 de mai sus. La 

încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului. 

 

ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ 

DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI 

Președinte, 

Costel Alexe 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

SOCIETATEA COMPANIADE TRANSPORT 

PUBLIC IAȘI S.A. 

    Director General , 

    Cristian Stoica 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

Director Executiv 

Eduard Boz 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director economic, 

Crina-Lavinia Dobrescu 
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

 

                             Avocat, 

Cristina Olariu-Cotnăreanu 
Am luat cunoștință de acest înscris oficial și 

îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
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Anexa 5 – Mijloace de transport 

Anexa 5.1 – Cerinţe standard pentru mijloace de transport 

Principii Generale 

Principalul obiectiv al prezentei Anexe este să stabilească cerinţele comune specifice aferente 

vehiculelor de transport care vor fi utilizate pentru prestarea Serviciilor de Transport.   

Toate Mijloacele de Transport care vor fi utilizate la prestarea Serviciilor de Transport trebuie să fie conforme 

cerinţelor obligatorii stabilite pentru respectivele Mijloace de Transport în ceea ce priveşte “tipul” şi 

“categoria”. Conformitatea Mijloacelor de Transport cu cerinţele standard va fi verificată pe baza 

documentelor emise de autorităţile competente.    

Pentru a asigura protecţia mediului, emisiile poluante de noxe ale Mijloacelor de Transport utilizate la 

prestarea Serviciilor de Transport trebuie să fie în limitele stabilite de către lege pentru tipurile respective de 

motoare şi carburanţi.  

Cerinţele tehnice pentru Mijloacele de Transport prezentate în această anexă vor fi actualizate 

automat în situaţia apariţiei unor noi reglementări. În această situaţie, Părţile vor actualiza prezenta Anexă 

incluzând cerinţele tehnice noi stabilite prin lege.   

Cerințe Standard pentru Autobuze/Microbuze/Tramvaie 

General 

Condițiile interioare și exterioare ale mijloacelor de transport prin care se prestează servicii în temeiul 

prezentului Contract trebuie să fie permanent în concordanta cu cerințele stabilite de legislație.   

Toate dispozitivele și fiecare dintre acestea care sunt instalate în mijloacele de transport trebuie să fie 

păstrate și reparate astfel încât toate vehiculele sa poată fi utilizate în permanenta.    

Fiecare mijloc de transport trebuie sa aibă cel Putin un validator electronic pentru fiecare ușa și alte 

echipamente îmbarcate aferente sistemului de taxare integrat, cu excepția bunurilor concesionate la 

momentul perfectării prezentului contract.   

Operatorul va avea dreptul ca, după cum hotărăște, sa amenajeze zone publicitare atât în interiorul 

cat și în exteriorul autobuzelor. Publicitatea nu va afecta vizibilitatea sau lizibilitatea numerelor traseelor, 

semnele cu destinația, logo-ul Societății nu va acoperi nicio fereastră dacă acesta nu permite vizibilitatea spre 

exterior.     

Înainte de plecarea pe traseu, vehiculele vor fi supuse unui control pentru a se asigura că sunt curate 

în vederea utilizării de către pasageri, și nu au suprafețe alunecoase, deteriorate sau periculoase, inclusiv 

scaunele și armaturile vehiculelor.  

În fiecare zi, înainte de plecarea pe traseu, se va asigura ca scaunele pentru pasageri nu sunt avariate, 

defecte sau deteriorate în orice alt mod.  

Cerințe pentru Autobuze/Microbuze/Tramvaie  

Autobuzele/Microbuzele/tramvaiele în exploatare vor îndeplini cerințele tehnice obligatorii cu privire 

la siguranța și protecția mediului stipulate în legislația în vigoare, precum și cerințele tehnice cu privire la 

compatibilitatea cu sistemul de taxare integrat. 

Autobuzele utilizate de către Operator la prestarea serviciului vor fi de tip autobuz urban, potrivit 

legislaţiei româneşti în vigoare. Cu excepția bunurilor concesionate la momentul perfectării prezentului 

contract, autobuzele vor fi minim EURO 3, conform Anexa 13, pct 1.2.4. din „Reglementările privind 

certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța 

circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnica 

periodica RNTR 1 din 12.08.2008” aprobat prin Ordin nr. 1002 din 12/08/2008. 

Anexa 5.2 – Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea PSO 

    Planul privind Parcul de Mijloace de Transport 
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 Anexa 5.2.1 - Tramvaie 

Nr

. 

crt

. 

Marca şi  

tipul 

Nr. 

înregistrare 

An 

fabr. 

Nr. 

parc 

Nr. 

inv. 

Data  

P.I.F. 

Durata de 

viața 

rămasa 

(ani) 

 GT4 IS-0332 1965 412 2848 05.02.2009 0 

 GT4 nr. 415 IS-0347 1962 101 2868 28.12.2009 0 

 GT4 nr. 417 IS-0344 1962 104 2871 28.12.2009 0 

 GT4 nr. 420 IS-0346 1962 105 2869 28.12.2009 0 

 GT4 nr. 412 IS-0343 1962 108 2867 28.12.2009 0 

 GT4 nr. 328 IS-0203 1962 328 45777 31.10.2000 0 

 GT4 nr.329 IS-0204 1962 329 045784 31.10.2000 0 

 GT4 nr.120 IS-0207 1964 120 045819 31.07.2003 0 

 GT4 nr.121 IS-0208 1964 121 045820 31.07.2003 0 

 GT4 nr.123 IS-0209 1964 123 045821 31.07.2003 0 

 GT4 nr.124 IS-0210 1964 124 045822 31.07.2003 0 

 GT4 nr.125 IS-0211 1964 125 045823 31.07.2003 0 

 GT4 nr.126 IS-0212 1964 126 045824 31.07.2003 0 

 GT4 nr.127 IS-0213 1962 127 045825 31.07.2003 0 

 GT4 nr.128 IS-0214 1959 128 045826 31.07.2003 0 

 GT4 IS-0215 1959 129 045827 31.07.2003 0 

 GT4 IS-0216 1959 130 045828 31.07.2003 0 

 GT4 IS-0217 1959 131 045829 31.07.2003 0 

 GT4 IS-0218 1959 132 045830 31.07.2003 0 

 GT4 IS-0219 1959 133 045831 31.07.2003 0 

 GT4 IS-0220 1959 134 045832 31.07.2003 0 

 GT4 IS-0221 1959 135 045833 31.07.2003 0 

 GT4 IS-0222 1959 136 045834 31.07.2003 0 

 GT4 IS-0223 1959 137 045835 31.07.2003 0 

 GT4 IS-0224 1964 138 045836 31.07.2003 0 

 GT4 IS-0225 1965 139 045837 31.07.2003 0 

 GT4 IS-0226 1964 140 045838 31.07.2003 0 

 GT4 IS-0227 1964 141 045839 31.07.2003 0 

 GT4 IS-0228 1964 142 045840 31.07.2003 0 

 GT4 IS-0229 1964 143 045841 31.07.2003 0 

 GT4 IS-0230 1964 144 045842 31.07.2003 0 

 GT4 IS-0231 1964 145 045843 31.07.2003 0 

 GT4 IS-0232 1964 146 045844 31.07.2003 0 

 GT4 IS-0233 1964 147 045845 31.07.2003 0 

 GT4 IS-0238 1963 323 45862 31.12.2004 0 

 GT4 IS-0242 1962 324 45866 31.12.2004 0 

 GT4 IS-0243 1962 336 45867 31.12.2004 0 

 GT4- M IS-0183 1963 302 56497 28.02.1998 0 

 GT4 IS-0188 1962 307 56501 28.02.1998 0 

 GT 4 IS-0323 1965 432 002805 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0324 1965 444 002806 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0326 1965 417 002807 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0325 1965 453 002808 27.10.2008 0 
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Nr

. 

crt

. 

Marca şi  

tipul 

Nr. 

înregistrare 

An 

fabr. 

Nr. 

parc 

Nr. 

inv. 

Data  

P.I.F. 

Durata de 

viața 

rămasa 

(ani) 

 GT 4 IS-0313 1965 401 002809 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0312 1965 402 002810 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0306 1965 403 002811 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0307 1965 414 002812 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0308 1965 416 002814 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0314 1965 418 002815 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0329 1965 420 002816 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0309 1965 421 002817 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0310 1965 423 002818 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0303 1965 424 002819 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0315 1965 425 002820 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0304 1965 426 002821 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0328 1965 428 002822 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0305 1965 430 002823 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0331 1965 435 002824 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0330 1965 436 002825 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0316 1965 438 002826 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0317 1965 439 002827 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0311 1965 443 002828 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0318 1965 446 002829 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0320 1965 451 002831 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-1659 1965 456 002832 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0342 1970 458 002833 27.10.2008 0 

 GT 4 IS-0322 1965 459 002834 27.10.2008 0 

 GT4 nr. 466 IS-0349 1962 106 002907 28.09.2010 0 

 GT4 nr. 463 IS-0351 1962 109 002905 28.09.2010 0 

 GT4 nr. 462 IS-0352 1962 110 002904 28.09.2010 0 

 GT4 nr. 470 IS-0353 1962 111 002910 28.09.2010 0 

 GT4 nr. 469 IS-0355 1962 113 002909 28.09.2010 0 

 GT 8 IS-0361 1976 805 002927 07.02.2011 0 

 ST 10 IS-0299 1976 275 002795 27.10.2008 0 

 ST 10 IS-0301 1976 277 002797 27.10.2008 0 

 ST 10 IS-0302 1976 278 002798 27.10.2008 0 

 ST 10 IS-0341 1976 280 002799 27.10.2008 0 

 ST 10 IS-0340 1976 281 002800 27.10.2008 0 

 ST 10 IS-0339 1976 282 002801 27.10.2008 0 

 ST 11 IS-0327 1976 279 002802 27.10.2008 0 

 ST 11 IS-0338 1982 283 002803 27.10.2008 0 

 ST 11 IS-0337 1976 284 002804 27.10.2008 0 

 Tramvai GT.8 IS -1680 1976 801 230018 20.07.2017 0 

 Tramvai GT.8 IS -1681 1976 802 230019 20.07.2017 0 

 Tramvai GT.8 IS -1682 1976 802 230020 20.07.2017 0 

 Tramvai GT.8 IS -1683 1976 804 230021 20.07.2017 0 

 Tramvai GT.8 IS -1684 1976 808 230022 20.07.2017 0 



139 

Nr

. 

crt

. 

Marca şi  

tipul 

Nr. 

înregistrare 

An 

fabr. 

Nr. 

parc 

Nr. 

inv. 

Data  

P.I.F. 

Durata de 

viața 

rămasa 

(ani) 

 Tramvai GT.8 IS -1685 1976 809 230023 20.07.2017 0 

 Tramvai GT.8 IS -1686 1976 810 230024 20.07.2017 0 

 Tramvai GT.8 IS -1687 1976 811 230025 20.07.2017 0 

 Tramvai GT.8 IS -1688 1976 812 230026 20.07.2017 0 

 Tramvai  GT4 IS 1616 1965 380 230015 20.07.2017 0 

 Tramvai GT4 IS 1617 1965 381 230016 20.07.2017 0 

 Tramvai GT4 IS 1627 1965 379 230017 20.07.2017 0 

  Tramvai M8C IS 1784 1990 289 230085 21.05.2018 3 

 M8C IS 1785 1990 290 230086 21.05.2018 3 

 M8C IS 1790 1990 292 230087 23.05.2018 3 

 M8C IS 1791 1990 293 230088 23.05.2018 3 

 M8C IS 1789 1990 291 230128 04.08.2021 6 

 M8C IS 1800 1990 294 230092 26.09.2018 3 

 M8C IS 1801 1990 295 230129 04.08.2021 6 

 M6D IS 1778 1984 285 230089 31.05.2018 3 

 M6D IS 1779 1984 286 230090 06.07.2018 3 

 M6D IS 1780 1984 288 230091 30.07.2018 3 

 M6D IS 1812 1984 296 230093 31.12.2018 3 

 M6D IS 1815 1984 298 --  31.12.2018 3 

 M6D IS 1777 1984 299 230095 28.02.2019 4 

 PESA IS-1943 2021 2201 -- -- -- 

 PESA IS-1944 2021 2202 -- -- -- 

 PESA IS-1945 2021 2203 -- -- -- 

 PESA IS-1946 2021 2204 -- -- -- 

 PESA IS-1947 2021 2205 -- -- -- 

 PESA IS-1948 2021 2206 -- -- -- 

 PESA IS-1949 2021 2207 -- -- -- 

 PESA IS-1950 2021 2208 -- -- -- 

 PESA IS-1951 2021 2209 -- -- -- 

 PESA IS-1952 2021 2210 -- -- -- 

 PESA IS-1953 2021 2211 -- -- -- 

 PESA IS-1954 2021 2212 -- -- -- 

 PESA IS-1955 2021 2213 -- -- -- 

 PESA IS-1956 2021 2214 -- -- -- 

 PESA IS-1957 2021 2215 -- -- -- 

 PESA IS-1958 2021 2216 -- -- -- 

 Bozankaya IS-1968 2021 2217 -- -- -- 

 Bozankaya IS-1969 2021 2218 -- -- -- 

 Bozankaya IS-1970 2021 2219 -- -- -- 

 Bozankaya IS-1971 2022 2220 -- -- -- 

 Bozankaya IS-1972 2022 2221 -- -- -- 

 Bozankaya IS-1973 2022 2222 -- -- -- 

 Bozankaya IS-1974 2022 2223 -- -- -- 

 Bozankaya IS-1975 2022 2224 -- -- -- 
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Nr

. 

crt

. 

Marca şi  

tipul 

Nr. 

înregistrare 

An 

fabr. 

Nr. 

parc 

Nr. 

inv. 

Data  

P.I.F. 

Durata de 

viața 

rămasa 

(ani) 

 Bozankaya IS-1976 2022 2225 -- -- -- 

 Bozankaya -- 2022 2026 -- -- -- 

 Bozankaya -- -- 2027 -- -- -- 

 Bozankaya -- -- 2028 -- -- -- 

 Bozankaya -- -- 2029 -- -- -- 

 Bozankaya -- -- 2030 -- -- -- 

 Bozankaya -- -- 2031 -- -- -- 

 Bozankaya -- -- 2032 -- -- -- 

 

Parcul de tramvaie va fi completat cu alte 6 tramvaie Bozakaya ce vor fi livrate până în martie 2023   

 

 

Anexa 5.2.2 – Date tehnice Tramvaie  

Marcă / 

tip 

Dimensiuni de gabarit 

Tip 

motor 

Putere 

kW 

Tip 

podea 

Nr. locuri 

lungim

e 

(m) 

lățim

e 

(m) 

înălțime 

(m) 

Greuta

te 

propri

e 

(tone) 

scau

ne 

picioa

re 

tot

al 

GT4 18,8 2,2 3,2 19,5 
Curent 

continuu 
2x100 standard 47 124 

17

1 

GT 8 25,3 2,2 3,2 26,7 
Curent 

continuu 
2x165 standard 61 174 

23

5 

ST 10 21,4 2,4 3,5 26,7 
Curent 

continuu 
2x165 standard 47 167 

21

4 

ST 11 27 2,4 3,5 36,7 
Curent 

continuu 
2x197 standard 63 151 

21

4 

M6 19,7 2,3 3,28 29,6 
Curent 

continuu 
2x185 Standard 37 130 

16

7 

M8 25,88 2,3 3,38 32 

Invertor  

C.alternati

v 

2x185 Standard 54 94 
14

8 

Pesa 30,5 2,4 3,7 41,64 

Invertor  

C.alternati

v 

4x120 
Coborâtă 

100% 
58 184 

24

2 

Bozankay

a 
29.99 2.4 3.6 36,104 

Invertor  

C.alternati

v 

4x100 
Coborâtă 

100 % 
49 183 

23

2 

Obs.: 

Toate tramvaiele sunt dotate cu validatoare electronice pentru bilete de hârtie, POS-uri pentru plata cu 

cardul bancar (contact-less) și coduri QR personalizate pentru plata prin aplicația mobilă  

Tramvaiele îndeplinesc cerințele standardului  SR 13342 / 1996 

  

Anexa 5.2.3 – Autobuze 
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Nr. 

crt. 
Marca și tipul 

Nr. 

înregistrare 

An 

fabr. 

Nr. 

parc 

Nr. 

inventar 

Data 

P.I.F. 

Durata de 

viața rămasa 

(ani) -2023 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 10 XPM 2016 1051 4090 2016 1 

  Autobuz Isuzu Citibus IS 10 XPH 2016 1052 4091 2016 1 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 10 XPJ 2016 1053 4092 2016 1 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 10 XPK 2016 1054 4093 2016 1 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 SFL 2017 1921 4106 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 SFU 2017 1919 4107 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 SFN 2017 1928 4108 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 SFV 2017 1926 4109 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 SFP 2017 1925 4110 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 SFW 2017 1929 4111 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 SXF 2017 1927 4112 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 SFY 2017 1920 4113 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 SFZ 2017 1922 4114 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 SGB 2017 1923 4115 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 SGD 2017 1924 4116 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 SGE 2017 1918 4117 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 TXD 2017 1930 4118 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 TXO 2017 1931 4119 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 TXE 2017 1923 4120 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 TXN 2017 1933 4121 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 TXF 2017 1934 4122 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 TXM 2017 1935 4123 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 TXG 2017 1936 4124 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 TXK 2017 1963 4125 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 UNA 2017 1991 4126 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 UKN 2017 1937 4127 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 UKL 2017 1938 4128 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 UNC 2017 1939 4129 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 UKM 2017 1964 4130 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 ULL 2017 1965 4131 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 UMZ 2017 1966 4132 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 ULO 2017 1967 4133 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 UNA 2017 1992 4134 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 ULP 2017 1993 4135 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 UND 2017 1994 4136 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 VOM 2017 1940 4137 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 VOF 2017 1941 4138 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 VOH 2017 1942 4139 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 VOI 2017 1943 4140 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 VOB 2017 1968 4141 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 VOL 2017 1969 4142 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 VOA 2017 1970 4143 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 VOE 2017 1971 4144 2017 2 
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Nr. 

crt. 
Marca și tipul 

Nr. 

înregistrare 

An 

fabr. 

Nr. 

parc 

Nr. 

inventar 

Data 

P.I.F. 

Durata de 

viața rămasa 

(ani) -2023 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 VOK 2017 1995 4145 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 VNZ 2017 1996 4146 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 VOJ 2017 1997 4147 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 VNY 2017 1998 4148 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WBV 2017 1944 4149 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WBK 2017 1945 4150 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WBL 2017 1946 4151 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WBN 2017 1947 4152 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WBO 2017 1972 4153 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WBP 2017 1973 4154 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WBU 2017 1974 4155 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WBS 2017 1975 4156 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WBX 2017 1999 4157 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WBR 2017 2000 4158 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WMD 2017 2001 4159 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WMC 2017 2002 4160 2017 2 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WUY 2017 1948 4161 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WUZ 2017 1949 4162 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WVA 2017 1950 4163 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WVB 2017 1951 4164 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WVD 2017 1952 4165 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WVE 2017 1953 4166 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WVF 2017 1976 4167 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WVH 2017 1977 4168 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WVJ 2017 1978 4169 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WVK 2017 1979 4170 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WVL 2017 1980 4171 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 WVM 2017 1981 4172 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 XKK 2018 1954 4173 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 XJV 2018 1955 4174 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 XKL 2018 1956 4175 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 XJU 2018 1957 4176 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 XJT 2018 1958 4177 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 XKJ 2018 1982 4178 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 XKI 2018 1984 4179 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS-11-XJW 2018 1984 4180 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS-11-XJR 2018 1985 4181 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 XSC 2018 1986 4182 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 XKH 2018 1959 4183 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS-11XMZ 2018 1960 4184 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS-11-XNB 2018 1961 4185 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS-11-XPX 2018 1962 4186 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS-11-XRB 2018 1987 4187 2018 3 
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Nr. 

crt. 
Marca și tipul 

Nr. 

înregistrare 

An 

fabr. 

Nr. 

parc 

Nr. 

inventar 

Data 

P.I.F. 

Durata de 

viața rămasa 

(ani) -2023 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 Autobuz Isuzu Citibus IS-11-XPW 2018 1988 4188 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS-11-XSF 2018 1989 4189 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS-11-XRA 2018 1990 4190 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS-11-XSD 2018 2003 4191 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS-11-XRC 2018 2004 4192 2018 3 

 Autobuz Isuzu Citibus IS 11 XSE 2018 2005 4193 2018 3 

 Autobuz Euro Bus Diamond IS 10 YFK 2016 1055 4094 2016 1 

 Autobuz Euro Bus Diamond IS 10 YFL 2016 1056 4095 2016 1 

 Autobuz Euro Bus Diamond IS 10 YFO 2016 1057 4096 2016 1 
 Autobuz Euro Bus Diamond IS 10 YFN 2016 1058 4097 2016 1 
 Autobuz Euro Bus Diamond IS 10 YFP 2016 1059 4098 2016 1 
 Autobuz Euro Bus Diamond IS 10 YFU 2016 1060 4099 2016 1 
 Autobuz Euro Bus Diamond IS 10 YFT 2016 1061 4100 2016 1 

101 Autobuz Euro Bus Diamond IS 10 YFM 2016 1062 4101 2016 1 

 Autobuz - MAN NL 313 IS-10-YUD 2003 1063 230004 2017 0 

 Autobuz - MAN NL 313 IS-10-YUE 2003 1064 230007 2017 0 

 Autobuz - MAN NL 313 IS-10-ZBI 2003 1065 230008 2017 0 

 Autobuz - MAN NL 313 IS-10-YUF 2003 1066 230006 2017 0 

 Autobuz - MAN NL 313 IS-10-ZIH 2003 1067 230009 2017 0 

 Autobuz - MAN NL 313 IS-10-YUC 2003 1068 230005 2017 0 

 Autobuz - MAN NL 313 IS-10-ZHZ 2003 1069 230013 2017 0 

 Autobuz - MAN NL 313 IS-10-ZHX 2003 1070 230012 2017 0 

 Autobuz - MAN NL 313 IS-10-ZAV 2003 1071 230010 2017 0 

 Autobuz - MAN NL 313 IS-10-ZHY 2003 1072 230011 2017 0 

 Autobuz - MAN HG 313 IS-14-BIE 2006 1073 230106 2021 0 

 Autobuz - MAN HG 313 IS-14-BJA 2006 1074 230107 2021 0 

 Autobuz - MAN HG 313 IS-14-BIY 2006 1075 230108 2021 0 

 Autobuz - MAN HG 313 IS-14-BIX 2006 1076 230109 2021 0 

 Autobuz - MAN HG 313 IS-14-BJB 2006 1077 230110 2021 0 

 Autobuz - MAN HG 313 IS-14-BIJ 2006 1078 230111 2021 0 

 Autobuz - MAN HG 313 IS-14-BIH 2006 1079 230112 2021 0 

 Autobuz - MAN HG 313 IS-14-BHV 2006 1080 230113 2021 0 

 Autobuz - MAN HG 313 IS-14-BHX 2006 1081 230114 2021 0 

 Autobuz - Solaris IS-14-AXK 2007 1082 230115 2021 0 

 Autobuz - Solaris IS-14-AXF 2007 1083 230116 2021 0 

 Autobuz - Solaris IS-14-AXN 2007 1084 230117 2021 0 

 Autobuz - Solaris IS-14-AXO 2007 1085 230118 2021 0 

 Autobuz - Solaris IS-14-AXC 2007 1086 230119 2021 0 

 Autobuz - Solaris IS-14-AXL 2007 1087 230120 2021 0 

 Autobuz - Solaris IS-14-AXJ 2007 1088 230121 2021 0 

 Autobuz - Solaris IS-14-AXP 2007 1089 230122 2021 0 

 Autobuz - Solaris IS-14-AXS 2007 1090 230123 2021 0 

 Autobuz - Solaris IS-14-AXG 2007 1091 230124 2021 0 



144 

Nr. 

crt. 
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înregistrare 

An 
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Nr. 
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(ani) -2023 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 Autobuz - Solaris IS-14-DSL 2007 1092 230125 2021 0 

 Autobuz - Solaris IS-14-DSJ 2007 1093 230126 2021 0 

 Autobuz - Solaris IS-14-YYI 2007 1094 230133 2022 1 

 Autobuz - Solaris IS-14-YYN 2007 1095 230132 2022 1 

 Microbuz - Ford Nerabus IS-96-GYM 2014 2020 475 2015  

 Microbuz - Mercedes-Benz IS-13-VRL 2008 2021 230103 2020 1 

 Microbuz - Mercedes-Benz IS-13-VRM 2008 2022 230102 2020 1 

 
Autobuz Solaris Urbino 12 

electric 
IS-17-CTP 2022 E01 - - - 

 
Autobuz Solaris Urbino 12 

electric 
IS-18-CTP 2022 E02 - - - 

 
Autobuz Solaris Urbino 12 

electric 
IS-19-CTP 2022 E03 - - - 

 
Autobuz Solaris Urbino 12 

electric 
IS-20-CTP 2022 E04 - - - 

 
Autobuz Solaris Urbino 12 

electric 
IS-21-CTP 2022 E05 - - - 

 
Autobuz Solaris Urbino 12 

electric 
IS-23-CTP 2022 E06 - - - 

 
Autobuz Solaris Urbino 12 

electric 
IS-24-CTP 2022 E07 - - - 

 
Autobuz Solaris Urbino 12 

electric 
IS-25-CTP 2022 E08 - - - 

 
Autobuz Solaris Urbino 12 

electric 
IS-26-CTP 2022 E09 - - - 

 
Autobuz Solaris Urbino 12 

electric 
IS-27-CTP 2022 E10 - - - 

 
Autobuz Solaris Urbino 12 

electric 
IS-28-CTP 2022 E11 - - - 

 
Autobuz Solaris Urbino 12 

electric 
- 2022 E12 - - - 

 
Autobuz Solaris Urbino 12 

electric 
- 2022 E13 - - - 

 
Autobuz Solaris Urbino 12 

electric 
- 2022 E14 - - - 

 
Autobuz Solaris Urbino 12 

electric 
- 2022 E15 - - - 

 
Autobuz Solaris Urbino 12 

electric 
- 2022 E16 - - - 

 
Autobuz Solaris Urbino 12 

electric 
- 2022 E17 - - - 

 
Autobuz Solaris Urbino 12 

electric 
- 2022 E18 - - - 
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Nr. 

crt. 
Marca și tipul 

Nr. 

înregistrare 

An 

fabr. 

Nr. 

parc 

Nr. 

inventar 

Data 

P.I.F. 

Durata de 

viața rămasa 

(ani) -2023 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
Autobuz Solaris Urbino 12 

electric 
- 2022 E19 - - - 

 
Autobuz Solaris Urbino 12 

electric 
- 2022 E20 - - - 

Obs: 

Toate autobuzele/microbuzele sunt dotate cu validatoare electronice pentru bilete de hârtie, POS-uri pentru 

plata cu cardul bancar (contact-less) și coduri QR personalizate pentru plata prin aplicația mobilă  

Parcul de mijloace de transport va fi completat cu: 

Autobuze electrice de 12 m – 20 buc ( la moomentul semnarii contractului, sunt înmatriculate 11 buc, 

urmând ca până la finalul anului 2022 să fie livrate/înmatriculate restul de 19 buc) 

Autobuze electrice de 10 m – 24 buc. 

Autobuze 12 m., rulate, pentru transport persoane – 16 buc.; 

Midibuze rulate pentru transport persoane – 12 buc.; 

Microbuze rulate pentru transport persoane - 4 buc.; 

 

Anexa 5.2.4 – Date tehnice  Autobuze  

Marcă/tip 

Dimensiuni de gabarit 

C
o
n
su

m
 

u
rb

an
 

(l
it

ri
/1

0
0
k
m

) 

C
ap

ac
it

at
e 

ci
li

n
d
ri

că
 

P
u
te

re
 

k
W

 

C
ap

ac
it

at
e 

 r
ez

er
v
o
r 

(l
it

ri
) 

T
ip

 

p
o
d
ea

 

Nr. locuri 

N
o
rm

a 

p
o
lu

ar
e 

lu
n
g
im

e 

(m
) 

lă
ți

m
e 

(m
) 

în
ăl

ți
m

e 

(m
) 

G
re

u
ta

te
 p

ro
p
ri

e
 

(t
o
n
e)

 

sc
au

n
e 

p
ic

io
ar

e 

to
ta

l 

ISUZU 12,03 2,55 3,14 10,85 42,5 6.700 204 300 
coborât

a 
25 78 103 R6 

ISUZU 12,03 2,55 3,14 11,27 42,5 6.700 220 300 
coborât

a 
25 69 94 R6 

Euro BUS 

Diamond 
12,00 2,52 3,06 10,38 40 7.698 220 274 

coborât

a 
29 81 110 R6 

SOLARIS 11,80 2,50 3,10 11,80 46 9.186 183 250 
coborât

a 
30 62 92 R4 

MAN 

NG313 

artic. 

17,95 2,50 2,99 16,90 61 10.518 228 300 
coborât

a 
50 97 147 R4 

MAN 

NL313 
11,95 2,50 3,10 11,70 49 11.967 228 280 

coborât

a 
31 61 92 R 3 

Mercedes 

Benz 

Sprinter 

7,70 1,99 2,80 3,20 15 2.148 110 75 standard 13 14 27 R4 

Ford Nera 6,704 2,12 2,78 3,10 15,5 2.198 92 80 standard 17 - 17 R6 

12,00 2,55 3,48 13,07 
1,23 

kWh 
N.a. 160 N.a. 

coborât

ă 
 52 82 N.a 
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Solaris 

Urbino 12 

electric * 

1,46 

kWh 

* consum specific iarna / vara  

 

 

 

 

ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ 

DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI 

Președinte, 

Costel Alexe 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

SOCIETATEA COMPANIADE TRANSPORT 

PUBLIC IAȘI S.A. 

    Director General , 

    Cristian Stoica 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

Director Executiv 

Eduard Boz 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director economic, 

Crina-Lavinia Dobrescu 
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

 

                             Avocat, 

Cristina Olariu-Cotnăreanu 
Am luat cunoștință de acest înscris oficial și 

îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
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Anexa 6 – Tarife de călătorie 

Anexa 6.1.1. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – Municipiul Iasi 

Aplicabile de la data de intrarii in vigoare a contractului 

Tip legitimatie de călătorie 

  

Aria de aplicabilitate / acoperire 

Municipiul Iasi 

Tarif propus  - lei -  (TVA inclus - 19%) 

Tichete de călătorie cu pret întreg   

Bilet 1 călătorie, valabil 120 de minute de la validare 3.00 

Bilet 2 călătorii, 1 calatorie este valabila 120 de minute de 

la validare 6.00 

Set bilete 20 călătorii 55.00 

Abonament unic   -  30  zile 110.00 

Abonament unic   - 7  zile 30.00 

Abonament unic  -  1 zi  12.00 

Abonament la purtator - 30 zile 250.00 

Abonament unic  6 luni 550.00 

Abonament unic  12 luni  1,100.00 

Abonament TURIST - 3 zile 30.00 

Tichete de călătorie cu pret redus (elevi si student)   

Abonament STUDENTESC - 30 zile (16 lei studentul, 47 

lei Municipiul Iasi si 47 lei Unitatea de invatamant 

superior) 110.00 

Bilet 1 călătorie, valabil 120 de minute de la validare 1.50 

Bilet 2 călătorii, 1 calatorie este valabila 120 de minute de 

la validare 3.00 

Abonament unic -  30  zile 55.00 

Abonament unic - 7  zile 15.00 

Abonament unic -  1 zi  6.00 

Tichete de călătorie pentru donatori   

Abonament unic   -  30  zile - 50% 55.00 

Tichete de călătorie angajați unități de învățământ   

Abonament unic   -  30  zile - 50% 55.00 

Gratuitati   

Persoane pensionare cu vârsta de peste 65 de ani, cu 

domiciliul in municipiul Iasi, inclusiv persoanele fara venit 

si care un implinit vârsta de pensionare prevazuta de lege 100.00 

Persoane pensionare cu vârsta de până la 65 de ani a căror 

pensii sunt mai mici decât salariul minim brut pe tară 

garantat 100.00 

Veterani de război și văduve de război 100.00 

Eroi, martiri si revolutionari din decembrie 1989 100.00 
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Persoane cu handicap grav si accentuat precum si insotitorii 

acestora 80.00 

Orfani elevi - studenti, sau proveniți din Centrele de 

Plasament (elevii cu cerinte educationale speciale, precum 

si cei pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, 

in conditiile legii sau tutela) 110.00 

Donatori de sânge elevi - studenți 110.00 

Elevi școala Alecu Russo 90.00 

Elevi  110.00 

Abonament STUDENTESC - 30 zile orfani (55 lei 

Municipiul Iasi si 55 lei Unitatea de invatamant superior) 110.00 

Abonament unic -  1 zi – gratuitate in ziua donarii – 100% 12.00 

Diverse:   

Taxa de călătorie 99.00 

 

Anexa 6.1.2. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – UAT Aroneanu 

Aplicabile de la data de intrarii in vigoare a contractului 

Tip legitimatie de călătorie 
Aria de aplicabilitate / acoperire 

U.A.T. Aroneanu 

  Tarif propus  - lei -  

Tichete de călătorie cu pret întreg   

Bilet 1 călătorie, valabil 180 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana + Municipiul Iasi 7 

Bilet 1 călătorie, valabil 120 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana pana la punctul de debarcare din Municipiul Iasi 5 

Bilet 2 călătorii, 1 calatorie valabila 180 de minute de la 

validarea fiecarei calatorii, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 12 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 300 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana pana la 

punctul de debarcare din Municipiul Iasi 200 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 1.500 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana pana la punctul 

de debarcare din Municipiul Iasi 1.000 

Abonament, valabil 12 luni, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 2.400 

Tichete de călătorie cu pret redus    

Studenti inmatriculati la forma de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant superior acreditate, in varsta de pana la 

26 de ani, pe timpul anului universitar, Zona Metropolitana + 

Municipiul Iasi 100 

Gratuitati   
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Veterani de război și văduve de război 150 

Persoane cu handicap grav si accentuat precum si insotitorii 

acestora 150 

Eroi, martiri si revolutionari din decembrie 1989 150 

Elevi – Zona Metropolitana pana la punctual de debarcare din 

Municipiul Iasi 150 

Elevi – Zona Metropolitana + Municipiul Iasi 200 

Abonament unic -  1 zi – gratuitate in ziua donarii – 100% 12 

Diverse:  
Taxa de călătorie 99 

 

 

Anexa 6.1.3. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – UAT Barnova 

Aplicabile de la data de intrarii in vigoare a contractului 

Tip legitimatie de călătorie 
Aria de aplicabilitate / acoperire 

U.A.T. Barnova 

  Tarif propus  - lei -  

Tichete de călătorie cu pret întreg   

Bilet 1 călătorie, valabil 180 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana + Municipiul Iasi 7 

Bilet 1 călătorie, valabil 120 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana pana la punctul de debarcare din Municipiul Iasi 5 

Bilet 2 călătorii, 1 calatorie valabila 180 de minute de la 

validarea, fiecarei calatorii, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 12 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 300 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana pana la 

punctul de debarcare din Municipiul Iasi 200 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 1.500 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana pana la punctul 

de debarcare din Municipiul Iasi 1.000 

Abonament, valabil 12 luni, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 2.400 

Tichete de călătorie cu pret redus    

Studenti inmatriculati la forma de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant superior acreditate, in varsta de pana la 

26 de ani, pe timpul anului universitar 100 

Gratuitati   

Veterani de război și văduve de război 150 

Persoane cu handicap grav si accentuat precum si insotitorii 

acestora 150 

Eroi, martiri si revolutionari din decembrie 1989 150 



150 

Elevi – Zona Metropolitana pana la punctual de debarcare din 

Municipiul Iasi 150 

Elevi – Zona Metropolitana + Municipiul Iasi 200 

Abonament unic -  1 zi – gratuitate in ziua donarii – 100% 12 

Diverse:  
Taxa de călătorie 99 

 

 

Anexa 6.1.4. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – UAT Ciurea 

Aplicabile de la data de intrarii in vigoare a contractului 

Tip legitimatie de călătorie 
Aria de aplicabilitate / acoperire 

U.A.T. Ciurea 

  Tarif propus  - lei -  

Tichete de călătorie cu pret întreg   

Bilet 1 călătorie, valabil 180 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana + Municipiul Iasi 7 

Bilet 1 călătorie, valabil 120 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana pana la punctul de debarcare din Municipiul Iasi 5 

Bilet 2 călătorii, 1 calatorie valabila 180 de minute de la 

validarea, fiecarei calatorii, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 12 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 300 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana pana la 

punctul de debarcare din Municipiul Iasi 200 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 1.500 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana pana la punctul 

de debarcare din Municipiul Iasi 1.000 

Abonament, valabil 12 luni, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 2.400 

Tichete de călătorie cu pret redus    

Studenti inmatriculati la forma de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant superior acreditate, in varsta de pana la 

26 de ani, pe timpul anului universitar 100 

Gratuitati   

Veterani de război și văduve de război 150 

Persoane cu handicap grav si accentuat precum si insotitorii 

acestora 150 

Eroi, martiri si revolutionari din decembrie 1989 150 

Elevi – Zona Metropolitana pana la punctual de debarcare din 

Municipiul Iasi 150 

Elevi – Zona Metropolitana + Municipiul Iasi 200 

Abonament unic -  1 zi – gratuitate in ziua donarii – 100% 12 

Diverse:  
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Taxa de călătorie 99 

 

 

Anexa 6.1.5. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – UAT Holboca 

Aplicabile de la data de intrarii in vigoare a contractului 

Tip legitimatie de călătorie 
Aria de aplicabilitate / acoperire 

U.A.T. Holboca 

  Tarif propus  - lei -  

Tichete de călătorie cu pret întreg   

Bilet 1 călătorie, valabil 180 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana + Municipiul Iasi 7 

Bilet 1 călătorie, valabil 120 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana pana la punctul de debarcare din Municipiul Iasi 5 

Bilet 2 călătorii, 1 calatorie valabila 180 de minute de la 

validarea, fiecarei calatorii, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 12 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 300 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana pana la 

punctul de debarcare din Municipiul Iasi 200 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 1.500 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana pana la punctul 

de debarcare din Municipiul Iasi 1.000 

Abonament, valabil 12 luni, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 2.400 

Tichete de călătorie cu pret redus    

Studenti inmatriculati la forma de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant superior acreditate, in varsta de pana la 

26 de ani, pe timpul anului universitar 100 

Gratuitati   

Veterani de război și văduve de război 150 

Persoane cu handicap grav si accentuat precum si insotitorii 

acestora 150 

Eroi, martiri si revolutionari din decembrie 1989 150 

Elevi – Zona Metropolitana pana la punctual de debarcare din 

Municipiul Iasi 150 

Elevi – Zona Metropolitana + Municipiul Iasi 200 

Abonament unic -  1 zi – gratuitate in ziua donarii – 100% 12 

Diverse:  
Taxa de călătorie 99 
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Anexa 6.1.6. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – UAT Miroslava 

Aplicabile de la data de intrarii in vigoare a contractului 

Tip legitimatie de călătorie 
Aria de aplicabilitate / acoperire 

U.A.T. Miroslava 

  Tarif propus  - lei -  

Tichete de călătorie cu pret întreg   

Bilet 1 călătorie, valabil 180 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana + Municipiul Iasi 7 

Bilet 1 călătorie, valabil 120 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana pana la punctul de debarcare din Municipiul Iasi 5 

Bilet 2 călătorii, 1 calatorie valabila 180 de minute de la 

validarea, fiecarei calatorii, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 12 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 300 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana pana la 

punctul de debarcare din Municipiul Iasi 200 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 1.500 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana pana la punctul 

de debarcare din Municipiul Iasi 1.000 

Abonament, valabil 12 luni, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 2.400 

Tichete de călătorie cu pret redus    

Studenti inmatriculati la forma de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant superior acreditate, in varsta de pana la 

26 de ani, pe timpul anului universitar 100 

Gratuitati   

Veterani de război și văduve de război 150 

Persoane cu handicap grav si accentuat precum si insotitorii 

acestora 150 

Eroi, martiri si revolutionari din decembrie 1989 150 

Elevi – Zona Metropolitana pana la punctual de debarcare din 

Municipiul Iasi 150 

Elevi – Zona Metropolitana + Municipiul Iasi 200 

Abonament unic -  1 zi – gratuitate in ziua donarii – 100% 12 

Diverse:  
Taxa de călătorie 99 

 

 

Anexa 6.1.7. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – UAT Popricani 

Aplicabile de la data de intrarii in vigoare a contractului 

Tip legitimatie de călătorie 
Aria de aplicabilitate / acoperire 

U.A.T. Popricani 

  Tarif propus  - lei -  
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Tichete de călătorie cu pret întreg   

Bilet 1 călătorie, valabil 180 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana + Municipiul Iasi 7 

Bilet 1 călătorie, valabil 120 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana pana la punctul de debarcare din Municipiul Iasi 5 

Bilet 2 călătorii, 1 calatorie valabila 180 de minute de la 

validarea, fiecarei calatorii, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 12 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 300 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana pana la 

punctul de debarcare din Municipiul Iasi 200 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 1.500 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana pana la punctul 

de debarcare din Municipiul Iasi 1.000 

Abonament, valabil 12 luni, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 2.400 

Tichete de călătorie cu pret redus    

Studenti inmatriculati la forma de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant superior acreditate, in varsta de pana la 

26 de ani, pe timpul anului universitar 100 

Gratuitati   

Veterani de război și văduve de război 150 

Persoane cu handicap grav si accentuat precum si insotitorii 

acestora 150 

Eroi, martiri si revolutionari din decembrie 1989 150 

Elevi – Zona Metropolitana pana la punctual de debarcare din 

Municipiul Iasi 150 

Elevi – Zona Metropolitana + Municipiul Iasi 200 

Abonament unic -  1 zi – gratuitate in ziua donarii – 100% 12 

Diverse:  
Taxa de călătorie 99 

 

 

Anexa 6.1.8. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – UAT Rediu 

Aplicabile de la data de intrarii in vigoare a contractului 

Tip legitimatie de călătorie 
Aria de aplicabilitate / acoperire 

U.A.T. Rediu 

  Tarif propus  - lei -  

Tichete de călătorie cu pret întreg   

Bilet 1 călătorie, valabil 180 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana + Municipiul Iasi 7 

Bilet 1 călătorie, valabil 120 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana pana la punctul de debarcare din Municipiul Iasi 5 
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Bilet 2 călătorii, 1 calatorie valabila 180 de minute de la 

validarea, fiecarei calatorii, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 12 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 300 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana pana la 

punctul de debarcare din Municipiul Iasi 200 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 1.500 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana pana la punctul 

de debarcare din Municipiul Iasi 1.000 

Abonament, valabil 12 luni, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 2.400 

Tichete de călătorie cu pret redus    

Studenti inmatriculati la forma de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant superior acreditate, in varsta de pana la 

26 de ani, pe timpul anului universitar 100 

Gratuitati   

Veterani de război și văduve de război 150 

Persoane cu handicap grav si accentuat precum si insotitorii 

acestora 150 

Eroi, martiri si revolutionari din decembrie 1989 150 

Elevi – Zona Metropolitana pana la punctual de debarcare din 

Municipiul Iasi 150 

Elevi – Zona Metropolitana + Municipiul Iasi 200 

Abonament unic -  1 zi – gratuitate in ziua donarii – 100% 12 

Diverse:  
Taxa de călătorie 99 

 

Anexa 6.1.9. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – UAT Tomesti 

Aplicabile de la data de intrarii in vigoare a contractului 

Tip legitimatie de călătorie 
Aria de aplicabilitate / acoperire 

U.A.T. Tomesti 

  Tarif propus  - lei -  

Tichete de călătorie cu pret întreg   

Bilet 1 călătorie, valabil 180 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana + Municipiul Iasi 7 

Bilet 1 călătorie, valabil 120 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana pana la punctul de debarcare din Municipiul Iasi 5 

Bilet 2 călătorii, 1 calatorie valabila 180 de minute de la 

validarea, fiecarei calatorii, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 12 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 300 
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Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana pana la 

punctul de debarcare din Municipiul Iasi 200 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 1.500 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana pana la punctul 

de debarcare din Municipiul Iasi 1.000 

Abonament, valabil 12 luni, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 2.400 

Tichete de călătorie cu pret redus    

Studenti inmatriculati la forma de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant superior acreditate, in varsta de pana la 

26 de ani, pe timpul anului universitar 100 

Gratuitati   

Veterani de război și văduve de război 150 

Persoane cu handicap grav si accentuat precum si insotitorii 

acestora 150 

Eroi, martiri si revolutionari din decembrie 1989 150 

Elevi – Zona Metropolitana pana la punctual de debarcare din 

Municipiul Iasi 150 

Elevi – Zona Metropolitana + Municipiul Iasi 200 

Abonament unic -  1 zi – gratuitate in ziua donarii – 100% 12 

Diverse:  
Taxa de călătorie 99 

 

 

Anexa 6.1.10. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – UAT Tutora 

Aplicabile de la data de intrarii in vigoare a contractului 

Tip legitimatie de călătorie 
Aria de aplicabilitate / acoperire 

U.A.T. Tutora 

  Tarif propus  - lei -  

Tichete de călătorie cu pret întreg   

Bilet 1 călătorie, valabil 180 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana + Municipiul Iasi 7 

Bilet 1 călătorie, valabil 120 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana pana la punctul de debarcare din Municipiul Iasi 5 

Bilet 2 călătorii, 1 calatorie valabila 180 de minute de la 

validarea, fiecarei calatorii, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 12 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 300 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana pana la 

punctul de debarcare din Municipiul Iasi 200 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 1.500 
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Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana pana la punctul 

de debarcare din Municipiul Iasi 1.000 

Abonament, valabil 12 luni, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 2.400 

Tichete de călătorie cu pret redus    

Studenti inmatriculati la forma de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant superior acreditate, in varsta de pana la 

26 de ani, pe timpul anului universitar 100 

Gratuitati   

Veterani de război și văduve de război 150 

Persoane cu handicap grav si accentuat precum si insotitorii 

acestora 150 

Eroi, martiri si revolutionari din decembrie 1989 150 

Elevi – Zona Metropolitana pana la punctual de debarcare din 

Municipiul Iasi 150 

Elevi – Zona Metropolitana + Municipiul Iasi 200 

Abonament unic -  1 zi – gratuitate in ziua donarii – 100% 12 

Diverse:  
Taxa de călătorie 99 

 

 

Anexa 6.1.11. – Tarife de calatorie practicate in momentul incheierii contractului – UAT Valea 

Lupului 

Aplicabile de la data de intrarii in vigoare a contractului 

Tip legitimatie de călătorie 
Aria de aplicabilitate / acoperire 

U.A.T. Valea Lupului 

  Tarif propus  - lei -  

Tichete de călătorie cu pret întreg   

Bilet 1 călătorie, valabil 180 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana + Municipiul Iasi 7 

Bilet 1 călătorie, valabil 120 de minute de la validare, Zona 

Metropolitana pana la punctul de debarcare din Municipiul Iasi 5 

Bilet 2 călătorii, 1 calatorie valabila 180 de minute de la 

validarea, fiecarei calatorii, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 12 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 300 

Abonament, valabil 30 de zile, Zona Metropolitana pana la 

punctul de debarcare din Municipiul Iasi 200 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 1.500 

Abonament, valabil 6 luni, Zona Metropolitana pana la punctul 

de debarcare din Municipiul Iasi 1.000 

Abonament, valabil 12 luni, Zona Metropolitana + Municipiul 

Iasi 2.400 
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Tichete de călătorie cu pret redus    

Studenti inmatriculati la forma de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant superior acreditate, in varsta de pana la 

26 de ani, pe timpul anului universitar 100 

Gratuitati   

Veterani de război și văduve de război 150 

Persoane cu handicap grav si accentuat precum si insotitorii 

acestora 150 

Eroi, martiri si revolutionari din decembrie 1989 150 

Elevi – Zona Metropolitana pana la punctual de debarcare din 

Municipiul Iasi 150 

Elevi – Zona Metropolitana + Municipiul Iasi 200 

Abonament unic -  1 zi – gratuitate in ziua donarii – 100% 12 

Diverse:  
Taxa de călătorie 99 

 

 

Anexa 6.2 – Modalitatea de stabilire, modificare sau ajustare a Tarifelor de călătorie 

  

Entitatea Contractantă este liberă să stabilească tarifele de călătorie pentru serviciile publice de transport pe 

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

 

a) tarif de călătorie, stabilit și impus unilateral de către Entitatea contractantă pe criterii sociale pentru 

toți călătorii, fără a fi necesară fundamentarea nivelului acestuia, caz în care călătorii plătesc un tarif sub 

nivelul costurile reale iar operatorul este îndreptățit să încaseze Compensația și, după caz, Diferențele de tarif 

aferente gratuităților și tarifelor reduse stabilite pentru anumite categorii de persoane; 

 

b) tarif de călătorie cu valoare redusă, stabilit de către autoritatea competentă pe criterii de protecție 

socială pentru anumite categorii de călători, fără a fi necesară fundamentarea nivelului acestuia, caz în care 

operatorul este îndreptățit să încaseze Diferențele de tarif până la nivelul tarifului de călătorie aplicat și, după 

caz, Compensația cuvenită pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, implicit din aplicarea tarifului 

de călătorie prevăzut la lit. a). 

 

Stabilirea, ajustarea și modificarea nivelului Tarifelor de călătorie pentru toate tipurile de Titluri de călătorie 

se aprobă prin hotărâre a Entității Contractate, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui 

A.N.R.S.C. nr. 272/ 2007 pentru aprobarea Normelor– cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea 

tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane. 

Ajustarea sau modificarea Tarifelor de călătorie pentru serviciile de transport public local de persoane prin 

curse regulate se realizează, la cererea operatorilor de transport public local de persoane prin curse regulate, 

pe baza următoarelor documente: 

• cererea de ajustare sau modificare, care conține: tarifele în vigoare și tarifele solicitate, inclusiv TVA; 

justificarea propunerii de ajustare sau modificare se face pe baza unui memoriu tehnico-economic, care 

prezintă oportunitatea fundamentării tarifelor datorată creșterii principalelor elemente de cheltuieli; 

• fișele de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea tarifelor; 

• alte date și informații necesare fundamentării tarifelor propuse. 
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Anexa 6.3 – Lista punctelor de distributie a titlurilor de calatorie si programul de functionare 

Anexa 6.3.1 – Lista Punctelor de vanzare 

DISPECERATE 

Nr.c

rt. 
Chiosc nr. 

Adresa punctului de 

vanzare 

Program functionare zile 

lucratoare/ zile nelucratoare 

1 Rond Copou  Str. Ion Luca Caragiale  5.00-22.00 / 5.00-22.00 

2 Ciurea Str. Garii nr.11 5.00-22.00 / 5.00-22.00 

3 Rond Dacia Str. Stramosilor  4.30-22.00 / 4.30-22.00 

4 Rond Dancu  Calea Dacilor 5.00-22.00 / 5.00-22.00 

5 Tehnopolis Soseaua Nicolina 5.00-22.00 / 5.00-22.00 

6 C.U.G  1  Sos. Nicolina 5.00-22.00 / 5.00-22.00 

7 Rond Canta Str. Canta 5.00-22.00 / 5.00-22.00 

8 Rond Tg. Cucu Str. Cuza Voda 5.00-22.00 / 8.00-16.00 

9 Bucium Soseaua Bucium 5.00-22.00 / 5.00-22.00 

10 Tatarasi Nord Str. Tatarrasi  5.00-22.00 / 5.00-22.00 

11 Rond Tutora Bd. Virgil Sahleanu 5.00-22.00 / 5.00-22.00 

12 Tomesti Str. Prof. Petru Olteanu 8.00-16.00 / Inchis 

 

TONETE 

 

Nr. 

crt. 
Chiosc nr. 

Adresa punctului de 

vanzare 

Program functionare 

zile lucratoare/ zile 

nelucratoare 

1 ZIMBRU  B.dul. Alex.cel Bun 06-21 / 06-20 

2 PIATA UNIRII Str. Cuza Voda 06-21 / 09-17 

3 DR. SAVINI Str. Tatarasi 06-21 / INCHIS 

4 POD NICOLINA Str. Nicolina 06-21 / 06-20 

5 MUNCA INVALIZILOR Str. Pcurari 06-21 / 06-20 

6 PIATA NICOLINA B.dul N.Iorga 06-21 / 06-20 

7 MIRCEA CEL BATRAN Str. Cerna 06-21 / 06-20 

8 PODU ROS Sos. Nicolina 06-21 / INCHIS 

9 GARA Str. Silvestru  06-21 / S-INCHIS,  D-

09-17 

                  

Anexa 6.3.2 – Lista automatelor de vânzare CTP 

Nr.crt. Locatia punctului de vanzare 

Program 

functionare zile 

lucratoare/ zile 

nelucratoare 

01. Gara  Iasi Non-stop 

02. Piata  Unirii Non-stop 

03. Tg.Cucu Non-stop 

04. Frigorifer Non-stop 

05. Tudor  Vladimirescu Non-stop 

06. Universitate Non-stop 

07. Bloc  Carmen Non-stop 
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08. Dr. Savini Non-stop 

09.  Podu  Ros Non-stop 

10. Moldova   Non-stop 

 

Anexa 6.3.2.1 – Lista automatelor de vânzare EPIN 

UAT ARONEANU 

Nr.crt. Locatia punctului de vanzare 

Program 

functionare zile 

lucratoare/ zile 

nelucratoare 

01. Primaria Aroneanu ( propunere)  Non-stop 

 

UAT BARNOVA 

Nr.crt. Locatia punctului de vanzare 

Program 

functionare zile 

lucratoare/ zile 

nelucratoare 

01. Visan( propunere) Non-stop 

02. Pietrarie( propunere) Non-stop 

03. Visan 2 – Sf. Ilie( propunere) Non-stop 

04. Todirel( propunere) Non-stop 

05. Paun( propunere) Non-stop 

 

 

UAT CIUREA 

Nr.crt. Locatia punctului de vanzare 

Program 

functionare zile 

lucratoare/ zile 

nelucratoare 

01. Baza Nautica Non-stop 

02. Sere Visoianu Non-stop 

03. Lunca Cetatuii Non-stop 

04. Blocuri Ciurea Non-stop 

05. Dumbrava( propunere) Non-stop 

06. Santa( propunere) Non-stop 

 

 

UAT HOLBOCA 

Nr.crt. Locatia punctului de vanzare 

Program 

functionare zile 

lucratoare/ zile 

nelucratoare 

01. Primaria Holboca( propunere) Non-stop 

02. Rusenii Vechi( propunere) Non-stop 

03. Rusenii Noi( propunere) Non-stop 

04. Valea Lunga( propunere) Non-stop 
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UAT MIROSLAVA 

Nr.crt. Locatia punctului de vanzare 

Program 

functionare zile 

lucratoare/ zile 

nelucratoare 

01. Complex Sun City  Non-stop 

02. Class Residence Non-stop 

03. Primaria Miroslava Non-stop 

04. Vorovesti( propunere) Non-stop 

05. Valea Adanca( propunere) Non-stop 

06. Bratuleni( propunere) Non-stop 

07. Valea Ursului( propunere) Non-stop 

 

 

UAT POPRICANI 

Nr.crt. Locatia punctului de vanzare 

Program 

functionare zile 

lucratoare/ zile 

nelucratoare 

01. Carlig( propunere) Non-stop 

02. Vanatori( propunere) Non-stop 

03. Popricani( propunere) Non-stop 

04. Cuza Voda( propunere) Non-stop 

05. Tipilesti( propunere) Non-stop 

 

 

UAT REDIU 

Nr.crt. Locatia punctului de vanzare 

Program 

functionare zile 

lucratoare/ zile 

nelucratoare 

01. Breazu( propunere) Non-stop 

02. Horlesti( propunere) Non-stop 

03. Rediu( propunere) Non-stop 

 

 

UAT TOMESTI 

Nr.crt. Locatia punctului de vanzare 

Program 

functionare zile 

lucratoare/ zile 

nelucratoare 

01. Tomesti Deal Non-stop 

02. Goruni( propunere) Non-stop 

03. Chicerea( propunere) Non-stop 
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UAT TUTORA 

Nr.crt. Locatia punctului de vanzare 

Program 

functionare zile 

lucratoare/ zile 

nelucratoare 

01. Tutora( propunere) Non-stop 

02. Opriseni( propunere) Non-stop 

UAT VALEA LUPULUI 

Nr.crt. Locatia punctului de vanzare 

Program 

functionare zile 

lucratoare/ zile 

nelucratoare 

01. Valea Lupului( propunere) Non-stop 

 

 

 

 

 

Nr.crt. Locatia punctului de vanzare 

Program 

functionare zile 

lucratoare/ zile 

nelucratoare 

1.  Pasaj ACB Non-stop 

2.  Liceul Pedagogic Non-stop 

3.  Troita zona Antibiotice Non-stop 

4.  Tatarasi Nord (Neuro) Non-stop 

5.  Str Conductelor Non-stop 

6.  Piata Nicolina 2 Non-stop 

7.  Petru Poni Non-stop 

8.  Compan - Moara 1 Mai Non-stop 

9.  Moara 1 Mai Non-stop 

10.  Popas Pacurari Non-stop 

11.  Rond Dacia Non-stop 

12.  Plopii fara sot Non-stop 

13.  1001 Articole Non-stop 

14.  Sala Polivalenta Non-stop 

15.  Tatarasi Dispecer 3 Non-stop 

16.  Pasaj Nicolina 2 Non-stop 

17.  Rond Tutora (In fata la Ceramica) Non-stop 

18.  Selgros- CUG 1 , in statie capat linie Non-stop 

19.  Copou stadion Non-stop 

20.  Carrefour ERA Non-stop 

21.  Copou Corp A Non-stop 

22.  Gara Non-stop 

23.  Moldomobila Non-stop 

24.  Tesatura Non-stop 

25.  Frigorifer Granit Non-stop 

26.  Tatarasi Sud - KMax Non-stop 
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27.  Supercopou Non-stop 

28.  Vama Veche - Gara Non-stop 

29.  Baza 3 Non-stop 

30.  Blocuri Pacurari Non-stop 

31.  Blocuri Metalurgie Non-stop 

32.  Daewoo Non-stop 

33.  Camine POITIERS Non-stop 

34.  C.U.G - ANL Non-stop 

35.  Independentei (in fata Profi) Non-stop 

36.  Podul de Fier Non-stop 

37.  Liceul Agricol Non-stop 

38.  Podul de piatra Non-stop 

39.  Statiunea viticola Non-stop 

40.  Pasaj Nicolina Non-stop 

41.  Tehnopolis 2 Non-stop 

42.  Flora Non-stop 

43.  Gara internationala 2 Non-stop 

44.  Flora - Flux Non-stop 

45.  Statie Socola Bucium Non-stop 

46.  Liceul Teologic Non-stop 

47.  Statia Cotnari Non-stop 

48.  Pacurari 2 - Statie Munca Invalizilor Non-stop 

49.  Piata Unirii Non-stop 

50.  Podu Ros 2 - Alpha Bank Non-stop 

51.  Tatarasi 1 Non-stop 

52.  Copou - Triumf Non-stop 

53.  Petru Poni 2 Non-stop 

54.  Vama Bazar Non-stop 

55.  Fabrica de tigarete - Octav Bancila Non-stop 

56.  Vama II Non-stop 

57.  Bucegi Non-stop 

58.  OMV Pacurari Non-stop 

59.  Capat Miroslava Non-stop 

60.  Egros2 spre Podu Ros Non-stop 

61.  Astoria Non-stop 

62.  Independentei 1 Non-stop 

63.  Hanul 3 Sarmale Non-stop 

64.  Alexandru cel Bun Non-stop 

65.  Podu Ros 1 Non-stop 

66.  Tudor Vladimirescu - T17 Non-stop 

67.  Policlinica recuperare Non-stop 

68.  Sala Polivalenta 2 Non-stop 

69.  Depozit Non-stop 

70.  Copou - Rond Vechi Non-stop 

71.  Spitalul Sf Maria - LIDL Non-stop 

72.  Podul de piatra 2 Non-stop 

73.  Agronomie - Copou Non-stop 

74.  Zimbru - Dacia Non-stop 



163 

75.  Mircea cel Batran Non-stop 

76.  Copou 2 - Fornetti Non-stop 

77.  Alexandru Rond 28 Non-stop 

78.  Raiffeisen - Stefan cel Mare Non-stop 

79.  Granit - Pod Socola Non-stop 

80.  Nicolina 1 Non-stop 

81.  Centrofarm Non-stop 

82.  Targu Cucu Non-stop 

83.  Rond 28 - 2 Non-stop 

84.  Statie RATP CUG-SELGROS Non-stop 

85.  Tesatura 2 Non-stop 

86.  Statia Padurii Non-stop 

87.  Mc Donalds Non-stop 

88.  Liceul CUG - Brutarie Non-stop 

89.  Pasapoarte Non-stop 

90.  Sg. Grigore Ioan Non-stop 

91.  Liceul CUG Non-stop 

92.  OMV Bucium Non-stop 

93.  Expo Mobila Non-stop 

94.  Rond Agronomie Non-stop 

95.  Familial Non-stop 

96.  George Cosbuc Non-stop 

97.  Pacurari 1 - Moara de Foc Non-stop 

98.  Piata Chirila - Tatarasi Non-stop 

99.  Tatarasi 3 - Doi Baieti Non-stop 

100.  Tatarasi 2 - Farmacie Non-stop 

101.  Metalurgie Non-stop 

102.  Nicolina 2 - Biserica Catolica Non-stop 

103.  Continental - Poitiers Non-stop 

104.  Capat Tomesti Non-stop 

105.  Spitalul Sf Maria Non-stop 

106.  Statia Columnei Non-stop 

107.  Moldova Mall Non-stop 

108.  Piata Mihai Eminescu Non-stop 

109.  Sectia 1 Socar Non-stop 

110.  Hotel Moldova Non-stop 

111.  Blocuri Cetatuia Non-stop 

112.  Veronica Micle Non-stop 

113.  Dedeman Socola Non-stop 

114.  Seminarul Teologic 2 Non-stop 

115.  Gara internationala Non-stop 

116.  Piata Alexandru cel Bun Non-stop 

117.  Podul de fier 2 Non-stop 

118.  Podu Ros 3 Non-stop 

119.  Bacinschi Non-stop 

120.  Vama - Racemi Non-stop 

121.  Bucium Rond Non-stop 

122.  Piata Nicolina Non-stop 
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123.  Rond Pacurari Non-stop 

124.  Filarmonica Non-stop 

125.  Bicaz - Dacia Non-stop 

126.  Rond Cug - TEHNOPOLIS Non-stop 

127.  Rond Dancu Non-stop 

128.  Rond Canta Non-stop 

 

 

 

ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ 

DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI 

Președinte, 

Costel Alexe 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

SOCIETATEA COMPANIADE TRANSPORT 

PUBLIC IAȘI S.A. 

    Director General , 

    Cristian Stoica 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

Director Executiv 

Eduard Boz 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director economic, 

Crina-Lavinia Dobrescu 
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

 

                             Avocat, 

Cristina Olariu-Cotnăreanu 
Am luat cunoștință de acest înscris oficial și 

îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
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Anexa 7 – Diferentele de tarif 

Anexa 7.1.1 – Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi și reduceri la transportul local – 

Municipiul IASI 

 

Nr 

crt. 

Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 

Modalitatea 

de acordare 

a protecţiei 

sociale 

(procentul de 

reducere) 

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 

(lei/ 

unitate) 

Legislaţia în vigoare care 

reglementează protecţia 

socială 

1 Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

100% 

 

80 Legea nr. 448/06.12.2006 

republicată, privind 

protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu 

handicap 

H.C.L. nr. 189/30.05.2022 

privind majorarea tarifelor 

tichetelor de calatorie 

valabile pe mijloacele de 

transport ale societatii 

C.T.P. Iasi 

2 Persoane pensionare cu vârsta de 

peste 65 de ani, cu domiciliul in 

municipiul Iasi, inclusiv persoanele 

fara venit si care un implinit vârsta de 

pensionare prevazuta de lege si 

persoane pensionare cu vârsta de până 

la 65 de ani a căror pensii sunt mai 

mici decât salariul minim brut pe tară 

garantat 

100% 100 H.C.L. nr. 129/31.03.2017 

privind stabilirea 

modalitatilor de acordare a 

gratuitatilor si facilitatilor 

pentru transportul in comun 

pe raza municipiului Iasi  

H.C.L. nr. 404 / 28.09.2018 

privind completarea art. 1 

aliniat 2.1.din HCL nr. 

129/31.03.2017. 

 

H.C.L. nr. 189/30.05.2022 

privind majorarea tarifelor 

tichetelor de calatorie 

valabile pe mijloacele de 

transport ale societatii 

C.T.P. Iasi 

3 Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

100% 100 

 

Legea nr. 44/01.07.1994 

republicată, privind 

veteranii de razboi, precum 

si unele drepturi ale 

invalizilor si vaduvelor de 

razboi 

H.C.L. nr. 189/30.05.2022 

privind majorarea tarifelor 

tichetelor de calatorie 
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Nr 

crt. 

Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 

Modalitatea 

de acordare 

a protecţiei 

sociale 

(procentul de 

reducere) 

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 

(lei/ 

unitate) 

Legislaţia în vigoare care 

reglementează protecţia 

socială 

valabile pe mijloacele de 

transport ale societatii 

C.T.P. Iasi 

4 Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

 

100% 100 

 

Legea nr. 341/2004 – Legea 

recunoştinţei pentru victoria 

Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru 

revolta muncitorească 

anticomunistă de la Braşov 

din noiembrie 1987 şi 

pentru revolta 

muncitorească 

anticomunistă din Valea 

Jiului - Lupeni - august 

1977 

H.C.L. nr. 189/30.05.2022 

privind majorarea tarifelor 

tichetelor de calatorie 

valabile pe mijloacele de 

transport ale societatii 

C.T.P. Iasi 

5 Donatori de sange o zi 100% 12 Hotararea de Guvern nr. 

1364/04.10.2006 pentru 

aprobarea drepturilor si 

obligatiilor donatorilor de 

sange; 

H.C.L. nr. 125/07.03.2005 

privind aprobarea gratuitatii 

pe mijloacele de transport in 

comun pentru donatorii de 

sange; 

H.C.L. nr. 189/30.05.2022 

privind majorarea tarifelor 

tichetelor de calatorie 

valabile pe mijloacele de 

transport ale societatii 

C.T.P. Iasi 

6 Elevi- scoala Alecu Russo 100% 90 H.C.L. nr. 202/30.05.2018 

privind acordarea de 

gratuitate la serviciul de 

transport public local pentru 

30 de elevi, susținută de 

către  Municipiul Iasi 
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Nr 

crt. 

Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 

Modalitatea 

de acordare 

a protecţiei 

sociale 

(procentul de 

reducere) 

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 

(lei/ 

unitate) 

Legislaţia în vigoare care 

reglementează protecţia 

socială 

H.C.L. nr. 189/30.05.2022 

privind majorarea tarifelor 

tichetelor de calatorie 

valabile pe mijloacele de 

transport ale societatii 

C.T.P. Iasi 

7 Elevi din invatamantul preuniversitar 

acreditat / autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

100% 110 Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. 189/30.05.2022 

privind majorarea tarifelor 

tichetelor de calatorie 

valabile pe mijloacele de 

transport ale societatii 

C.T.P. Iasi 

8 Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si liceal de 

stat, particular autorizat/acreditat, pe 

tot parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la forma 

de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatament superior 

acreditate, in varsta de pana la 26 de 

ani, pe timpul anului universitar 

100% 110 Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. 63/31.03.2016 

privind sustinerea de catre 

Consiliul Local al 

Municipiului Iasi, a 

biletelor si abonamentelor 

cu reducere, pentru elevi si 

studenti 

H.C.L. nr. 64/31.03.2016 

privind sustinerea de catre 

Consiliul Local al 

Municipiului Iasi a 

abonamentului de tip 

studentesc, pentru 

transportul local prin curse 

regulate 

 

H.C.L. nr. 189/30.05.2022 

privind majorarea tarifelor 

tichetelor de calatorie 

valabile pe mijloacele de 

transport ale societatii 

C.T.P. Iasi 

9 Donatori de sange elevi + studenti  100% 110 H.C.L. nr. 183/31.05.2017 

privind completarea art. 1 

din H.C.L. nr. 63/2016 - 

privind susținerea de catre 

Consiliul Local al 
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Nr 

crt. 

Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 

Modalitatea 

de acordare 

a protecţiei 

sociale 

(procentul de 

reducere) 

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 

(lei/ 

unitate) 

Legislaţia în vigoare care 

reglementează protecţia 

socială 

Municipiului Iași, a 

biletelor și abonamentelor 

cu reducere, pentru elevi și 

studenti 

 

H.C.L. nr. 189/30.05.2022 

privind majorarea tarifelor 

tichetelor de calatorie 

valabile pe mijloacele de 

transport ale societatii 

C.T.P. Iasi 

10 Studenti inmatriculati la forma de 

invatamant cu frecventa, in institutiile 

de invatamant superior acreditate de 

pe raza municipiului Iasi, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe parcursul anului 

universitar (decontare 42,5% 

Universitate + 42,50% Municipiul 

Iasi + 15% student) - studentesc 

42,50% 47 H.C.L. nr. 64/31.03.2016 

privind sustinerea de catre 

Consiliul Local al 

Municipiului Iasi a 

abonamentului de tip 

studentesc, pentru 

transportul local prin curse 

regulate 

 

H.C.L. nr. 189/30.05.2022 

privind majorarea tarifelor 

tichetelor de calatorie 

valabile pe mijloacele de 

transport ale societatii 

C.T.P. Iasi 

11 Studenti orfani inmatriculati la forma 

de invatamant cu frecventa, in 

institutiile de invatamant superior 

acreditate de pe raza municipiului 

Iasi, in varsta de pana la 26 de ani, pe 

parcursul anului universitar 

(decontare 50% Universitate + 50% 

Municipiul Iasi) - studentesc 

50% 55 H.C.L. nr. 64/31.03.2016 

privind sustinerea de catre 

Consiliul Local al 

Municipiului Iasi a 

abonamentului de tip 

studentesc, pentru 

transportul local prin curse 

regulate 

 

H.C.L. nr. 189/30.05.2022 

privind majorarea tarifelor 

tichetelor de calatorie 

valabile pe mijloacele de 

transport ale societatii 

C.T.P. Iasi 

12 Elevi din invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de stat, particular 

50% 

 

1,50  H.C.L. nr. 63/31.03.2016 

privind sustinerea de catre 
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Nr 

crt. 

Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 

Modalitatea 

de acordare 

a protecţiei 

sociale 

(procentul de 

reducere) 

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 

(lei/ 

unitate) 

Legislaţia în vigoare care 

reglementează protecţia 

socială 

autorizat/acreditat, pe tot parcursul 

anului calendaristic si studenti 

inmatriculati la forma de invatament 

cu frecventa, in institutiile de 

invatamant superior acreditate, in 

varsta de pana la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

(bilet 1 

călătorie)  

 

Consiliul Local al 

Municipiului Iasi, a 

biletelor si abonamentelor 

cu reducere, pentru elevi si 

studenti 

H.C.L. nr. 189/30.05.2022 

privind majorarea tarifelor 

tichetelor de calatorie 

valabile pe mijloacele de 

transport ale societatii 

C.T.P. Iasi 

13 Elevi din invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot parcursul 

anului calendaristic si studenti 

inmatriculati la forma de invatament 

cu frecventa, in institutiile de 

invatamant superior acreditate, in 

varsta de pana la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

50% 

 

3,00 

(bilet 2 

călătorii) 

H.C.L. nr. 63/31.03.2016 

privind sustinerea de catre 

Consiliul Local al 

Municipiului Iasi, a 

biletelor si abonamentelor 

cu reducere, pentru elevi si 

studenti 

 

H.C.L. nr. 189/30.05.2022 

privind majorarea tarifelor 

tichetelor de calatorie 

valabile pe mijloacele de 

transport ale societatii 

C.T.P. Iasi 

14 Studenti inmatriculati la forma de 

invatament cu frecventa, in institutiile 

de invatamant superior acreditate, in 

varsta de pana la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

50% 

 

55 

(Aboname

nt unic 

zona 1 -  

30  zile)  

H.C.L. nr. 63/31.03.2016 

privind sustinerea de catre 

Consiliul Local al 

Municipiului Iasi, a 

biletelor si abonamentelor 

cu reducere, pentru elevi si 

studenti 

H.C.L. nr. 189/30.05.2022 

privind majorarea tarifelor 

tichetelor de calatorie 

valabile pe mijloacele de 

transport ale societatii 

C.T.P. Iasi 

15 Studenti inmatriculati la forma de 

invatamant cu frecventa, in institutiile 

de invatament superior acreditate, in 

varsta de pana la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

50% 

 

15  

(Aboname

nt unic 

zona 1 - 7  

zile) 

H.C.L. nr. 63/31.03.2016 

privind sustinerea de catre 

Consiliul Local al 

Municipiului Iasi, a 

biletelor si abonamentelor 
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Nr 

crt. 

Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 

Modalitatea 

de acordare 

a protecţiei 

sociale 

(procentul de 

reducere) 

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 

(lei/ 

unitate) 

Legislaţia în vigoare care 

reglementează protecţia 

socială 

cu reducere, pentru elevi si 

studenti 

H.C.L. nr. 189/30.05.2022 

privind majorarea tarifelor 

tichetelor de calatorie 

valabile pe mijloacele de 

transport ale societatii 

C.T.P. Iasi 

16 Studenti inmatriculati la forma de 

invatamant cu frecventa, in institutiile 

de invatament superior acreditate, in 

varsta de pana la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

50% 

 

6 

(Aboname

nt unic 

zona 1 - 1 

zi) 

H.C.L. nr. 63/31.03.2016 

privind sustinerea de catre 

Consiliul Local al 

Municipiului Iasi, a 

biletelor si abonamentelor 

cu reducere, pentru elevi si 

studenti 

H.C.L. nr. 189/30.05.2022 

privind majorarea tarifelor 

tichetelor de calatorie 

valabile pe mijloacele de 

transport ale societatii 

C.T.P. Iasi 

17 Donatori de sange- abonamente 50% 55 

(Aboname

nt unic 

zona 1 -  

30  zile) 

Hotararea de Guvern nr. 

1364/04.10.2006 pentru 

aprobarea drepturilor si 

obligatiilor donatorilor de 

sange; 

H.C.L. nr. 189/30.05.2022 

privind majorarea tarifelor 

tichetelor de calatorie 

valabile pe mijloacele de 

transport ale societatii 

C.T.P. Iasi 

18 Angajati unitati de invatamant 

acreditate / autorizate 

50% 55 

(Aboname

nt unic 

zona 1 -  

30  zile) 

H.C.L. nr. 359 /27.09.2019 

privind acordarea reducerii 

de 50% din tariful unui 

abonament unic, zona 1, 

valabil 30 de zile, pentru 

angajatii care isi desfasoara 

activitatea in unitatile de 

invatamant acreditate / 

autorizate din Municipiul 

Iasi 
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Nr 

crt. 

Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 

Modalitatea 

de acordare 

a protecţiei 

sociale 

(procentul de 

reducere) 

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 

(lei/ 

unitate) 

Legislaţia în vigoare care 

reglementează protecţia 

socială 

H.C.L. nr. 189/30.05.2022 

privind majorarea tarifelor 

tichetelor de calatorie 

valabile pe mijloacele de 

transport ale societatii 

C.T.P. Iasi 

Anexa 7.1.2 – Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi și reduceri la transportul local – 

UAT ARONEANU 

 

Nr 

crt. 

Categoria socială/ Tipul 

de protecţie socială 

Modalitatea 

de acordare a 

protecţiei 

sociale 

(procentul de 

reducere) 

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 
Legislaţia în vigoare care 

reglementează protecţia socială 
(lei/ 

unitate)/ 

luna 

1 

Persoane cu handicap grav 

si accentuat, precum si 

însotitorii acestora  

100% 150 

Legea nr. 448/06.12.2006 republicată, 

privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap 

H.C.L. nr. ……………… 

2 

Persoane cu handicap grav 

si accentuat, precum si 

însotitorii acestora  

100% 200 

Legea nr. 448/06.12.2006 republicată, 

privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap 

H.C.L. nr. ……………… 

3 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
100% 150 

Legea nr. 44/01.07.1994 republicată, 

privind veteranii de razboi, precum si 

unele drepturi ale invalizilor si 

vaduvelor de razboi 

H.C.L. nr. ……………… 

4 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
100% 200 

Legea nr. 44/01.07.1994 republicată, 

privind veteranii de razboi, precum si 

unele drepturi ale invalizilor si 

vaduvelor de razboi 

H.C.L. nr. ……………… 

5 100% 150 
Legea nr. 341/2004 – Legea 

recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei 
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Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

Române din Decembrie 1989, pentru 

revolta muncitorească anticomunistă de 

la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru 

revolta muncitorească anticomunistă din 

Valea Jiului - Lupeni - august 1977 

H.C.L. nr. ……………………. 

6 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

100% 200 

Legea nr. 341/2004 – Legea 

recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei 

Române din Decembrie 1989, pentru 

revolta muncitorească anticomunistă de 

la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru 

revolta muncitorească anticomunistă din 

Valea Jiului - Lupeni - august 1977 

H.C.L. nr. ……………………. 

7 Donatori de sange o zi 100% 12 

Hotararea de Guvern nr. 

1364/04.10.2006 pentru aprobarea 

drepturilor si obligatiilor donatorilor de 

sange; 

  

8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

100% 150 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. ……. 

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

100% 200 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. ……. 

10 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

100% 150 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1 si art 205 alin 1); 
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11 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

100% 200 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1 si art 205 alin 1); 

  

12 

Studenti inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatamant superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

50% 100 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. ……………………… 

13 

Persoane pensionare cu 

vârsta de peste 65 de ani, 

cu domiciliul in municipiul 

Iasi, inclusiv persoanele 

fara venit si care un 

implinit vârsta de 

pensionare prevazuta de 

lege si persoane pensionare 

cu vârsta de până la 65 de 

ani a căror pensii sunt mai 

mici decât salariul minim 

brut pe tară garantat 

100% 

8 tichete 

*12 ron / 

luna 

H.C.L. nr. …………………….. 

 

 

Anexa 7.1.3 – Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi și reduceri la transportul local – 

UAT BArnova 

 

Nr 

crt. 

Categoria socială/ Tipul 

de protecţie socială 

Modalitatea 

de acordare a 

protecţiei 

sociale 

(procentul de 

reducere) 

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 
Legislaţia în vigoare care 

reglementează protecţia socială 
(lei/ 

unitate)/ 

luna 
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1 

Persoane cu handicap grav 

si accentuat, precum si 

însotitorii acestora  

100% 150 

Legea nr. 448/06.12.2006 republicată, 

privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap 

H.C.L. nr. ……………… 

2 

Persoane cu handicap grav 

si accentuat, precum si 

însotitorii acestora  

100% 200 

Legea nr. 448/06.12.2006 republicată, 

privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap 

H.C.L. nr. ……………… 

3 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
100% 150 

Legea nr. 44/01.07.1994 republicată, 

privind veteranii de razboi, precum si 

unele drepturi ale invalizilor si 

vaduvelor de razboi 

H.C.L. nr. ……………… 

4 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
100% 200 

Legea nr. 44/01.07.1994 republicată, 

privind veteranii de razboi, precum si 

unele drepturi ale invalizilor si 

vaduvelor de razboi 

H.C.L. nr. ……………… 

5 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

100% 150 

Legea nr. 341/2004 – Legea 

recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei 

Române din Decembrie 1989, pentru 

revolta muncitorească anticomunistă de 

la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru 

revolta muncitorească anticomunistă din 

Valea Jiului - Lupeni - august 1977 

H.C.L. nr. ……………………. 

6 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

100% 200 

Legea nr. 341/2004 – Legea 

recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei 

Române din Decembrie 1989, pentru 

revolta muncitorească anticomunistă de 

la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru 

revolta muncitorească anticomunistă din 

Valea Jiului - Lupeni - august 1977 

H.C.L. nr. ……………………. 

7 Donatori de sange o zi 100% 12 

Hotararea de Guvern nr. 

1364/04.10.2006 pentru aprobarea 

drepturilor si obligatiilor donatorilor de 

sange; 

  



175 

8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

100% 150 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. ……. 

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

100% 200 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. ……. 

10 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

100% 150 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1 si art 205 alin 1); 

  

11 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

100% 200 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1 si art 205 alin 1); 

  

12 

Studenti inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatamant superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

50% 100 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. ……………………… 

13 
Persoane pensionare cu 

vârsta de peste 65 de ani, 
100% H.C.L. nr. …………………….. 
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cu domiciliul in municipiul 

Iasi, inclusiv persoanele 

fara venit si care un 

implinit vârsta de 

pensionare prevazuta de 

lege si persoane pensionare 

cu vârsta de până la 65 de 

ani a căror pensii sunt mai 

mici decât salariul minim 

brut pe tară garantat 

8 tichete 

*12 ron / 

luna 

 

Anexa 7.1.4 – Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi și reduceri la transportul local  – UAT ciurea 

 

Nr 

crt. 

Categoria socială/ Tipul 

de protecţie socială 

Modalitatea 

de acordare a 

protecţiei 

sociale 

(procentul de 

reducere) 

Nivelul 

protecţiei sociale 

acordate 
Legislaţia în vigoare care 

reglementează protecţia 

socială 
(lei/ unitate)/ luna 

1 

Persoane cu handicap grav 

si accentuat, precum si 

însotitorii acestora  

100% 150 

Legea nr. 448/06.12.2006 

republicată, privind 

protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu 

handicap 

H.C.L. nr. ……………… 

2 

Persoane cu handicap grav 

si accentuat, precum si 

însotitorii acestora  

100% 200 

Legea nr. 448/06.12.2006 

republicată, privind 

protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu 

handicap 

H.C.L. nr. ……………… 

3 
Veterani de razboi si vaduve 

de razboi  
100% 150 

Legea nr. 44/01.07.1994 

republicată, privind 

veteranii de razboi, precum 

si unele drepturi ale 

invalizilor si vaduvelor de 

razboi 

H.C.L. nr. ……………… 

4 
Veterani de razboi si vaduve 

de razboi  
100% 200 

Legea nr. 44/01.07.1994 

republicată, privind 

veteranii de razboi, precum 

si unele drepturi ale 

invalizilor si vaduvelor de 

razboi 
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H.C.L. nr. ……………… 

5 
Eroi, martiri si revolutionari 

din Decembrie 1989 
100% 150 

Legea nr. 341/2004 – Legea 

recunoştinţei pentru victoria 

Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru 

revolta muncitorească 

anticomunistă de la Braşov 

din noiembrie 1987 şi 

pentru revolta 

muncitorească 

anticomunistă din Valea 

Jiului - Lupeni - august 

1977 

H.C.L. nr. 

……………………. 

6 
Eroi, martiri si revolutionari 

din Decembrie 1989 
100% 200 

Legea nr. 341/2004 – Legea 

recunoştinţei pentru victoria 

Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru 

revolta muncitorească 

anticomunistă de la Braşov 

din noiembrie 1987 şi 

pentru revolta 

muncitorească 

anticomunistă din Valea 

Jiului - Lupeni - august 

1977 

H.C.L. nr. 

……………………. 

7 Donatori de sange o zi 100% 12 

Hotararea de Guvern nr. 

1364/04.10.2006 pentru 

aprobarea drepturilor si 

obligatiilor donatorilor de 

sange; 

  

8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

100% 150 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. ……. 

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

100% 200 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. ……. 
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10 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de stat, 

particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta de pana 

la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

100% 150 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1 si art 

205 alin 1); 

  

11 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de stat, 

particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta de pana 

la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

100% 200 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1 si art 

205 alin 1); 

  

12 

Studenti inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatamant superior 

acreditate, in varsta de pana 

la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

50% 100 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. 

……………………… 

13 

Persoane pensionare cu 

vârsta de peste 65 de ani, cu 

domiciliul in municipiul 

Iasi, inclusiv persoanele 

fara venit si care un implinit 

vârsta de pensionare 

prevazuta de lege si 

persoane pensionare cu 

vârsta de până la 65 de ani a 

căror pensii sunt mai mici 

decât salariul minim brut pe 

tară garantat 

100% 
8 tichete *12 ron 

/ luna 

H.C.L. nr. 

…………………….. 
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Anexa 7.1.5 – Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi și reduceri la transportul local  – UAT holboca 

 

Nr 

crt. 

Categoria 

socială/ Tipul de 

protecţie socială 

Modalitatea de 

acordare a 

protecţiei 

sociale 

(procentul de 

reducere) 

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 

Legislaţia în vigoare care 

reglementează protecţia socială 

(lei/ unitate)/ 

luna 

1 

Persoane cu 

handicap grav si 

accentuat, precum 

si însotitorii 

acestora  

100% 150 

Legea nr. 448/06.12.2006 republicată, 

privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap 

H.C.L. nr. ……………… 

2 

Persoane cu 

handicap grav si 

accentuat, precum 

si însotitorii 

acestora  

100% 200 

Legea nr. 448/06.12.2006 republicată, 

privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap 

H.C.L. nr. ……………… 

3 

Veterani de razboi 

si vaduve de 

razboi  

100% 150 

Legea nr. 44/01.07.1994 republicată, 

privind veteranii de razboi, precum si 

unele drepturi ale invalizilor si 

vaduvelor de razboi 

H.C.L. nr. ……………… 

4 

Veterani de razboi 

si vaduve de 

razboi  

100% 200 

Legea nr. 44/01.07.1994 republicată, 

privind veteranii de razboi, precum si 

unele drepturi ale invalizilor si 

vaduvelor de razboi 

H.C.L. nr. ……………… 

5 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

100% 150 

Legea nr. 341/2004 – Legea 

recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei 

Române din Decembrie 1989, pentru 

revolta muncitorească anticomunistă 

de la Braşov din noiembrie 1987 şi 

pentru revolta muncitorească 

anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni 

- august 1977 

H.C.L. nr. ……………………. 

6 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

100% 200 

Legea nr. 341/2004 – Legea 

recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei 

Române din Decembrie 1989, pentru 

revolta muncitorească anticomunistă 

de la Braşov din noiembrie 1987 şi 

pentru revolta muncitorească 
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anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni 

- august 1977 

H.C.L. nr. ……………………. 

7 
Donatori de sange 

o zi 
100% 12 

Hotararea de Guvern nr. 

1364/04.10.2006 pentru aprobarea 

drepturilor si obligatiilor donatorilor de 

sange; 

  

8 

Elevi din 

invatamantul 

preuniversitar 

acreditat / 

autorizat pe tot 

parcursul anului 

calendaristic 

100% 150 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. ……. 

9 

Elevi din 

invatamantul 

preuniversitar 

acreditat / 

autorizat pe tot 

parcursul anului 

calendaristic 

100% 200 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. ……. 

10 

Elevi orfani din 

invatamantul 

obligatoriu, 

profesional si 

liceal de stat, 

particular 

autorizat/acreditat, 

pe tot parcursul 

anului 

calendaristic si 

studenti orfani 

inmatriculati la 

forma de 

invatament cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatament 

superior 

acreditate, in 

varsta de pana la 

26 de ani, pe 

timpul anului 

universitar 

100% 150 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1 si art 205 alin 

1); 
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11 

Elevi orfani din 

invatamantul 

obligatoriu, 

profesional si 

liceal de stat, 

particular 

autorizat/acreditat, 

pe tot parcursul 

anului 

calendaristic si 

studenti orfani 

inmatriculati la 

forma de 

invatament cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatament 

superior 

acreditate, in 

varsta de pana la 

26 de ani, pe 

timpul anului 

universitar 

100% 200 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1 si art 205 alin 

1); 

  

12 

Studenti 

inmatriculati la 

forma de 

invatament cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatamant 

superior 

acreditate, in 

varsta de pana la 

26 de ani, pe 

timpul anului 

universitar 

50% 100 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. ……………………… 

13 

Persoane 

pensionare cu 

vârsta de peste 65 

de ani, cu 

domiciliul in 

municipiul Iasi, 

inclusiv 

persoanele fara 

venit si care un 

implinit vârsta de 

pensionare 

prevazuta de lege 

si persoane 

100% 
8 tichete *12 

ron / luna 
H.C.L. nr. …………………….. 
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pensionare cu 

vârsta de până la 

65 de ani a căror 

pensii sunt mai 

mici decât salariul 

minim brut pe tară 

garantat 

 

ANEXA 7.1.6 – CATEGORIILE DE PASAGERI CARE BENEFICIAZĂ DE GRATUITĂŢI ȘI REDUCERI LA 

TRANSPORTUL LOCAL  – UAT MIROSLAVA 

 

Nr 

crt. 

Categoria socială/ Tipul 

de protecţie socială 

Modalitatea 

de acordare a 

protecţiei 

sociale 

(procentul de 

reducere) 

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 

Legislaţia în vigoare care 

reglementează protecţia 

socială 
(lei/ unitate)/ 

luna 

1 

Persoane cu handicap grav 

si accentuat, precum si 

însotitorii acestora  

100% 150 

Legea nr. 448/06.12.2006 

republicată, privind 

protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu 

handicap 

H.C.L. nr. ……………… 

2 

Persoane cu handicap grav 

si accentuat, precum si 

însotitorii acestora  

100% 200 

Legea nr. 448/06.12.2006 

republicată, privind 

protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu 

handicap 

H.C.L. nr. ……………… 

3 
Veterani de razboi si vaduve 

de razboi  
100% 150 

Legea nr. 44/01.07.1994 

republicată, privind 

veteranii de razboi, precum 

si unele drepturi ale 

invalizilor si vaduvelor de 

razboi 

H.C.L. nr. ……………… 

4 
Veterani de razboi si vaduve 

de razboi  
100% 200 

Legea nr. 44/01.07.1994 

republicată, privind 

veteranii de razboi, precum 

si unele drepturi ale 

invalizilor si vaduvelor de 

razboi 

H.C.L. nr. ……………… 
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5 
Eroi, martiri si revolutionari 

din Decembrie 1989 
100% 150 

Legea nr. 341/2004 – Legea 

recunoştinţei pentru victoria 

Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru 

revolta muncitorească 

anticomunistă de la Braşov 

din noiembrie 1987 şi 

pentru revolta 

muncitorească 

anticomunistă din Valea 

Jiului - Lupeni - august 

1977 

H.C.L. nr. 

……………………. 

6 
Eroi, martiri si revolutionari 

din Decembrie 1989 
100% 200 

Legea nr. 341/2004 – Legea 

recunoştinţei pentru victoria 

Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru 

revolta muncitorească 

anticomunistă de la Braşov 

din noiembrie 1987 şi 

pentru revolta 

muncitorească 

anticomunistă din Valea 

Jiului - Lupeni - august 

1977 

H.C.L. nr. 

……………………. 

7 Donatori de sange o zi 100% 12 

Hotararea de Guvern nr. 

1364/04.10.2006 pentru 

aprobarea drepturilor si 

obligatiilor donatorilor de 

sange; 

  

8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

100% 150 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. ……. 

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

100% 200 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. ……. 

10 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de stat, 

particular 

100% 150 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1 si art 

205 alin 1); 
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autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta de pana 

la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

  

11 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de stat, 

particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta de pana 

la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

100% 200 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1 si art 

205 alin 1); 

  

12 

Studenti inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatamant superior 

acreditate, in varsta de pana 

la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

50% 100 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. 

……………………… 

13 

Persoane pensionare cu 

vârsta de peste 65 de ani, cu 

domiciliul in municipiul 

Iasi, inclusiv persoanele fara 

venit si care un implinit 

vârsta de pensionare 

prevazuta de lege si 

persoane pensionare cu 

vârsta de până la 65 de ani a 

căror pensii sunt mai mici 

decât salariul minim brut pe 

tară garantat 

100% 
8 tichete *12 

ron / luna 

H.C.L. nr. 

…………………….. 

 

ANEXA 7.1.7 – CATEGORIILE DE PASAGERI CARE BENEFICIAZĂ DE GRATUITĂŢI ȘI REDUCERI LA 

TRANSPORTUL LOCAL – UAT POPRICANI 

 

Nr 

crt. 

Modalitatea 

de acordare 

Nivelul 

protecţiei 

Legislaţia în vigoare care reglementează 

protecţia socială 
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Categoria 

socială/ Tipul de 

protecţie socială 

a protecţiei 

sociale 

(procentul 

de reducere) 

sociale 

acordate 

(lei/ 

unitate)/ 

luna 

1 

Persoane cu 

handicap grav si 

accentuat, precum 

si însotitorii 

acestora  

100% 150 

Legea nr. 448/06.12.2006 republicată, 

privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 

H.C.L. nr. ……………… 

2 

Persoane cu 

handicap grav si 

accentuat, precum 

si însotitorii 

acestora  

100% 200 

Legea nr. 448/06.12.2006 republicată, 

privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 

H.C.L. nr. ……………… 

3 

Veterani de razboi 

si vaduve de 

razboi  

100% 150 

Legea nr. 44/01.07.1994 republicată, privind 

veteranii de razboi, precum si unele drepturi 

ale invalizilor si vaduvelor de razboi 

H.C.L. nr. ……………… 

4 

Veterani de razboi 

si vaduve de 

razboi  

100% 200 

Legea nr. 44/01.07.1994 republicată, privind 

veteranii de razboi, precum si unele drepturi 

ale invalizilor si vaduvelor de razboi 

H.C.L. nr. ……………… 

5 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

100% 150 

Legea nr. 341/2004 – Legea recunoştinţei 

pentru victoria Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru revolta 

muncitorească anticomunistă de la Braşov 

din noiembrie 1987 şi pentru revolta 

muncitorească anticomunistă din Valea Jiului 

- Lupeni - august 1977 

H.C.L. nr. ……………………. 

6 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

100% 200 

Legea nr. 341/2004 – Legea recunoştinţei 

pentru victoria Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru revolta 

muncitorească anticomunistă de la Braşov 

din noiembrie 1987 şi pentru revolta 

muncitorească anticomunistă din Valea Jiului 

- Lupeni - august 1977 

H.C.L. nr. ……………………. 

7 
Donatori de sange 

o zi 
100% 12 

Hotararea de Guvern nr. 1364/04.10.2006 

pentru aprobarea drepturilor si obligatiilor 

donatorilor de sange; 
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8 

Elevi din 

invatamantul 

preuniversitar 

acreditat / 

autorizat pe tot 

parcursul anului 

calendaristic 

100% 150 

Legea nr. 1/2011 a educației naționale(art. 84 

alin. 1); 

H.C.L. nr. ……. 

9 

Elevi din 

invatamantul 

preuniversitar 

acreditat / 

autorizat pe tot 

parcursul anului 

calendaristic 

100% 200 

Legea nr. 1/2011 a educației naționale(art. 84 

alin. 1); 

H.C.L. nr. ……. 

10 

Elevi orfani din 

invatamantul 

obligatoriu, 

profesional si 

liceal de stat, 

particular 

autorizat/acreditat, 

pe tot parcursul 

anului 

calendaristic si 

studenti orfani 

inmatriculati la 

forma de 

invatament cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatament 

superior 

acreditate, in 

varsta de pana la 

26 de ani, pe 

timpul anului 

universitar 

100% 150 

Legea nr. 1/2011 a educației naționale(art. 84 

alin. 1 si art 205 alin 1); 

  

11 

Elevi orfani din 

invatamantul 

obligatoriu, 

profesional si 

liceal de stat, 

particular 

autorizat/acreditat, 

pe tot parcursul 

anului 

calendaristic si 

100% 200 

Legea nr. 1/2011 a educației naționale(art. 84 

alin. 1 si art 205 alin 1); 
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studenti orfani 

inmatriculati la 

forma de 

invatament cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatament 

superior 

acreditate, in 

varsta de pana la 

26 de ani, pe 

timpul anului 

universitar 

12 

Studenti 

inmatriculati la 

forma de 

invatament cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatamant 

superior 

acreditate, in 

varsta de pana la 

26 de ani, pe 

timpul anului 

universitar 

50% 100 

Legea nr. 1/2011 a educației naționale(art. 84 

alin. 1); 

H.C.L. nr. ……………………… 

13 

Persoane 

pensionare cu 

vârsta de peste 65 

de ani, cu 

domiciliul in 

municipiul Iasi, 

inclusiv 

persoanele fara 

venit si care un 

implinit vârsta de 

pensionare 

prevazuta de lege 

si persoane 

pensionare cu 

vârsta de până la 

65 de ani a căror 

pensii sunt mai 

mici decât salariul 

minim brut pe tară 

garantat 

100% 

8 tichete 

*12 ron / 

luna 

H.C.L. nr. …………………….. 

 

ANEXA 7.1.8 – CATEGORIILE DE PASAGERI CARE BENEFICIAZĂ DE GRATUITĂŢI ȘI REDUCERI LA 

TRANSPORTUL LOCAL – UAT REDIU 
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Nr 

crt. 

Categoria socială/ 

Tipul de protecţie 

socială 

Modalitatea 

de acordare a 

protecţiei 

sociale 

(procentul de 

reducere) 

Nivelul protecţiei 

sociale acordate 
Legislaţia în vigoare care 

reglementează protecţia 

socială (lei/ unitate)/ luna 

1 

Persoane cu 

handicap grav si 

accentuat, precum si 

însotitorii acestora  

100% 150 

Legea nr. 448/06.12.2006 

republicată, privind 

protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu 

handicap 

H.C.L. nr. ……………… 

2 

Persoane cu 

handicap grav si 

accentuat, precum si 

însotitorii acestora  

100% 200 

Legea nr. 448/06.12.2006 

republicată, privind 

protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu 

handicap 

H.C.L. nr. ……………… 

3 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
100% 150 

Legea nr. 44/01.07.1994 

republicată, privind 

veteranii de razboi, precum 

si unele drepturi ale 

invalizilor si vaduvelor de 

razboi 

H.C.L. nr. ……………… 

4 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
100% 200 

Legea nr. 44/01.07.1994 

republicată, privind 

veteranii de razboi, precum 

si unele drepturi ale 

invalizilor si vaduvelor de 

razboi 

H.C.L. nr. ……………… 

5 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

100% 150 

Legea nr. 341/2004 – Legea 

recunoştinţei pentru victoria 

Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru 

revolta muncitorească 

anticomunistă de la Braşov 

din noiembrie 1987 şi 

pentru revolta 

muncitorească 

anticomunistă din Valea 
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Jiului - Lupeni - august 

1977 

H.C.L. nr. 

……………………. 

6 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

100% 200 

Legea nr. 341/2004 – Legea 

recunoştinţei pentru victoria 

Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru 

revolta muncitorească 

anticomunistă de la Braşov 

din noiembrie 1987 şi 

pentru revolta 

muncitorească 

anticomunistă din Valea 

Jiului - Lupeni - august 

1977 

H.C.L. nr. 

……………………. 

7 
Donatori de sange o 

zi 
100% 12 

Hotararea de Guvern nr. 

1364/04.10.2006 pentru 

aprobarea drepturilor si 

obligatiilor donatorilor de 

sange; 

  

8 

Elevi din 

invatamantul 

preuniversitar 

acreditat / autorizat 

pe tot parcursul 

anului calendaristic 

100% 150 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. ……. 

9 

Elevi din 

invatamantul 

preuniversitar 

acreditat / autorizat 

pe tot parcursul 

anului calendaristic 

100% 200 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. ……. 

10 

Elevi orfani din 

invatamantul 

obligatoriu, 

profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, 

pe tot parcursul 

anului calendaristic 

si studenti orfani 

inmatriculati la 

forma de 

100% 150 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1 si art 

205 alin 1); 
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invatament cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta 

de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului 

universitar 

11 

Elevi orfani din 

invatamantul 

obligatoriu, 

profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, 

pe tot parcursul 

anului calendaristic 

si studenti orfani 

inmatriculati la 

forma de 

invatament cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta 

de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului 

universitar 

100% 200 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1 si art 

205 alin 1); 

  

12 

Studenti 

inmatriculati la 

forma de invatament 

cu frecventa, in 

institutiile de 

invatamant superior 

acreditate, in varsta 

de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului 

universitar 

50% 100 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. 

……………………… 

13 

Persoane pensionare 

cu vârsta de peste 65 

de ani, cu domiciliul 

in municipiul Iasi, 

inclusiv persoanele 

fara venit si care un 

implinit vârsta de 

pensionare 

prevazuta de lege si 

persoane pensionare 

cu vârsta de până la 

65 de ani a căror 

100% 
8 tichete *12 ron / 

luna 

H.C.L. nr. 

…………………….. 
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pensii sunt mai mici 

decât salariul minim 

brut pe tară garantat 

 

ANEXA 7.1.9 – CATEGORIILE DE PASAGERI CARE BENEFICIAZĂ DE GRATUITĂŢI ȘI REDUCERI LA 

TRANSPORTUL LOCAL – UAT TOMESTI 

 

Nr 

crt. 

Categoria socială/ 

Tipul de protecţie 

socială 

Modalitatea 

de acordare 

a protecţiei 

sociale 

(procentul de 

reducere) 

Nivelul protecţiei 

sociale acordate 
Legislaţia în vigoare care 

reglementează protecţia 

socială (lei/ unitate)/ luna 

1 

Persoane cu 

handicap grav si 

accentuat, precum 

si însotitorii 

acestora  

100% 150 

Legea nr. 448/06.12.2006 

republicată, privind 

protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu 

handicap 

H.C.L. nr. ……………… 

2 

Persoane cu 

handicap grav si 

accentuat, precum 

si însotitorii 

acestora  

100% 200 

Legea nr. 448/06.12.2006 

republicată, privind 

protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu 

handicap 

H.C.L. nr. ……………… 

3 
Veterani de razboi 

si vaduve de razboi  
100% 150 

Legea nr. 44/01.07.1994 

republicată, privind 

veteranii de razboi, precum 

si unele drepturi ale 

invalizilor si vaduvelor de 

razboi 

H.C.L. nr. ……………… 

4 
Veterani de razboi 

si vaduve de razboi  
100% 200 

Legea nr. 44/01.07.1994 

republicată, privind 

veteranii de razboi, precum 

si unele drepturi ale 

invalizilor si vaduvelor de 

razboi 

H.C.L. nr. ……………… 
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5 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

100% 150 

Legea nr. 341/2004 – Legea 

recunoştinţei pentru victoria 

Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru 

revolta muncitorească 

anticomunistă de la Braşov 

din noiembrie 1987 şi 

pentru revolta 

muncitorească 

anticomunistă din Valea 

Jiului - Lupeni - august 

1977 

H.C.L. nr. 

……………………. 

6 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

100% 200 

Legea nr. 341/2004 – Legea 

recunoştinţei pentru victoria 

Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru 

revolta muncitorească 

anticomunistă de la Braşov 

din noiembrie 1987 şi 

pentru revolta 

muncitorească 

anticomunistă din Valea 

Jiului - Lupeni - august 

1977 

H.C.L. nr. 

……………………. 

7 
Donatori de sange o 

zi 
100% 12 

Hotararea de Guvern nr. 

1364/04.10.2006 pentru 

aprobarea drepturilor si 

obligatiilor donatorilor de 

sange; 

  

8 

Elevi din 

invatamantul 

preuniversitar 

acreditat / autorizat 

pe tot parcursul 

anului calendaristic 

100% 150 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. ……. 

9 

Elevi din 

invatamantul 

preuniversitar 

acreditat / autorizat 

pe tot parcursul 

anului calendaristic 

100% 200 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. ……. 
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10 

Elevi orfani din 

invatamantul 

obligatoriu, 

profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, 

pe tot parcursul 

anului calendaristic 

si studenti orfani 

inmatriculati la 

forma de 

invatament cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta 

de pana la 26 de 

ani, pe timpul 

anului universitar 

100% 150 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1 si art 

205 alin 1); 

  

11 

Elevi orfani din 

invatamantul 

obligatoriu, 

profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, 

pe tot parcursul 

anului calendaristic 

si studenti orfani 

inmatriculati la 

forma de 

invatament cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta 

de pana la 26 de 

ani, pe timpul 

anului universitar 

100% 200 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1 si art 

205 alin 1); 

  

12 

Studenti 

inmatriculati la 

forma de 

invatament cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatamant superior 

acreditate, in varsta 

de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului 

universitar 

50% 100 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. 

……………………… 
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13 

Persoane 

pensionare cu 

vârsta de peste 65 

de ani, cu 

domiciliul in 

municipiul Iasi, 

inclusiv persoanele 

fara venit si care un 

implinit vârsta de 

pensionare 

prevazuta de lege si 

persoane 

pensionare cu 

vârsta de până la 65 

de ani a căror pensii 

sunt mai mici decât 

salariul minim brut 

pe tară garantat 

100% 
8 tichete *12 ron / 

luna 

H.C.L. nr. 

…………………….. 

 

ANEXA 7.1.10 – CATEGORIILE DE PASAGERI CARE BENEFICIAZĂ DE GRATUITĂŢI ȘI REDUCERI LA 

TRANSPORTUL LOCAL – UAT TUTORA 

 

Nr 

crt. 

Categoria socială/ 

Tipul de protecţie 

socială 

Modalitatea 

de acordare 

a protecţiei 

sociale 

(procentul 

de reducere) 

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 

Legislaţia în vigoare care 

reglementează protecţia 

socială 
(lei/ unitate)/ 

luna 

1 

Persoane cu 

handicap grav si 

accentuat, precum 

si însotitorii 

acestora  

100% 150 

Legea nr. 448/06.12.2006 

republicată, privind protectia si 

promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 

H.C.L. nr. ……………… 

2 

Persoane cu 

handicap grav si 

accentuat, precum 

si însotitorii 

acestora  

100% 200 

Legea nr. 448/06.12.2006 

republicată, privind protectia si 

promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 

H.C.L. nr. ……………… 

3 
Veterani de razboi 

si vaduve de razboi  
100% 150 

Legea nr. 44/01.07.1994 

republicată, privind veteranii de 

razboi, precum si unele drepturi 

ale invalizilor si vaduvelor de 

razboi 

H.C.L. nr. ……………… 
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4 
Veterani de razboi 

si vaduve de razboi  
100% 200 

Legea nr. 44/01.07.1994 

republicată, privind veteranii de 

razboi, precum si unele drepturi 

ale invalizilor si vaduvelor de 

razboi 

H.C.L. nr. ……………… 

5 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

100% 150 

Legea nr. 341/2004 – Legea 

recunoştinţei pentru victoria 

Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru revolta 

muncitorească anticomunistă de 

la Braşov din noiembrie 1987 şi 

pentru revolta muncitorească 

anticomunistă din Valea Jiului - 

Lupeni - august 1977 

H.C.L. nr. ……………………. 

6 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

100% 200 

Legea nr. 341/2004 – Legea 

recunoştinţei pentru victoria 

Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru revolta 

muncitorească anticomunistă de 

la Braşov din noiembrie 1987 şi 

pentru revolta muncitorească 

anticomunistă din Valea Jiului - 

Lupeni - august 1977 

H.C.L. nr. ……………………. 

7 
Donatori de sange o 

zi 
100% 12 

Hotararea de Guvern nr. 

1364/04.10.2006 pentru 

aprobarea drepturilor si 

obligatiilor donatorilor de sange; 

  

8 

Elevi din 

invatamantul 

preuniversitar 

acreditat / autorizat 

pe tot parcursul 

anului calendaristic 

100% 150 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. ……. 

9 

Elevi din 

invatamantul 

preuniversitar 

acreditat / autorizat 

pe tot parcursul 

anului calendaristic 

100% 200 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. ……. 
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10 

Elevi orfani din 

invatamantul 

obligatoriu, 

profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, 

pe tot parcursul 

anului calendaristic 

si studenti orfani 

inmatriculati la 

forma de 

invatament cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta 

de pana la 26 de 

ani, pe timpul 

anului universitar 

100% 150 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1 si art 205 

alin 1); 

  

11 

Elevi orfani din 

invatamantul 

obligatoriu, 

profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, 

pe tot parcursul 

anului calendaristic 

si studenti orfani 

inmatriculati la 

forma de 

invatament cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta 

de pana la 26 de 

ani, pe timpul 

anului universitar 

100% 200 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1 si art 205 

alin 1); 

  

12 

Studenti 

inmatriculati la 

forma de 

invatament cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatamant superior 

acreditate, in varsta 

de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului 

universitar 

50% 100 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. 

……………………… 
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13 

Persoane 

pensionare cu 

vârsta de peste 65 

de ani, cu 

domiciliul in 

municipiul Iasi, 

inclusiv persoanele 

fara venit si care un 

implinit vârsta de 

pensionare 

prevazuta de lege si 

persoane 

pensionare cu 

vârsta de până la 65 

de ani a căror pensii 

sunt mai mici decât 

salariul minim brut 

pe tară garantat 

100% 
8 tichete *12 ron 

/ luna 
H.C.L. nr. …………………….. 

 

ANEXA 7.1.11 – CATEGORIILE DE PASAGERI CARE BENEFICIAZĂ DE GRATUITĂŢI ȘI REDUCERI LA 

TRANSPORTUL LOCAL – UAT VALEA LUPULUI 

 

Nr 

crt. 

Categoria socială/ 

Tipul de protecţie 

socială 

Modalitatea de 

acordare a 

protecţiei 

sociale 

(procentul de 

reducere) 

Nivelul protecţiei 

sociale acordate 
Legislaţia în vigoare care 

reglementează protecţia 

socială (lei/ unitate)/ luna 

1 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, 

precum si însotitorii 

acestora  

100% 150 

Legea nr. 448/06.12.2006 

republicată, privind 

protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu 

handicap 

H.C.L. nr. ……………… 

2 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, 

precum si însotitorii 

acestora  

100% 200 

Legea nr. 448/06.12.2006 

republicată, privind 

protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu 

handicap 

H.C.L. nr. ……………… 

3 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
100% 150 

Legea nr. 44/01.07.1994 

republicată, privind 

veteranii de razboi, precum 

si unele drepturi ale 

invalizilor si vaduvelor de 

razboi 
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H.C.L. nr. ……………… 

4 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
100% 200 

Legea nr. 44/01.07.1994 

republicată, privind 

veteranii de razboi, precum 

si unele drepturi ale 

invalizilor si vaduvelor de 

razboi 

H.C.L. nr. ……………… 

5 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

100% 150 

Legea nr. 341/2004 – Legea 

recunoştinţei pentru victoria 

Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru 

revolta muncitorească 

anticomunistă de la Braşov 

din noiembrie 1987 şi 

pentru revolta 

muncitorească 

anticomunistă din Valea 

Jiului - Lupeni - august 

1977 

H.C.L. nr. 

……………………. 

6 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

100% 200 

Legea nr. 341/2004 – Legea 

recunoştinţei pentru victoria 

Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru 

revolta muncitorească 

anticomunistă de la Braşov 

din noiembrie 1987 şi 

pentru revolta 

muncitorească 

anticomunistă din Valea 

Jiului - Lupeni - august 

1977 

H.C.L. nr. 

……………………. 

7 Donatori de sange o zi 100% 12 

Hotararea de Guvern nr. 

1364/04.10.2006 pentru 

aprobarea drepturilor si 

obligatiilor donatorilor de 

sange; 

  

8 
Elevi din 

invatamantul 
100% 150 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 
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preuniversitar 

acreditat / autorizat pe 

tot parcursul anului 

calendaristic 

H.C.L. nr. ……. 

9 

Elevi din 

invatamantul 

preuniversitar 

acreditat / autorizat pe 

tot parcursul anului 

calendaristic 

100% 200 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 

H.C.L. nr. ……. 

10 

Elevi orfani din 

invatamantul 

obligatoriu, 

profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe 

tot parcursul anului 

calendaristic si 

studenti orfani 

inmatriculati la forma 

de invatament cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta 

de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului 

universitar 

100% 150 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1 si art 

205 alin 1); 

  

11 

Elevi orfani din 

invatamantul 

obligatoriu, 

profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe 

tot parcursul anului 

calendaristic si 

studenti orfani 

inmatriculati la forma 

de invatament cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta 

de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului 

universitar 

100% 200 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1 si art 

205 alin 1); 

  

12 
Studenti inmatriculati 

la forma de 
50% 100 

Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale(art. 84 alin. 1); 
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invatament cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatamant superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului 

universitar 

H.C.L. nr. 

……………………… 

13 

Persoane pensionare 

cu vârsta de peste 65 

de ani, cu domiciliul 

in municipiul Iasi, 

inclusiv persoanele 

fara venit si care un 

implinit vârsta de 

pensionare prevazuta 

de lege si persoane 

pensionare cu vârsta 

de până la 65 de ani a 

căror pensii sunt mai 

mici decât salariul 

minim brut pe tară 

garantat 

100% 
8 tichete *12 ron / 

luna 

H.C.L. nr. 

…………………….. 

 

Anexa 7.2 – Modul de acordare a diferenţelor de tarif 

Modul de acordare a diferenţelor de tarif este, la data perfectarii prezentului contract, acela stabilit 

prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Iași numerele:129 din  31 martie 2017; 202 din 30 mai 

2018;231 din 30 mai 2018; 63 din 31 martie 2016, 64 din 31 martie 2016, 125 din 7 martie 2005, 404 din 

28.09.2018, 183 din 31.05.2017, 359 din 27.09.2019 si 189 din 30.05.2022, HCL UAT……în temeiul 

legislaţiei în vigoare, pentru fiecare categorie în parte şi este după cum urmează: 

 

ANEXA 7.2.1 – MODUL DE ACORDARE A DIFERENTELOR DE TARIF  – MUNICIPIUL IASI 

 

Nr. 

Crt. 

Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 
Perioada 

Număr 

de 

călătorii 

pe 

perioada 

selectată, 

utilizat 

pentru 

calcul 

Tarif - lei  

Modalitatea 

de acordare 

a protecţiei 

sociale 

(procentul 

de reducere) 

Tarif 

aprobat 

Reducerea 

oferita 

1 Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

Lunar 60 80 80 100% 

2 Persoane pensionare cu vârsta de 

peste 65 de ani, cu domiciliul in 

Lunar 60 100 100 100% 
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Nr. 

Crt. 

Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 
Perioada 

Număr 

de 

călătorii 

pe 

perioada 

selectată, 

utilizat 

pentru 

calcul 

Tarif - lei  

Modalitatea 

de acordare 

a protecţiei 

sociale 

(procentul 

de reducere) 

Tarif 

aprobat 

Reducerea 

oferita 

municipiul Iasi, inclusiv 

persoanele fara venit si care un 

implinit vârsta de pensionare 

prevazuta de lege si persoane 

pensionare cu vârsta de până la 65 

de ani a căror pensii sunt mai mici 

decât salariul minim brut pe tară 

garantat 

3 Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

Lunar 60 100 100 100% 

4 Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

 

Lunar 60 100 100 100% 

5 Donatori de sange o zi O zi 4 12 12 100% 

6 Elevi- scoala Alecu Russo Lunar 60 90 90 100% 

7 Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / autorizat 

pe tot parcursul anului 

calendaristic 

30 zile – 

zona 1, 

abonament 

unic 

75 110 110 100% 

8 Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu frecventa, 

in institutiile de invatament 

superior acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe timpul anului 

universitar 

30 zile – 

zona 1, 

abonament 

unic 

75 110 110    100% 

9 Donatori de sange elevi + studenti  30 zile – 

zona 1, 

abonament 

unic 

75 110 110 100% 

10 Studenti inmatriculati la forma de 

invatamant cu frecventa, in 

institutiile de invatamant superior 

acreditate de pe raza municipiului 

Iasi, in varsta de pana la 26 de ani, 

pe parcursul anului universitar 

30 zile – 

zona 1, 

abonament 

unic 

75 110 47 42,50% 
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Nr. 

Crt. 

Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 
Perioada 

Număr 

de 

călătorii 

pe 

perioada 

selectată, 

utilizat 

pentru 

calcul 

Tarif - lei  

Modalitatea 

de acordare 

a protecţiei 

sociale 

(procentul 

de reducere) 

Tarif 

aprobat 

Reducerea 

oferita 

(decontare 42,5% Universitate + 

42,50% Municipiul Iasi + 15% 

student) - studentesc 

11 Studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatamant cu frecventa, 

in institutiile de invatamant 

superior acreditate de pe raza 

municipiului Iasi, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe parcursul 

anului universitar (decontare 50% 

Universitate + 50% Municipiul 

Iasi) - studentesc 

30 zile – 

zona 1, 

abonament 

unic 

75 110 55 50% 

12 Elevi din invatamantul 

obligatoriu, profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti inmatriculati la forma de 

invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant superior 

acreditate, in varsta de pana la 26 

de ani, pe timpul anului 

universitar 

1 calatorie 1 3 1,50 50% 

13 Elevi din invatamantul 

obligatoriu, profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti inmatriculati la forma de 

invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant superior 

acreditate, in varsta de pana la 26 

de ani, pe timpul anului 

universitar 

2 calatorii 2 6 3,00 50% 

14 Studenti inmatriculati la forma de 

invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant superior 

acreditate, in varsta de pana la 26 

de ani, pe timpul anului 

universitar 

30 zile – 

zona 1, 

abonament 

unic 

75 110 55 50% 
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Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de gratuităţi, în baza 

documentelor legale justificative pentru fiecare categorie.  

 

ANEXA 7.2.2 – MODUL DE ACORDARE A DIFERENTELOR DE TARIF  – UAT ARONEANU 

 

N

r 

cr

t. 

Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 
Perioada 

Număr 

de 

călătorii 

pe 

perioada 

selectată, 

utilizat 

pentru 

calcul 

Tarif - lei  
Modalitate

a de 

acordare a 

protecţiei 

sociale 

(procentul 

de reducere) 

Tarif 

aproba

t 

Reducere

a oferita 

1 

Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

60 150 150 100% 

Nr. 

Crt. 

Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 
Perioada 

Număr 

de 

călătorii 

pe 

perioada 

selectată, 

utilizat 

pentru 

calcul 

Tarif - lei  

Modalitatea 

de acordare 

a protecţiei 

sociale 

(procentul 

de reducere) 

Tarif 

aprobat 

Reducerea 

oferita 

15 Studenti inmatriculati la forma de 

invatamant cu frecventa, in 

institutiile de invatament superior 

acreditate, in varsta de pana la 26 

de ani, pe timpul anului 

universitar 

7 zile – 

zona 1, 

abonament 

unic 

14 30 15 50% 

16 Studenti inmatriculati la forma de 

invatamant cu frecventa, in 

institutiile de invatament superior 

acreditate, in varsta de pana la 26 

de ani, pe timpul anului 

universitar 

O zi – 

zona 1 

4 12 

 

 

6 50% 

 

 

17 Donatori de sange- abonamente 30 zile – 

zona 1, 

abonament 

unic 

abonament 

unic 

75 110 

 

 

55 50% 

 

 

18 Angajati unitati de invatamant 

acreditate / autorizate 

30 zile – 

zona 1, 

abonament 

unic 

75 110 55 50% 
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punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

2 

Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

3 
Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

4 
Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 135 

200 200 100% 

5 
Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 60 

150 150 100% 

6 
Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

7 Donatori de sange o zi o zi 2 12 12 100% 

8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul anului 

calendaristic 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

135 150 150 100% 

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul anului 

calendaristic 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

135 200 200 100% 
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+ Municipiul 

Iasi 

10 

Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, 

in varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

11 

Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, 

in varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

120 200 200 100% 

12 

Studenti inmatriculati la forma 

de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant 

superior acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

120 200 100 50% 

13 

Persoane pensionare cu vârsta 

de peste 65 de ani, cu domiciliul 

in municipiul Iasi, inclusiv 

persoanele fara venit si care un 

implinit vârsta de pensionare 

prevazuta de lege si persoane 

pensionare cu vârsta de până la 

65 de ani a căror pensii sunt mai 

mici decât salariul minim brut 

pe tară garantat 

8 calatorii, 

dus-intors, 

lunar 

8 96 96 100% 

       

 

Numar de calatorii: 60 in cadrul zonei UAT - Metropolitane + 75 calatorii in Municipiul Iasi, prin 

mecanismul abonamentului unic. 

 

 

ANEXA 7.2.3 – MODUL DE ACORDARE A DIFERENTELOR DE TARIF  – UAT BARNOVA 
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N

r 

cr

t. 

Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 
Perioada 

Număr 

de 

călătorii 

pe 

perioada 

selectată, 

utilizat 

pentru 

calcul 

Tarif - lei  
Modalitate

a de 

acordare a 

protecţiei 

sociale 

(procentul 

de reducere) 

Tarif 

aproba

t 

Reducere

a oferita 

1 

Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

2 

Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

3 
Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

4 
Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 135 

200 200 100% 

5 
Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 60 

150 150 100% 

6 
Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 
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7 Donatori de sange o zi o zi 2 12 12 100% 

8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul anului 

calendaristic 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

135 150 150 100% 

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul anului 

calendaristic 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

10 

Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, 

in varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

11 

Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, 

in varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

120 200 200 100% 

12 

Studenti inmatriculati la forma 

de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant 

superior acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

120 200 100 50% 
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13 

Persoane pensionare cu vârsta 

de peste 65 de ani, cu domiciliul 

in municipiul Iasi, inclusiv 

persoanele fara venit si care un 

implinit vârsta de pensionare 

prevazuta de lege si persoane 

pensionare cu vârsta de până la 

65 de ani a căror pensii sunt mai 

mici decât salariul minim brut 

pe tară garantat 

8 calatorii, 

dus-intors, 

lunar 

8 96 96 100% 

       

 

Numar de calatorii: 60 in cadrul zonei UAT - Metropolitane + 75 calatorii in Municipiul Iasi, prin 

mecanismul abonamentului unic. 

 

 

ANEXA 7.2.4 – MODUL DE ACORDARE A DIFERENTELOR DE TARIF  – UAT CIUREA 

 

N

r 

cr

t. 

Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 
Perioada 

Număr 

de 

călătorii 

pe 

perioada 

selectată, 

utilizat 

pentru 

calcul 

Tarif - lei  
Modalitate

a de 

acordare a 

protecţiei 

sociale 

(procentul 

de reducere) 

Tarif 

aproba

t 

Reducere

a oferita 

1 

Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

2 

Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

3 
Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

4 
Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

30 de zile,  

Zona 135 
200 200 100% 
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Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

5 
Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 60 

150 150 100% 

6 
Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

7 Donatori de sange o zi o zi 2 12 12 100% 

8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul anului 

calendaristic 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

135 150 150 100% 

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul anului 

calendaristic 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

10 

Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, 

in varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 
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11 

Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, 

in varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

120 200 200 100% 

12 

Studenti inmatriculati la forma 

de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant 

superior acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

120 200 100 50% 

13 

Persoane pensionare cu vârsta 

de peste 65 de ani, cu domiciliul 

in municipiul Iasi, inclusiv 

persoanele fara venit si care un 

implinit vârsta de pensionare 

prevazuta de lege si persoane 

pensionare cu vârsta de până la 

65 de ani a căror pensii sunt mai 

mici decât salariul minim brut 

pe tară garantat 

8 calatorii, 

dus-intors, 

lunar 

8 96 96 100% 

       

 

Numar de calatorii: 60 in cadrul zonei UAT - Metropolitane + 75 calatorii in Municipiul Iasi, prin 

mecanismul abonamentului unic. 

 

 

ANEXA 7.2.5 – MODUL DE ACORDARE A DIFERENTELOR DE TARIF  – UAT HOLBOCA 

 

N

r 

cr

t. 

Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 
Perioada 

Număr 

de 

călătorii 

pe 

perioada 

selectată, 

utilizat 

pentru 

calcul 

Tarif - lei  
Modalitate

a de 

acordare a 

protecţiei 

sociale 

(procentul 

de reducere) 

Tarif 

aproba

t 

Reducere

a oferita 

1 

Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

60 150 150 100% 
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Municipiul 

Iasi 

2 

Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

3 
Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

4 
Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 135 

200 200 100% 

5 
Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 60 

150 150 100% 

6 
Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

7 Donatori de sange o zi o zi 2 12 12 100% 

8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul anului 

calendaristic 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

135 150 150 100% 

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul anului 

calendaristic 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 
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10 

Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, 

in varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

11 

Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, 

in varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

120 200 200 100% 

12 

Studenti inmatriculati la forma 

de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant 

superior acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

120 200 100 50% 

13 

Persoane pensionare cu vârsta 

de peste 65 de ani, cu domiciliul 

in municipiul Iasi, inclusiv 

persoanele fara venit si care un 

implinit vârsta de pensionare 

prevazuta de lege si persoane 

pensionare cu vârsta de până la 

65 de ani a căror pensii sunt mai 

mici decât salariul minim brut 

pe tară garantat 

8 calatorii, 

dus-intors, 

lunar 

8 96 96 100% 

       

 

Numar de calatorii: 60 in cadrul zonei UAT - Metropolitane + 75 calatorii in Municipiul Iasi, prin 

mecanismul abonamentului unic. 

 

 

ANEXA 7.2.6 – MODUL DE ACORDARE A DIFERENTELOR DE TARIF  – UAT MIROSLAVA 

 

N

r 

Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 
Perioada 

Număr 

de 
Tarif - lei  

Modalitate

a de 
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cr

t. 

călătorii 

pe 

perioada 

selectată, 

utilizat 

pentru 

calcul 

Tarif 

aproba

t 

Reducere

a oferita 

acordare a 

protecţiei 

sociale 

(procentul 

de reducere) 

1 

Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

2 

Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

3 
Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

4 
Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 135 

200 200 100% 

5 
Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 60 

150 150 100% 

6 
Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

7 Donatori de sange o zi o zi 2 12 12 100% 
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8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul anului 

calendaristic 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

135 150 150 100 

 

 

 

 

      

       

       

       

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul anului 

calendaristic 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

10 

Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, 

in varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

11 

Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, 

in varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

120 200 200 100% 
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12 

Studenti inmatriculati la forma 

de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant 

superior acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

120 200 100 50% 

13 

Persoane pensionare cu vârsta 

de peste 65 de ani, cu domiciliul 

in municipiul Iasi, inclusiv 

persoanele fara venit si care un 

implinit vârsta de pensionare 

prevazuta de lege si persoane 

pensionare cu vârsta de până la 

65 de ani a căror pensii sunt mai 

mici decât salariul minim brut 

pe tară garantat 

8 calatorii, 

dus-intors, 

lunar 

8 96 96 100% 

       

 

Numar de calatorii: 60 in cadrul zonei UAT - Metropolitane + 75 calatorii in Municipiul Iasi, prin 

mecanismul abonamentului unic. 

 

 

ANEXA 7.2.7 – MODUL DE ACORDARE A DIFERENTELOR DE TARIF  – UAT POPRICANI 

 

N

r 

cr

t. 

Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 
Perioada 

Număr 

de 

călătorii 

pe 

perioada 

selectată, 

utilizat 

pentru 

calcul 

Tarif - lei  
Modalitate

a de 

acordare a 

protecţiei 

sociale 

(procentul 

de reducere) 

Tarif 

aproba

t 

Reducere

a oferita 

1 

Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

2 

Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

3 
Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

60 150 150 100% 
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punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

4 
Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 135 

200 200 100% 

5 
Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 60 

150 150 100% 

6 
Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

7 Donatori de sange o zi o zi 2 12 12 100% 

8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul anului 

calendaristic 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

135 150 150 100% 

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul anului 

calendaristic 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

10 

Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, 

in varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 
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11 

Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, 

in varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

120 200 200 100% 

12 

Studenti inmatriculati la forma 

de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant 

superior acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

120 200 100 50% 

13 

Persoane pensionare cu vârsta 

de peste 65 de ani, cu domiciliul 

in municipiul Iasi, inclusiv 

persoanele fara venit si care un 

implinit vârsta de pensionare 

prevazuta de lege si persoane 

pensionare cu vârsta de până la 

65 de ani a căror pensii sunt mai 

mici decât salariul minim brut 

pe tară garantat 

8 calatorii, 

dus-intors, 

lunar 

8 96 96 100% 

       

 

Numar de calatorii: 60 in cadrul zonei UAT - Metropolitane + 75 calatorii in Municipiul Iasi, prin 

mecanismul abonamentului unic. 

 

 

ANEXA 7.2.8 – MODUL DE ACORDARE A DIFERENTELOR DE TARIF  – UAT REDIU 

 

N

r 

cr

t. 

Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 
Perioada 

Număr 

de 

călătorii 

pe 

perioada 

selectată, 

utilizat 

pentru 

calcul 

Tarif - lei  
Modalitate

a de 

acordare a 

protecţiei 

sociale 

(procentul 

de reducere) 

Tarif 

aproba

t 

Reducere

a oferita 

1 

Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

60 150 150 100% 
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Municipiul 

Iasi 

2 

Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

3 
Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

4 
Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 135 

200 200 100% 

5 
Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 60 

150 150 100% 

6 
Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

7 Donatori de sange o zi o zi 2 12 12 100% 

8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul anului 

calendaristic 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

135 150 150 100% 

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul anului 

calendaristic 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 
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10 

Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si 

liceal de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, 

in varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

11 

Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si 

liceal de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, 

in varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

120 200 200 100% 

12 

Studenti inmatriculati la forma 

de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant 

superior acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

120 200 100 50% 

13 

Persoane pensionare cu vârsta 

de peste 65 de ani, cu domiciliul 

in municipiul Iasi, inclusiv 

persoanele fara venit si care un 

implinit vârsta de pensionare 

prevazuta de lege si persoane 

pensionare cu vârsta de până la 

65 de ani a căror pensii sunt mai 

mici decât salariul minim brut 

pe tară garantat 

8 calatorii, 

dus-intors, 

lunar 

8 96 96 100% 

       

 

Numar de calatorii: 60 in cadrul zonei UAT - Metropolitane + 75 calatorii in Municipiul Iasi, prin 

mecanismul abonamentului unic. 

 

 

ANEXA 7.2.9 – MODUL DE ACORDARE A DIFERENTELOR DE TARIF  – UAT TOMESTI 

 

N

r 

Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 
Perioada 

Număr 

de 
Tarif - lei  

Modalitate

a de 
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cr

t. 

călătorii 

pe 

perioada 

selectată, 

utilizat 

pentru 

calcul 

Tarif 

aproba

t 

Reducere

a oferita 

acordare a 

protecţiei 

sociale 

(procentul 

de reducere) 

1 

Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

2 

Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

3 
Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

4 
Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 135 

200 200 100% 

5 
Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 60 

150 150 100% 

6 
Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

7 Donatori de sange o zi o zi 2 12 12 100% 
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8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul anului 

calendaristic 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

135 150 150 100% 

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul anului 

calendaristic 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

10 

Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si 

liceal de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, 

in varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

11 

Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si 

liceal de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, 

in varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

120 200 200 100% 

12 

Studenti inmatriculati la forma 

de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant 

superior acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

120 200 100 50% 

13 

Persoane pensionare cu vârsta 

de peste 65 de ani, cu domiciliul 

in municipiul Iasi, inclusiv 

persoanele fara venit si care un 

implinit vârsta de pensionare 

prevazuta de lege si persoane 

pensionare cu vârsta de până la 

65 de ani a căror pensii sunt mai 

8 calatorii, 

dus-intors, 

lunar 

8 96 96 100% 
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mici decât salariul minim brut 

pe tară garantat 

       

 

Numar de calatorii: 60 in cadrul zonei UAT - Metropolitane + 75 calatorii in Municipiul Iasi, prin 

mecanismul abonamentului unic. 

 

 

ANEXA 7.2.10 – MODUL DE ACORDARE A DIFERENTELOR DE TARIF  – UAT TUTORA 

 

N

r 

cr

t. 

Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 
Perioada 

Număr 

de 

călătorii 

pe 

perioada 

selectată, 

utilizat 

pentru 

calcul 

Tarif - lei  
Modalitate

a de 

acordare a 

protecţiei 

sociale 

(procentul 

de reducere) 

Tarif 

aproba

t 

Reducere

a oferita 

1 

Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

2 

Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

3 
Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

4 
Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 135 

200 200 100% 
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+ Municipiul 

Iasi 

5 
Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 60 

150 150 100% 

6 
Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

7 Donatori de sange o zi o zi 2 12 12 100% 

8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul anului 

calendaristic 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

135 150 150 100% 

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul anului 

calendaristic 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

10 

Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si 

liceal de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, 

in varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

11 

Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si 

liceal de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

120 200 200 100% 
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frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, 

in varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

12 

Studenti inmatriculati la forma 

de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant 

superior acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

120 200 100 50% 

13 

Persoane pensionare cu vârsta 

de peste 65 de ani, cu domiciliul 

in municipiul Iasi, inclusiv 

persoanele fara venit si care un 

implinit vârsta de pensionare 

prevazuta de lege si persoane 

pensionare cu vârsta de până la 

65 de ani a căror pensii sunt mai 

mici decât salariul minim brut 

pe tară garantat 

8 calatorii, 

dus-intors, 

lunar 

8 96 96 100% 

       

 

Numar de calatorii: 60 in cadrul zonei UAT - Metropolitane + 75 calatorii in Municipiul Iasi, prin 

mecanismul abonamentului unic. 

 

 

ANEXA 7.2.11 – MODUL DE ACORDARE A DIFERENTELOR DE TARIF  – UAT VALEA LUPULUI 

 

N

r 

cr

t. 

Categoria socială/ Tipul de 

protecţie socială 
Perioada 

Număr 

de 

călătorii 

pe 

perioada 

selectată, 

utilizat 

pentru 

calcul 

Tarif - lei  
Modalitate

a de 

acordare a 

protecţiei 

sociale 

(procentul 

de reducere) 

Tarif 

aproba

t 

Reducere

a oferita 

1 

Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 



225 

2 

Persoane cu handicap grav si 

accentuat, precum si însotitorii 

acestora  

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

3 
Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

4 
Veterani de razboi si vaduve de 

razboi  

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 135 

200 200 100% 

5 
Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 60 

150 150 100% 

6 
Eroi, martiri si revolutionari din 

Decembrie 1989 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 

7 Donatori de sange o zi o zi 2 12 12 100% 

8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul anului 

calendaristic 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

135 150 150 100% 

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul anului 

calendaristic 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

135 200 200 100% 
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10 

Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si 

liceal de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, 

in varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

 30 de zile, 

Zona 

Metropolitana 

pana la 

punctul de 

debarcare din 

Municipiul 

Iasi 

60 150 150 100% 

11 

Elevi orfani din invatamantul 

obligatoriu, profesional si 

liceal de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului calendaristic si 

studenti orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior acreditate, 

in varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

120 200 200 100% 

12 

Studenti inmatriculati la forma 

de invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant 

superior acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

30 de zile,  

Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

120 200 100 50% 

13 

Persoane pensionare cu vârsta 

de peste 65 de ani, cu domiciliul 

in municipiul Iasi, inclusiv 

persoanele fara venit si care un 

implinit vârsta de pensionare 

prevazuta de lege si persoane 

pensionare cu vârsta de până la 

65 de ani a căror pensii sunt mai 

mici decât salariul minim brut 

pe tară garantat 

8 calatorii, 

dus-intors, 

lunar 

8 96 96 100% 

       

 

Numar de calatorii: 60 in cadrul zonei UAT - Metropolitane + 75 calatorii in Municipiul Iasi, prin 

mecanismul abonamentului unic. 

 

Anexa 7.3 – Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia sociala 

Anexa 7.3.1 Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia sociala  - Municipiul Iasi 

No. 
Categoria socială/ Tipul 

de protecţie socială 

Unităţi de 

calcul 

Număr 

estimat 

Nivelul 

protecţiei 
Sume totale 
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de 

unităţi - 

an 

sociale 

acordate 
Document 

justificativ 

necesar 
(abonamente/ 

calătorii 

vândute) 

(lei/ 

unitate)-

(tarif cu 

TVA) 

(lei) 

  1 2 3 4 (5)=(3)x(4) 6 

1 

Persoane cu handicap grav 

si accentuat, precum si 

însotitorii acestora  

gratuitate 66,257 80.00 5,300,560.00   

2 

Persoane pensionare cu 

vârsta de peste 65 de ani, cu 

domiciliul in municipiul 

Iasi, inclusiv persoanele 

fara venit si care un implinit 

vârsta de pensionare 

prevazuta de lege si 

persoane pensionare cu 

vârsta de până la 65 de ani a 

căror pensii sunt mai mici 

decât salariul minim brut pe 

tară garantat 

gratuitate 506,479 100.00 50,647,900.00   

3 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
gratuitate 4,406 100.00 440,600.00   

4 
Eroi, martiri si revolutionari 

din Decembrie 1989 
gratuitate 

0 100.00 
0.00 

  

5 Donatori de sange o zi gratuitate 12,988 12.00 155,856.00   

6 Elevi- scoala Alecu Russo gratuitate 0 90.00 0.00   

7 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 

113,372 110.00 

12,470,920.00 

  

8 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de stat, 

particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta de pana 

la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

gratuitate 

320 110.00 

35,200.00 

  



228 

9 
Donatori de sange elevi + 

studenti  
gratuitate 

10 110.00 
1,100.00 

  

10 

Studenti inmatriculati la 

forma de invatamant cu 

frecventa, in institutiile de 

invatamant superior 

acreditate de pe raza 

municipiului Iasi, in varsta 

de pana la 26 de ani, pe 

parcursul anului universitar 

(decontare 42,5% 

Universitate + 42,50% 

Municipiul Iasi + 15% 

student) - studentesc 

30 zile – zona 

1, abonament 

unic 

104,187 47.00 

4,896,789.00 

  

11 

Studenti orfani 

inmatriculati la forma de 

invatamant cu frecventa, in 

institutiile de invatamant 

superior acreditate de pe 

raza municipiului Iasi, in 

varsta de pana la 26 de ani, 

pe parcursul anului 

universitar (decontare 50% 

Universitate + 50% 

Municipiul Iasi) - 

studentesc 

30 zile – zona 

1, abonament 

unic 

4,650 55.00 

255,750.00 

  

12 

Elevi din invatamantul 

obligatoriu, profesional si 

liceal de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

inmatriculati la forma de 

invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant 

superior acreditate, in 

varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

1 calatorie 

1,514,428 1.50 

2,271,642.00 

  

13 

Elevi din invatamantul 

obligatoriu, profesional si 

liceal de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

inmatriculati la forma de 

invatament cu frecventa, in 

institutiile de invatamant 

superior acreditate, in 

2 calatorii 

81,912 3.00 

245,736.00 
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varsta de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului universitar 

14 

Studenti inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatamant superior 

acreditate, in varsta de pana 

la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

30 zile – zona 

1, abonament 

unic 

5,437 55.00 

299,035.00 

  

15 

Studenti inmatriculati la 

forma de invatamant cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta de pana 

la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

7 zile – zona 1, 

abonament 

unic 

4,346 15.00 

65,190.00 

  

16 

Studenti inmatriculati la 

forma de invatamant cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta de pana 

la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

O zi – zona 1 

781 6.00 

  

  

17 
Donatori de sange- 

abonamente 

30 zile – zona 

1, abonament 

unic 

abonament 

unic 44 55.00 

2,420.00 

  

18 

Angajati unitati de 

invatamant acreditate / 

autorizate 

30 zile – zona 

1, abonament 

unic 26,800 55.00 

1,474,000.00 

  

  TOTAL       78,562,698.00   

 

Anexa 7.3.2 Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia sociala  - UAT ARONEANU 

 

No. 

Categoria socială/ 

Tipul de protecţie 

socială 

Unităţi de 

calcul Număr 

estimat 

de 

unităţi   

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 

Sume totale 

anuale 
Document 

justificativ 

necesar (abonamente/ 

calătorii 

vândute) 

(lei/ 

unitate)-

(tarif cu 

TVA) 

(lei) 

  1 2 3 4 
(5)=(3)x(4)*12 

LUNI 
6 
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1 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, precum 

si însotitorii acestora  

gratuitate 30 150 

54,000   

2 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, precum 

si însotitorii acestora  

gratuitate 0 200 

0 

  

3 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
gratuitate 10 150 

18,000 
  

4 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
gratuitate 0 200 

0 
  

5 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

gratuitate 5 150 

9,000 

  

6 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

gratuitate 0 200 

0 

  

7 Donatori de sange o zi gratuitate 30 12 360   

8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 210 150 

378,000 

  

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 0 200 

0   

10 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

gratuitate 15 150 

27,000   

11 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

gratuitate 0 200 

0   
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de invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

12 

Studenti inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatamant superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

abonament 30 

zile , Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

25 100 

30,000   

13 

Persoane pensionare cu 

vârsta de peste 65 de ani, 

cu domiciliul in 

municipiul Iasi, inclusiv 

persoanele fara venit si 

care un implinit vârsta de 

pensionare prevazuta de 

lege si persoane 

pensionare cu vârsta de 

până la 65 de ani a căror 

pensii sunt mai mici 

decât salariul minim brut 

pe tară garantat 

8 tichete * 2 

calatorii /luna 
125 96 

144,000   

          660,360   

 

 

Anexa 7.3.3 Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia sociala  - UAT BARNOVA 

 

No. 

Categoria socială/ 

Tipul de protecţie 

socială 

Unităţi de 

calcul Număr 

estimat 

de 

unităţi   

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 

Sume totale 

anuale 
Document 

justificativ 

necesar (abonamente/ 

calătorii 

vândute) 

(lei/ 

unitate)-

(tarif cu 

TVA) 

(lei) 

  1 2 3 4 
(5)=(3)x(4)*12 

LUNI 
6 

1 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, precum 

si însotitorii acestora  

gratuitate 52 150 

93,600   

2 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, precum 

si însotitorii acestora  

gratuitate 10 200 

24,000 

  

3 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
gratuitate 1 150 

1,800 
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4 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
gratuitate 0 200 

0 
  

5 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

gratuitate 1 150 

1,800 

  

6 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

gratuitate 0 200 

0 

  

7 Donatori de sange o zi gratuitate 6 12 72   

8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 32 150 

57,600 

  

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 31 200 

74,400   

10 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

gratuitate 2 150 

3,600   

11 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

gratuitate 1 200 

2,400   

12 

Studenti inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatamant superior 

abonament 30 

zile , Zona 

Metropolitana 

15 100 

18,000   
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acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

+ Municipiul 

Iasi 

13 

Persoane pensionare cu 

vârsta de peste 65 de ani, 

cu domiciliul in 

municipiul Iasi, inclusiv 

persoanele fara venit si 

care un implinit vârsta de 

pensionare prevazuta de 

lege si persoane 

pensionare cu vârsta de 

până la 65 de ani a căror 

pensii sunt mai mici 

decât salariul minim brut 

pe tară garantat 

8 tichete * 2 

calatorii /luna 
14 96 

16,128   

  TOTAL        293,400   

 

 

Anexa 7.3.4 Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia sociala  - UAT CIUREA 

 

No. 

Categoria socială/ 

Tipul de protecţie 

socială 

Unităţi de 

calcul Număr 

estimat 

de 

unităţi   

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 

Sume totale 

anuale 
Document 

justificativ 

necesar (abonamente/ 

calătorii 

vândute) 

(lei/ 

unitate)-

(tarif cu 

TVA) 

(lei) 

  1 2 3 4 
(5)=(3)x(4)*12 

LUNI 
6 

1 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, precum 

si însotitorii acestora  

gratuitate 100 150 

180,000   

2 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, precum 

si însotitorii acestora  

gratuitate 0 200 

0 

  

3 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
gratuitate 10 150 

18,000 
  

4 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
gratuitate 0 200 

0 
  

5 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

gratuitate 0 150 

0 

  

6 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

gratuitate 0 200 

0 

  

7 Donatori de sange o zi gratuitate 0 12 0   
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8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 270 150 

486,000 

  

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 0 200 

0   

10 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

gratuitate 0 150 

0   

11 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

gratuitate 2 200 

4,800   

12 

Studenti inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatamant superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

abonament 30 

zile , Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

0 100 

0   

13 

Persoane pensionare cu 

vârsta de peste 65 de ani, 

cu domiciliul in 

municipiul Iasi, inclusiv 

persoanele fara venit si 

care un implinit vârsta de 

8 tichete * 2 

calatorii /luna 
0 96 

0   
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pensionare prevazuta de 

lege si persoane 

pensionare cu vârsta de 

până la 65 de ani a căror 

pensii sunt mai mici 

decât salariul minim brut 

pe tară garantat 

  TOTAL        688,800   

 

 

Anexa 7.3.5 Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia sociala  - UAT HOLBOCA 

 

No. 

Categoria socială/ 

Tipul de protecţie 

socială 

Unităţi de 

calcul Număr 

estimat 

de 

unităţi   

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 

Sume totale 

anuale 
Document 

justificativ 

necesar (abonamente/ 

calătorii 

vândute) 

(lei/ 

unitate)-

(tarif cu 

TVA) 

(lei) 

  1 2 3 4 
(5)=(3)x(4)*12 

LUNI 
6 

1 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, precum 

si însotitorii acestora  

gratuitate 0 150 

0   

2 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, precum 

si însotitorii acestora  

gratuitate 120 200 

288,000 

  

3 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
gratuitate 0 150 

0 
  

4 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
gratuitate 3 200 

7,200 
  

5 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

gratuitate 0 150 

0 

  

6 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

gratuitate 0 200 

0 

  

7 Donatori de sange o zi gratuitate 5 12 60   

8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 0 150 

0 

  

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 200 200 

480,000   
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10 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

gratuitate   150 

0   

11 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

gratuitate 30 200 

72,000   

12 

Studenti inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatamant superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

abonament 30 

zile , Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

100 100 

120,000   

13 

Persoane pensionare cu 

vârsta de peste 65 de ani, 

cu domiciliul in 

municipiul Iasi, inclusiv 

persoanele fara venit si 

care un implinit vârsta de 

pensionare prevazuta de 

lege si persoane 

pensionare cu vârsta de 

până la 65 de ani a căror 

pensii sunt mai mici 

decât salariul minim brut 

pe tară garantat 

8 tichete * 2 

calatorii /luna 
0 96 

0   

  TOTAL        967,260   
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Anexa 7.3.6 Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia sociala  - UAT MIROSLAVA 

 

No. 

Categoria socială/ 

Tipul de protecţie 

socială 

Unităţi de 

calcul Număr 

estimat 

de 

unităţi   

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 

Sume totale 

anuale 
Document 

justificativ 

necesar (abonamente/ 

calătorii 

vândute) 

(lei/ 

unitate)-

(tarif cu 

TVA) 

(lei) 

  1 2 3 4 
(5)=(3)x(4)*12 

LUNI 
6 

1 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, precum 

si însotitorii acestora  

gratuitate 60 150 

108,000   

2 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, precum 

si însotitorii acestora  

gratuitate 40 200 

96,000 

  

3 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
gratuitate 2 150 

3,600 
  

4 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
gratuitate 4 200 

9,600 
  

5 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

gratuitate 0 150 

0 

  

6 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

gratuitate 1 200 

2,400 

  

7 Donatori de sange o zi gratuitate 10 12 120   

8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 40 150 

72,000 

  

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 60 200 

144,000   

10 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

gratuitate 10 150 

18,000   
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de invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

11 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

gratuitate 10 200 

24,000   

12 

Studenti inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatamant superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

abonament 30 

zile , Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

20 100 

24,000   

13 

Persoane pensionare cu 

vârsta de peste 65 de ani, 

cu domiciliul in 

municipiul Iasi, inclusiv 

persoanele fara venit si 

care un implinit vârsta de 

pensionare prevazuta de 

lege si persoane 

pensionare cu vârsta de 

până la 65 de ani a căror 

pensii sunt mai mici 

decât salariul minim brut 

pe tară garantat 

8 tichete * 2 

calatorii /luna 
50 96 

57,600   

  TOTAL        559,320   

 

 

Anexa 7.3.7 Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia sociala  - UAT POPRICANA 

 

No. 

Categoria socială/ 

Tipul de protecţie 

socială 

Unităţi de 

calcul 

Număr 

estimat 

de 

unităţi   

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 

Sume totale 

anuale 

Document 

justificativ 

necesar 
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(abonamente/ 

calătorii 

vândute) 

(lei/ 

unitate)-

(tarif cu 

TVA) 

(lei) 

  1 2 3 4 
(5)=(3)x(4)*12 

LUNI 
6 

1 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, precum 

si însotitorii acestora  

gratuitate 0 150 

0   

2 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, precum 

si însotitorii acestora  

gratuitate 130 200 

312,000 

  

3 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
gratuitate 0 150 

0 
  

4 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
gratuitate 0 200 

0 
  

5 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

gratuitate 0 150 

0 

  

6 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

gratuitate 0 200 

0 

  

7 Donatori de sange o zi gratuitate 0 12 0   

8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 0 150 

0 

  

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 150 200 

360,000   

10 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

gratuitate 0 150 

0   
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11 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

gratuitate 20 200 

48,000   

12 

Studenti inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatamant superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

abonament 30 

zile , Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

150 100 

180,000   

13 

Persoane pensionare cu 

vârsta de peste 65 de ani, 

cu domiciliul in 

municipiul Iasi, inclusiv 

persoanele fara venit si 

care un implinit vârsta de 

pensionare prevazuta de 

lege si persoane 

pensionare cu vârsta de 

până la 65 de ani a căror 

pensii sunt mai mici 

decât salariul minim brut 

pe tară garantat 

8 tichete * 2 

calatorii /luna 
0 96 

0   

  TOTAL        900,000   

 

 

Anexa 7.3.8 Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia sociala  - UAT REDIU 

 

No. 

Categoria socială/ 

Tipul de protecţie 

socială 

Unităţi de 

calcul Număr 

estimat 

de 

unităţi   

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 

Sume totale 

anuale 
Document 

justificativ 

necesar (abonamente/ 

calătorii 

vândute) 

(lei/ 

unitate)-

(tarif cu 

TVA) 

(lei) 

  1 2 3 4 
(5)=(3)x(4)*12 

LUNI 
6 
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1 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, precum 

si însotitorii acestora  

gratuitate 70 150 

126,000   

2 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, precum 

si însotitorii acestora  

gratuitate 20 200 

48,000 

  

3 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
gratuitate 0 150 

0 
  

4 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
gratuitate 0 200 

0 
  

5 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

gratuitate 0 150 

0 

  

6 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

gratuitate 0 200 

0 

  

7 Donatori de sange o zi gratuitate 5 12 60   

8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 150 150 

270,000 

  

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 25 200 

60,000   

10 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

gratuitate 1 150 

1,800   

11 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

gratuitate 0 200 

0   
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de invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

12 

Studenti inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatamant superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

abonament 30 

zile , Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

50 100 

60,000   

13 

Persoane pensionare cu 

vârsta de peste 65 de ani, 

cu domiciliul in 

municipiul Iasi, inclusiv 

persoanele fara venit si 

care un implinit vârsta de 

pensionare prevazuta de 

lege si persoane 

pensionare cu vârsta de 

până la 65 de ani a căror 

pensii sunt mai mici 

decât salariul minim brut 

pe tară garantat 

8 tichete * 2 

calatorii /luna 
350 96 

33,600   

  TOTAL        599,460   

 

 

Anexa 7.3.9 Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia sociala  - UAT TOMESTI 

 

No. 
Categoria socială/ Tipul 

de protecţie socială 

Unităţi de 

calcul Număr 

estimat 

de 

unităţi   

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 

Sume totale 

anuale 
Document 

justificativ 

necesar (abonamente/ 

calătorii 

vândute) 

(lei/ 

unitate)-

(tarif cu 

TVA) 

(lei) 

  1 2 3 4 
(5)=(3)x(4)*12 

LUNI 
6 

1 

Persoane cu handicap grav 

si accentuat, precum si 

însotitorii acestora  

gratuitate 60 150 

108,000   

2 

Persoane cu handicap grav 

si accentuat, precum si 

însotitorii acestora  

gratuitate 40 200 

96,000 

  

3 
Veterani de razboi si vaduve 

de razboi  
gratuitate 1 150 

1,800 
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4 
Veterani de razboi si vaduve 

de razboi  
gratuitate 0 200 

0 
  

5 
Eroi, martiri si revolutionari 

din Decembrie 1989 
gratuitate 0 150 

0 
  

6 
Eroi, martiri si revolutionari 

din Decembrie 1989 
gratuitate 0 200 

0 
  

7 Donatori de sange o zi gratuitate 20 12 240   

8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 80 150 

144,000 

  

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 40 200 

96,000   

10 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de stat, 

particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta de pana 

la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

gratuitate 0 150 

0   

11 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de stat, 

particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta de pana 

la 26 de ani, pe timpul 

anului universitar 

gratuitate 0 200 

0   

12 

Studenti inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile de 

invatamant superior 

acreditate, in varsta de pana 

abonament 30 

zile , Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

20 100 

24,000   
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la 26 de ani, pe timpul anului 

universitar 

13 

Persoane pensionare cu 

vârsta de peste 65 de ani, cu 

domiciliul in municipiul 

Iasi, inclusiv persoanele fara 

venit si care un implinit 

vârsta de pensionare 

prevazuta de lege si 

persoane pensionare cu 

vârsta de până la 65 de ani a 

căror pensii sunt mai mici 

decât salariul minim brut pe 

tară garantat 

8 tichete * 2 

calatorii /luna 
0 96 

0   

  TOTAL        470,040   

 

 

Anexa 7.3.10 Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia sociala  - UAT TURORA 

 

No. 

Categoria socială/ 

Tipul de protecţie 

socială 

Unităţi de 

calcul Număr 

estimat 

de 

unităţi   

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 

Sume totale 

anuale 
Document 

justificativ 

necesar (abonamente/ 

calătorii 

vândute) 

(lei/ 

unitate)-

(tarif cu 

TVA) 

(lei) 

  1 2 3 4 
(5)=(3)x(4)*12 

LUNI 
6 

1 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, precum 

si însotitorii acestora  

gratuitate 10 150 

18,000   

2 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, precum 

si însotitorii acestora  

gratuitate 26 200 

62,400 

  

3 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
gratuitate 0 150 

0 
  

4 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
gratuitate 0 200 

0 
  

5 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

gratuitate 0 150 

0 

  

6 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

gratuitate 0 200 

0 

  

7 Donatori de sange o zi gratuitate 30 12 360   
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8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 40 150 

72,000 

  

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 50 200 

120,000   

10 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

gratuitate 10 150 

18,000   

11 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

gratuitate 10 200 

24,000   

12 

Studenti inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatamant superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

abonament 30 

zile , Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

15 100 

18,000   

13 

Persoane pensionare cu 

vârsta de peste 65 de ani, 

cu domiciliul in 

municipiul Iasi, inclusiv 

persoanele fara venit si 

care un implinit vârsta de 

8 tichete * 2 

calatorii /luna 
0 96 

0   
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pensionare prevazuta de 

lege si persoane 

pensionare cu vârsta de 

până la 65 de ani a căror 

pensii sunt mai mici 

decât salariul minim brut 

pe tară garantat 

  TOTAL        332,760   

 

 

Anexa 7.3.11 Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia sociala  - UAT VALEA 

LUPULUI 

 

No. 

Categoria socială/ 

Tipul de protecţie 

socială 

Unităţi de 

calcul Număr 

estimat 

de 

unităţi   

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate 

Sume totale 

anuale 
Document 

justificativ 

necesar (abonamente/ 

calătorii 

vândute) 

(lei/ 

unitate)-

(tarif cu 

TVA) 

(lei) 

  1 2 3 4 
(5)=(3)x(4)*12 

LUNI 
6 

1 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, precum 

si însotitorii acestora  

gratuitate 130 150 

234,000   

2 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, precum 

si însotitorii acestora  

gratuitate 0 200 

0 

  

3 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
gratuitate 0 150 

0 
  

4 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  
gratuitate 5 200 

12,000 
  

5 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

gratuitate 10 150 

18,000 

  

6 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

gratuitate 0 200 

0 

  

7 Donatori de sange o zi gratuitate 10 12 120   

8 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 0 150 

0 

  

9 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar acreditat / 

autorizat pe tot parcursul 

anului calendaristic 

gratuitate 150 200 

360,000   
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10 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

gratuitate 0 150 

0   

11 

Elevi orfani din 

invatamantul obligatoriu, 

profesional si liceal de 

stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot 

parcursul anului 

calendaristic si studenti 

orfani inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatament superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

gratuitate 0 200 

0   

12 

Studenti inmatriculati la 

forma de invatament cu 

frecventa, in institutiile 

de invatamant superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului universitar 

abonament 30 

zile , Zona 

Metropolitana 

+ Municipiul 

Iasi 

50 100 

60,000   

13 

Persoane pensionare cu 

vârsta de peste 65 de ani, 

cu domiciliul in 

municipiul Iasi, inclusiv 

persoanele fara venit si 

care un implinit vârsta de 

pensionare prevazuta de 

lege si persoane 

pensionare cu vârsta de 

până la 65 de ani a căror 

pensii sunt mai mici 

decât salariul minim brut 

pe tară garantat 

8 tichete * 2 

calatorii /luna 
0 96 

0   

  TOTAL        684,120   
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Anexa 7.4 – Modelul formularului de decont pentru diferente de tarif 

 

Nr 

Categoria 

socială/ 

Tipul de 

protecţie 

socială 

Unităţi de 

calcul 

(abonamente/ 

calătorii 

vândute / 

eliberate) 

Număr de 

unităţi  

Nivelul 

protecţiei 

sociale acordate  

(lei/ unitate) 

Sume totale 

(lei) 

Document 

justificativ 

necesar 

 (1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) (6) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 

 

ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ 

DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI 

Președinte, 

Costel Alexe 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

SOCIETATEA COMPANIADE TRANSPORT 

PUBLIC IAȘI S.A. 

    Director General , 

    Cristian Stoica 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

Director Executiv 

Eduard Boz 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director economic, 

Crina-Lavinia Dobrescu 
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

 

                             Avocat, 

Cristina Olariu-Cotnăreanu 
Am luat cunoștință de acest înscris oficial și 

îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
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Anexa 8 – Modelele formularelor de decont pentru plata compensaţiei 

Anexa 8.1. Raport Lunar de Constatare 

 

Concept Valoare* realizata  -lei- 

  

Total, din 

care: 

Munici

piul 

Iasi 

Aronea

nu 

Barn

ova 

Ciur

ea 

Holbo

ca 

Mirosl

ava 

Popric

ani 

Rediu Tome

sti 

Tuto

ra 

Valea 

Lupul

ui 

(Km) Număr total de 

vehicul*kilometri efectuaţi 

(calculaţi conform Anexei 13) 

                        

Tramvai                         

Autobuz electric                         

Autobuz                         

(c unitar) Cost unitar per 

kilometru realizat 
                        

Tramvai                         

Autobuz electric                         

Autobuz                         

(Ch)Cheltuieli Totale pentru PSO 

(Veh*Km efectuaţi x c unitar pe 

Km) 

                        

Tramvai                         

Autobuz electric                         

Autobuz                         
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 (Pr)Profit rezonabil (3 % la total 

cheltuieli pentru Planul de 

Transport PSO 

                        

 (V) Total venituri lunare pentru 

servicii de transport public, din 

care: 

                        

V1.Venituri din vânzări de titluri 

de călătorie  
                        

V2.Diferente de tarif cuvenite 

operatorului 
                        

V3.Alte venituri în cadrul reţelei 

unde se prestează PSO   
                        

 (C0) Compensaţia (conform 

contract)  

 (Ch+Pr-V) 

                        

(comp./km) Compensaţie per 

total vehicul*kilometri efectuaţi 

(lei/km) 

                        

(V.4) Venituri 100 % de dedus 

curse anulate conform Anexei 

13(nr. km x comp./km) 

                        

 (C1) Compensaţia (conform 

contract) dupa deducerea valorii 

km aferenti curse efectuate 

partial din culpa sau fara culpa 

operator 

 (C0 – V.4) 

                        

*valori în RON, fără TVA.             
 

Anexa nr. 8.1 Raport Lunar de Constatare, se va completa cu valorile realizate si inregistrate in contabilitatea Operatorului.  

Valorile consemnate pot diferi de valorile prezentate in Anexa 17 la prezentul contract de delegare, avand in vedere ca estimarile din Anexa 17 s-au 

realizat cu un cost/km de la momentul semnarii contractului dar anul 2023 si 2024 pot aduce modificari in elementele de cheltuieli prezentate. 
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Anexa 8.2 – Raport Anual de Constatare 

 

Concept Valoare* realizata  -lei- 

  
Total, din 

care: 

Municipi

ul Iasi 

Aronean

u 

Barnov

a 

Ciure

a 

Holboc

a 

Miroslav

a 

Poprica

ni 

Redi

u 

Tomes

ti 

Tutor

a 

Valea 

Lupulu

i 

(Km) Număr total de 

vehicul*kilometru  
                        

Tramvai                         

Autobuz electric                         

Autobuz                         

(c unitar) Cost unitar per 

kilometru   
                        

Tramvai                         

Autobuz electric                         

Autobuz                         

(C1) TOTAL 

COMPENSAŢIE ANUALĂ 

FACTURATA (pe baza 

calculului lunar din Anexa 

8.1) 

                        

I. Venituri din servicii de 

transport public din care:  
                        

I.1 Venituri din vânzări de 

titluri de călătorie  
                        

I.2 Diferente de tarif 

cuvenite operatorului 
                        

I.3 Alte venituri în cadrul 

reţelei unde se prestează 

PSO   
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(I) TOTAL VENITURI 

AUDITATE (I.1+I.2+I.3) 
                        

II. Costuri asociate realizarii 

Planului de Transport PSO, 

din care: 

                        

II.1 Cheltuieli directe  de 

transport  
                        

tramvai                         

Autobuz electric                         

autobuz                         

II.2 Cheltuieli indirecte  de 

transport si administrative 
                        

tramvai                         

Autobuz electric                         

autobuz                         

II.3 Cheltuieli aferente 

activitatilor de implementare 

a investitiilor autoritatii 

contractante 

                        

(II) TOTAL CHELTUIELI 

AUDITATE asociate 

realizarii Planului de 

Transport PSO (II.1 + II.2. + 

II.3) 

                        

(III)  (Pr) Profit rezonabil                         

 (C1)TOTAL 

COMPENSAŢIE ANUALĂ 

(pe baza costurilor si 

veniturilor înregistrate in 

contabilitatea de gestiune şi 

auditate) (II + III - I) 
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(Efectul Financiar Net) (II + 

III – I + I.2) 
                        

(comp./km) Compensaţie per 

total vehicul*kilometri 

efectuaţi (lei/km) 

                        

(V.1) Venituri 100 % de 

dedus curse anulate conform 

Anexei 13(nr. km x 

comp./km) 

                        

(C2) Compensaţia (conform 

contract) dupa deducerea 

valorii km aferenti curse 

efectuate partial din culpa 

sau fara culpa operator (C1 

– V.1) 

                        

COMPENSAŢIA ANUALĂ 

MAXIMĂ  
                        

Valoarea minimă dintre C1 

şi C2= valoarea maximă 

anuală a Compensaţiei  

                        

DIFERENŢA CARE VA FI 

PLĂTITĂ DE CĂTRE 

OPERATOR Autoritatii 

Contractante (dacă C1 > C2) 

                        

*valori în RON, fără TVA. 
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ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ 

DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI 

Președinte, 

Costel Alexe 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

SOCIETATEA COMPANIADE TRANSPORT 

PUBLIC IAȘI S.A. 

    Director General , 

    Cristian Stoica 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

Director Executiv 

Eduard Boz 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director economic, 

Crina-Lavinia Dobrescu 
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

 

                             Avocat, 

Cristina Olariu-Cotnăreanu 
Am luat cunoștință de acest înscris oficial și 

îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
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Anexa 9 – Costuri eligibile incluse în calculul decontării PSO şi cerinţele 

privind contabilitatea separată 

Fundamentarea costului unitar/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local de calatori prin 

curse regulate, pe fiecare categorie de mijloc de transport se face pe baza consumurilor inregistrate de 

combustibili, de lubrifianti, materiale și piese de schimb a cheltuielilor de intretinere-reparatii, asigurari si 

alte prestari servicii pentru transportul public, cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate,  a 

cheltuielilor cu munca vie, precum si alte cheltuieli de exploatare aferente transportului public local de 

călători.   

Metodologia de alocare a veniturilor si cheltuielilor pentru fiecare UAT membru si beneficiar AMTPI este 

prezentata in Anexa 10. 

Auditul tehnico-economic (din cadrul Municipiului Iasi) poate face propuneri Autoritatii contractante 

privind adoptarea unei metode de gestiune si repartizare a costurilor mai potrivita, in vederea cresterii 

eficientei operatorului.  

 

Operatorul poate desfasura şi alte activitati de transport sau activitati care au legatura cu serviciul de transport 

public local in urmatoarele conditii: 

i. Activitatile sunt aprobate de Municipiul Iasi reprezentat de catre Adunarea Generala a Actionarilor a 

Operatorului 

ii. Activitatile respecta legislatia respectivului domeniu de activitate 

iii. Activitatile respective îşi acopera in intregime costurile din veniturile colectate 

iv. Activitatile nu afecteaza in niciun fel prestarea serviciului de transport public local 

v. Activitatile respecta concurenta 

 

Toate inregistrarile contabile trebuie realizate în aşa fel încât să se poată demonstra verificarea calculului 

cheltuelielor pe fiecare mod de transport si a compensatiei pentru obligatia de serviciu public si conditia de 

la punctul iii pentru alte activitati. 

 

Nu vor fi alocate serviciilor PSO urmatoarele cheltuieli: deprecieri, provizioane, amenzi sau penalitati, cu 

exceptia celor cauzate de nerespectarea termenelor de plata din prezentul contract in relatiile cu UAT – urile 

memebre si beneficare ale A.M.T.P.I., sau alte costuri  neprevazute, aparute. 

 

Operatorul va proceda la inregistrari contabile separate pentru activitatile si serviciile care fac obiectul 

desfasurarii contractului de servicii de transport public local, pentru fiecare contract în parte, precum si pentru 

alte activitati si servicii care genereaza costuri sau venituri indirecte si nu sunt asociate serviciului de 

transport, in functie de legile contabile si fiscale in vigoare.  

 

Principiile privind evidenta contabila separata pentru costurile eligibile inregistrate sunt: 

a) Principiile privind conceptul costului total alocat, in care costul total aferent desfasurarii unui anumit 

tip de serviciu sau realizarii unui singur produs este atribuit acelui serviciu sau produs.  

Astfel costurile totale alocate ale obligatiei de serviciu public a operatorului trebuie sa includa  urmatoarele: 

i. Costurile directe cu personalul, de amortizare, de resurse materiale  si servicii efectuate de terti care 

au legatura cu Serviciul de transport public local, inclusiv serviciul datoriei societatii, folosite exclusiv pentru 

indeplinirea Obligatiei de serviciu public 

ii. cota proportionala din costurile indirecte, incluzand costurile tehnice si administrative cu personalul, 

de capital si resurse materiale. 

Chei de alocare ce pot fi folosite pentru  defalcarea pe moduri și pe activități TP/non TP a unor cheltuieli 

pentru care înregistrarea primară diferențiată nu este posibilă, se poate face după următorul model : 
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• Cheltuielile de exploatare (întreținere, amortismente, utilități) generate de elementele comune de 

infrastructură (substații electrice, depouri, etc) se pot repartiza pe moduri direct proporțional cu parcul de 

vehicule în exploatare. 

• Defalcarea cheltuielilor diverse de exploatare, administrative și a celor pentru servicii-suport se poate 

face functie de numărul de kilometri realizaţi în cursul lunii de referinţă şi capacitatea medie de transport a 

secţiei (unde capacitatea de transport a fiecărui tip de mijloc de transport reprezintă numărul mediu de călători 

estimați a fi transportați, asimilat numărului de locuri dintr-un mijloc de transport) dupa formula: 

• Cheltuielile administrative (structura de conducere, contabilitate, personal, IT, etc) și cele pentru 

servicii-suport (exploatare-dirijare, siguranta circulației, activitatea de vanzare a legitimatiilor de calătorie, 

paza, etc.)  proporțional cu volumul cheltuielilor de personal. 

• cheltuielile administrative și cele pentru servicii-suport între activitățile eligibile și cele ne-eligibile 

pentru compensații, se pot repartiza direct proporțional cu cifrele de afaceri ale celor două categorii de 

activități.  

 

b) Toate costurile legate de desfasurarea serviciilor din afara PSO vor fi alocate doar acelor servicii, 

precum si o cota proportionala din costurile fixe comune ale operatorului, astfel incat nicio subventie 

incrucisata sau supracompensare sa nu fie produsa. 

 

c) Toate costurile si veniturile provenind din si pentru activitatile  comerciale de exploatare  trebuie 

bazate pe rezultatele financiare oficiale ale operatorului si nicio reevaluare a activelor in scopul planificarii 

afacerii nu va fi introdusa.  

Evidenta contabila se va organiza pe analitice distincte ale conturilor pe fiecare mod de transport si pe alte 

activitati. 

Toate veniturile, costurile, tarifele si preturile vor fi calculate in RON, fara TVA, cu exceptia cazurilor unde 

se specifica altfel.  

 

Raportare 

Înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul va furniza Autorității Contractante un raport anual pentru 

anul calendaristic anterior, inclusiv situaţiile financiare certificate de un Auditor certificat independent. 

Raportul anual trebuie sa contina urmatoarele rapoarte specifice: 

a) Situatiile financiare anuale, 

b) Raportul de gestiune al administratorilor, 

c) Raportul auditorului tehnico-economic, 

d) Raportul privind inventarierea patrimoniului, 

e) Raportul privind realizarea investitiilor prevazute in anexele la contract, 

f) Situatia veniturilor, 

g) Situatia amortizarii, 

h) Situatia costurilor directe, 

i) Situatia costurilor indirecte, 

j) Numarul angajatilor si costurile de munca, 

 

Investitii facute de Operator in numele Autoritatii Contractante 

In cazul efectuarii de catre Operator a operatiunilor aferente investitiilor care sunt in sarcina Autoritatii 

Contractante în conformitate cu anexa 3.2 şi cele în care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila 

din partea UE si din surse IFI, anexa va fi adaptata in baza prevederilor Acordului de Finanţare / Imprumut 

/ etc. si  in baza Ordonantei Guvernului nr. 198/2005 privind crearea, furnizarea si utilizarea Fondului de 

Intretinere, inlocuirea si dezvoltarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care 

beneficiaza de finantare din partea UE.  
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In cazul realizarii investitiilor prin surse de la bugetul local, Autoritatea Contractanta va fi responsabila de 

finantarea cheltuielilor de implementare a investitiilor prin alocarea bugetară de capital. 

Operatorul va tine o evidenta distincta a costurilor de investitii realizate si se va asigura transferarea  catre 

Autoritatea Contractanta a valorii investitiilor puse in functiune si receptionate pentru inregistrarea in 

evidenta patrimoniului public si preluarii acestora de catre Operator ca bunuri puse la dispoziție 

 

ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ 

DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI 

Președinte, 

Costel Alexe 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

SOCIETATEA COMPANIADE TRANSPORT 

PUBLIC IAȘI S.A. 

    Director General , 

    Cristian Stoica 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

Director Executiv 

Eduard Boz 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director economic, 

Crina-Lavinia Dobrescu 
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

 

                             Avocat, 

Cristina Olariu-Cotnăreanu 
Am luat cunoștință de acest înscris oficial și 

îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
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Anexa 10 – Metodologia de calcul a compensației și de repartizare a 

elementelor cuprinse în calculul compensației 

10.1  Calculul compensației lunare pentru prestarea serviciului de transport public in Municipiul 

Iasi. 

 

Calculul compensatiei se va realiza individual pentru fiecare UAT beneficiar si membru 

AMTPI de catre Operator pe baza Metodologiei de alocare a costurilor eligibile și a veniturilor 

directe aprobată în cadrul contractului de delegare. 

 

 Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare + Profit 

– Venituri ale Operatorului asociate Obligatiei de serviciu public 

 

C = CE + Pr– V   unde 

 

C – reprezintă Compensația (C0 inițial, C1 după deducerea veniturilor aferente penalizarilor pentru curse 

neefectuate sau efectuate partial) 

 

CE – reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligațiilor de serviciu public,  

Operatorul va presta activitate de transport local pe teritoriul UAT -urilor beneficiare si membre 

AMTPI conform prezentului contract. 

Pe langa aceasta activitate principala Operatorul mai poate presta urmatoarele activitati de transport 

sau activităţi conexe: servicii de transport turistic, transport prin curse speciale, servicii ITP pentru terti, 

reparatii auto terti,  inchiriere spatiu publicitar, cedare drept de folosinta/inchiriere partiala a stalpilor 

concesionati si imobile care fac obiectul prezentului contract, cu respectarea reglementărilor specifice 

domeniului și în conformitate cu regulile și cerințele stabilite de Municipiul Iasi, etc. Inchirierea spatiilor 

pentru publicitate pe mijloacele de transport (interior, exterior), in statiile mijloacelor de transport public si 

pe stalpii care fac parte din infrastructura concesionata, va fi aprobata de Primarul Municipiului Iasi. 

 Costurile si veniturile aferente acestor activități nu intră în calculul Compensației. Pentru aceste 

activități, Operatorul va ține o evidență separată, cu inregistrari contabile separate, pentru fiecare serviciu 

prestat. Operatorul va implementa în realizarea evidențelor contabile, măsuri de restricționare și departajare 

a costurilor între Obligația de serviciu local de transport și activitățile comerciale, în conformitate cu Anexa 

9.  

 Cheltuielile totale eligibile pentru activitatea de transport local metropolitan se vor repartiza intre 

Municipiul Iasi si celelalte UAT-uri membre si beneficiare ale AMTPI in baza documentelor justificative 

sau a unor chei de repartizare. 

 Cheltuielile eligibile pentru activitatea de transport local in Municipiul Iasi sunt: 

Simbol 

cont 

Denumire cont 

6021.01  Cheltuieli cu materialele auxiliare 

6022.01   Cheltuieli privind combustibilii 

6024.01  Cheltuieli privind piesele de schimb 

603 .01  Cheltuieli priv. materiale de natura obiectelor de inventar 

6051.01 Cheltuieli privind consumul de energie electrica 

6051.02  Cheltuieli privind consumul de energie termica 

6051.03   Cheltuieli privind consumul de gaze naturale 

6052.01  Cheltuieli privind consumul de apa 

607 Cheltuieli privind marfurile- altele decat PSO 
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611 .01   Chelltuieli cu reparatii mijl. de transport 

611 .02 Cheltuieli cu reparații clădiri  

611 .03  Cheltueili reparatii utilaje si diverse 

613 .01  Cheltuieli cu primele de asigurare 

615 .01  Cheltuieli cu pregatirea personalului 

622 .01  Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 

6232.01  Cheltuieli de reclama si publicitate 

6232.02  Cheltuieli privind anunturi utilitare 

624 .01  Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 

625 .01   Cheltuieli deplasare -diurna 

625 .02  Cheltuieli deplasare- cazare 

625 .03  Cheltuieli deplasare- transport, s.a. 

625 .04 Cheltuieli deplasare- taxa participare 

625 .05 Cheltuieli deplasare- prest. servicii terti 

626 .01 Cheltuieli abonamente radio TV 

626 .02 Cheltuieli abonamente publicatii 

626 .03  Cheltuieli convorbiri telefonice 

626 .04  Cheltuieli telex si postale 

626 .05  Cheltuieli internet 

626 .06 Cheltuieli camere video 

626 .07   Cheltuieli transmitere date GPS 

 627 Cheltuieli comisioane bancare 

628 .01 Cheltuieli prestari servicii diverse 

628 .03 Cheltuieli servicii curatenie, deratizare, dezinsectie 

628 .04 Cheltuieli servicii informatica 

635 .01 Cheltuieli impozit/taxa cladiri 

635 .02  Cheltuieli impozit/taxa teren 

635 .03 Cheltuieli  impozit mijl. de transport 

635.04  Cheltuieli fond solidaritate 4 % 

635.05 Cheltuieli  taxa timbru 

635 .07  Cheltuieli alte taxe locale 

635 .08    Cheltuieli contributie ANRSC 

635 .09   Cheltuieli taxa redeventa 

635 .10   Cheltuieli taxa de licenta 

635 .12   Alte cheltuieli cu bugetul statului 

635 .13  Cheltuieli cu taxe de autorizare 

641 .01  Cheltuieli cu salariile personalului 

6422.01    Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor 

6422.03  Cheltuieli cu vouchere de vacanta 

6458.01  Cheltuieli privind ajut. sociale nastere 

6458.02  Cheltuieli privind ajut. sociale deces 

6458.03 Cheltuieli privind ajut. sociale boli incurabile 

6458.04  Cheltuieli privind premii neimpozabile 

6458.05 Cheltuieli privind activitati social-cultural-sportive 

6461.01    Cheltuieli privind contributia asiguratorie munca salariati 
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6581  

Chelt. despagubiri, amenzi si penalitati – pentru cele pentru care 

nerespectarea termenelor scadente duce la calcularea de penalitati 

Operatorului. 

6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital 

6588.01  Alte cheltuieli de exploatare 

6588.02 Alte chelt. de expl. - repart. chelt. aux. Sectia 4 

6588.03   Alte chelt. de expl. - repart. chelt. generale 

6811.01  Cheltuieli de exploatare priv. amortizarea imobilizarilor 

 

 Din totalul cheltuielilor inregistrate de Operator, se vor repartiza conform punctului 10.2 de mai jos 

cheltuielile aferente Zonei Metropolitane, cheltuielile aferente veniturilor pentru activitatile conexe si 

cheltuielile neeligibile, iar diferenta vor reprezenta cheltuieli aferente transportului local din Municipiul Iasi. 

 Repartizarea cheltuielilor si veniturilor aferente transportului local din Municipiul Iasi, pe tipuri de 

mijloace de transport, se va realiza in baza unor chei de repartizare propuse de Operator si aprobati in 

conducerea executiva a acestuia (Consiliul de Administratie). 

 

V – reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de transport public 

local de catre Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația. Veniturile Operatorului asociate 

cu prestarea de serviciu public local de calatori se referă la totalitatea veniturilor înregistrate în contul 704 

,,Venituri din servicii prestate” (unde sunt înregistrate veniturile din vânzarea biletelor, abonamentelor, a 

diferențelor de tarif și gratuitățile facturate catre fiecare UAT membru si beneficiar AMTPI, precum și 

veniturile realizate din aplicarea suprataxei pentru călătorii frauduloși). 

1. venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care operatorul este indreptatit, 

pentru toți utilizatorii de pe teritoriul administrativ al tuturor UAT-urilor beneficiare, membre ale 

A.M.T.P.I. 

 Inregistrarea veniturilor din titlurile de calatorie eliberate pentru Municipiul Iasi prin intermediul 

instrumentelor electronice de vanzare a titlurilor de calatorie (automate, POS) sau fizic prin intermediul 

punctelor de distributie (comercianti, tonete etc) se va face in conturi analitice pe fiecare tip de titlu de 

calatorie pus in vanzare conform Anexei 6 la prezentul contract. 

  

2. diferențele de tarif la care Operatorul este îndreptățit potrivit Anexei nr. 7.1 la prezentul 

Contract,  

Tabelul centralizator privind modalitatea de acordare a ficărui tip de facilitate si modul de alocare a 

diferentei de tarif catre Municipiul Iasi, se prezinta astfel: 

Nr 

crt. 

Categoria socială/ 

Tipul de protecţie 

socială 

Documente 

in baza 

carora se 

emite titlu de 

calatorie / 

circula 

Beneficiar Alocare 
Sursa 

finantare 

Intocmire 

document 

justificativ - 

Transmitere 

liste in 

vederea 

decontarii 

1 

Persoane cu handicap 

grav si accentuat, 

precum si însotitorii 

acestora  

CI si 

Legitimatie de 

handicap 

Persoane cu 

domiciliul in 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

Directia de 

Asistenta 

Sociala 

Iasi 

Lunar adresa 

cu numarul de 

beneficiari 

transmisa 

Operatorului 

de catre DAS 
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2 
Veterani de razboi si 

vaduve de razboi  

CI si 

Legitimatie 

de veteran 

Persoane cu 

domiciliul in 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

Lunar adresa 

cu numarul de 

beneficiari 

transmisa 

Operatorului 

de catre DAS 

3 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

CI si certificat 

de 

revolutionar 

Persoane cu 

domiciliul in 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

La solicitare 

beneficiar 

4 Donatori de sange o zi 

Adresa 

Centrul de 

Transfuzie 

Sanguina Iasi 

Persoane cu 

domiciliul in 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

Lunar, adresa 

cu numarul de 

donatori 

transmisa 

Operatorului 

de catre 

Centrul de 

Transfuzie 

Sanguina Iasi 

5 

Persoane pensionare 

cu vârsta de peste 65 

de ani, cu domiciliul 

in municipiul Iasi, 

inclusiv persoanele 

fara venit si care au 

implinit vârsta de 

pensionare prevazuta 

de lege si persoane 

pensionare cu vârsta 

de până la 65 de ani a 

căror pensii sunt mai 

mici decât salariul 

minim brut pe tară 

garantat 

Copie CI + 

cupon pensii -  

Se elibereaza 

de catre 

Directia de 

Asistenta 

Sociala Iasi 

Persoane cu 

domiciliul in 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

Lunar adresa 

cu numarul de 

beneficiari 

transmisa 

Operatorului 

de catre DAS 

6 

Elevi din invatamantul 

preuniversitar 

acreditat / autorizat pe 

tot parcursul anului 

calendaristic 

carnet de elev 

vizat pentru 

anul scolar in 

curs 

Persoane cu 

domiciliul in 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

1. Operator in 

baza listelor 

intocmite prin 

centrele de 

vanzare a 

titularilor de 

calatorie si a 

listelor din 

programele 

electronice de 

emitere a 

titlurilor de 

calatorie ;  
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7 

Elevi orfani din 

invatamantul 

obligatoriu, 

profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe 

tot parcursul anului 

calendaristic   

Elevi: Liste 

Centre de 

Plansament, 

adeverinte de 

la scoala care 

sa ateste ca 

este orfan sau 

copie dupa 

certificatul de 

deces al unui 

dintre parinti, 

etc.  

Persoane cu 

domiciliul in 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

 Operator in 

baza listelor 

intocmite prin 

centrele de 

vanzare a 

titlurilor de 

calatorie si a 

listelor din 

programele 

electronice de 

emitere a 

titlurilor de 

calatorie ;  

8 

Donatori de sange 

elevi + studenti  

Adeverinta de 

la Centrul de 

Transfuzie 

Sanguina Iasi 

+ adeverinta 

de la Unitatea 

de invatamant 

Persoane cu 

domiciliul in 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

Operator in 

baza listelor 

intocmite prin 

centrele de 

vanzare a 

titlurilor de 

calatorie   

9 

Studenti inmatriculati 

la forma de 

invatamant cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatamant superior 

acreditate de pe raza 

municipiului Iasi, in 

varsta de pana la 26 

de ani, pe parcursul 

anului universitar 

(decontare 42,5% 

Universitate + 

42,50% Municipiul 

Iasi + 15% student) - 

studentesc 

Adeverinta de 

la Unitatea de 

Invatamant 

Superior 

Persoane cu 

domiciliul 

sau viza de 

resedinta in 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

 Operator in 

baza listelor 

intocmite prin 

centrele de 

vanzare a 

titlurilor de 

calatorie si a 

listelor din 

programele 

electronice de 

emitere a 

titlurilor de 

calatorie ;  

10 

Studenti orfani 

inmatriculati la forma 

de invatamant cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatamant superior 

acreditate de pe raza 

municipiului Iasi, in 

varsta de pana la 26 

de ani, pe parcursul 

anului universitar 

(decontare 50% 

Universitate + 50% 

Adeverinta de 

la Unitatea de 

Invatamant 

Superior  care 

se atesta ca 

este orfan 

Persoane cu 

domiciliul 

sau viza de 

resedinta in 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

 Operator in 

baza listelor 

intocmite prin 

centrele de 

vanzare a 

titlurilor de 

calatorie si a 

listelor din 

programele 

electronice de 

emitere a 

titlurilor de 

calatorie ;  
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Municipiul Iasi) - 

studentesc 

11 

Elevi si studenti - 

bilete cu 50% 

reducere  

carnet de elev 

vizat pentru 

anul scolar in 

curs + carnet 

student vizat 

pentru anul 

universitar in 

curs sau cu 

adeverinta de 

la Unitatea de 

invatament  

Persoane cu 

domiciliul in 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

 Operator in 

baza listelor 

intocmite prin 

centrele de 

vanzare a 

titlurilor de 

calatorie si a 

listelor din 

programele 

electronice de 

emitere a 

titlurilor de 

calatorie ;  

12 

Studenti inmatriculati 

la forma de 

invatament cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatamant superior 

acreditate, in varsta de 

pana la 26 de ani, pe 

timpul anului 

universitar 

carnet de 

student vizat 

pentru anul 

universitar in 

curs sau 

adeverinta de 

la Unitatea de 

invatamant 

Persoane cu 

domiciliul 

sau viza de 

resedinta in 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

 Operator in 

baza listelor 

intocmite prin 

centrele de 

vanzare a 

titlurilor de 

calatorie si a 

listelor din 

programele 

electronice de 

emitere a 

titlurilor de 

calatorie ;  

13 

Donatori de sange- 

abonamente 50% 

reducere 

adeverinte de 

la Centrul de 

Transfuzie 

Sanguina Iasi 

si adeverinta 

de la locul de 

munca  pentru 

cei care 

lucreaza in 

Municipiul 

Iasi si nu au 

domiciliul in 

Municipiul 

Iasi  

Persoane cu 

domiciliul in 

Municipiul 

Iasi sau cu 

locul de 

munca in 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

 Operator in 

baza listelor 

intocmite prin 

centrele de 

vanzare a 

titlurilor de 

calatorie  
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14 

Angajati unitati de 

invatamant acreditate 

/ autorizate 

adeverinta de 

la locul de 

munca sau 

legitimatie de 

serviciu 

Persoane cu 

domiciliul in 

Municipiul 

Iasi si locul 

de munca in 

Municipiul 

Iasi si 

persoane 

care nu au 

domiciliul in 

Iasi dar au 

locul de 

munca in 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

Municipiul 

Iasi 

 Operator in 

baza listelor 

intocmite prin 

centrele de 

vanzare a 

titlurilor de 

calatorie si a 

listelor din 

programele 

electronice de 

emitere a 

titlurilor de 

calatorie ;  

 

 

 

3. alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public 

local de călători prin curse regulate (venituri din taxe de calatorie). 

In aceasta categorie sunt inregistrate veniturile din taxa de calatorie eliberata pentru calatorii care 

circula fara a avea un titlu de calatorie valabil pe mijloacele de transport in comun ale Operatorului pe 

teritoriul Municipiului Iasi.  

 

10.2. Calculul compensației lunare pentru prestarea serviciului de transport public in Zona 

Metropolitana (UAT.uri membre si beneficiare AMTPI exclusiv Municpiul Iasi) 

 

Calculul compensatiei se va realiza individual pentru fiecare UAT beneficiar si membru 

AMTPI de catre Operator pe baza Metodologiei de alocare a costurilor eligibile și a veniturilor 

directe aprobată în cadrul contractului de delegare. 

 

 Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare + Profit 

– Venituri ale Operatorului asociate Obligatiei de serviciu public 

 

C = CE + Pr– V   unde 

 

C – reprezintă Compensația (C0 inițial, C1 după deducerea veniturilor aferente penalizarilor pentru curse 

neefectuate sau efectuate partial) 

 

CE – reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligațiilor de serviciu public,  

Cheltuielile Operatorului asociate cu prestarea de serviciu public local de calatori pentru Zona 

Metropolitana, exclusiv Municipiul Iasi, se referă la totalitatea cheltuielilor de exploatare customizate, 

generate de prestarea serviciului in si pentru zona respectiva in stransa legatura cu numarul de km parcursi 

pe aceasta zona. 

Cheia de repartizare in acest caz  va fi cea folosita si la repartizarea veniturilor din vanzarea titlurilor 

de calatorie, si anume : 

    nr de km parcursi in luna pe raza fiecarui UAT membru si beneficiar AMTPI din total 

km parcursi in luna pe Zona Metroplitana.  
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La data semnarii contractului de delegare procentele de repartizare anuale, conform acestei chei, se 

prezinta astfel: 

Nr. 

Crt. 
UAT din Zona Metropolitana 

KM efectuati 

anual 

Procent distribuire a Cheltuielilor si a 

Venituri din Titluri de calatorie eliberate pe 

raza Municipiului Iasi pentru Zona 

Metropolitana 

1 UAT Aroneanu 118,005 8.32% 

2 UAT Barnova 161,914 11.41% 

3 UAT Ciurea 139,255 9.81% 

4 UAT Holboca 91,761 6.47% 

5 UAT Miroslava 328,781 23.17% 

6 UAT Porpicani 98,076 6.91% 

7 UAT Rediu 108,405 7.64% 

8 UAT Tomesti 186,340 13.13% 

9 UAT Tutora 76,869 5.42% 

10 UAT Valea Lupului 109,610 7.72% 

  TOTAL 1,419,014 100.00% 

 

 

Aceste procente de repartizare sunt orientative. Ele se modifică lunar functie de numărul de kilometri 

realizați și de numărul de curse efectuate, avand in vedere ca Programul de transport cu kilometrii efectuati 

pentru fiecare U.A.T. va suferi modificari in primele luni de exploatare a traseelor din Zona Metropolitana, 

dar e posibil si pe tot parcursul derularii contractului. 

 Aceste procente se vor calcula lunar funcție de numărul de kilometric realizați in luna respectiva si 

se vor folosi procentele realizate din fiecare luna atat la repartizarea cheltuielilor cat si a veniturilor din Zona 

Metropolitana, exclusiv Municipiul Iasi. 

 

 In calculatiile lunare ale cheltuielilor eligibile ce intra in calcularea compensatiei pentru Zona 

Metropolitana, exclusiv Municipiul Iasi, se au in vedere urmatoarele categorii de cheltuieli : 

- Cont 6022. – Cheltuieli privind consumul de combustibilii. Lunar se vor extrage din contabilitatea 

Operatorului consumurile de motorina, ulei motor, adblue, pentru mijloacele de transport care 

deservesc traseele din Zona Metropolitana, exclusiv Municipiul Iasi; 

- Conturi 6024 si 6021 – Cheltuieli privind consumul de piese de schimb si materiale auxiliare. Lunar 

se vor extrage din contabilitatea Operatorului consumurile de piese de schimb si materiale auxiliare, 

pentru mijloacele de transport care deservesc traseele din Zona Metropolitana, exclusiv Municipiul 

Iasi; 

- Cont 611 – Cheltuieli cu reparatiile mijloacelor de transport. Lunar se vor extrage din contabilitatea 

Operatorului serviciile prestate de terti pentru reparatiile la mijloacele de transport ce deservesc 

Zona Metropolitana, reparatii ce nu se pot realiza cu personalul Operatorului, pentru mijloacele de 

transport care deservesc traseele din Zona Metropolitana, exclusiv Municipiul Iasi; 

- Cont 613 – Cheltuieli cu primele de asigurare – Avand in vedere obligativitatea politei RCA pentru 

orice vehicul ce circula in Romania, societatea va achizitiona polite RCA la mijloacele de transport 

ce deservesc deservesc traseele din Zona Metropolitana, exclusiv Municipiul Iasi; (Legea nr. 

132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor 

prin accidente de vehicule şi tramvaie , art.3 Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate 

vehicule supuse înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi tramvaie au obligaţia să se 
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asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de 

vehicule în limitele teritoriale prevăzute la art. 2 pct. 18.) 

- Cont 622 – Cheltuieli privind comisioanele si onorariile – Pentru punerea in vanzare de titluri de 

calatorie prin automatele de bilete si POS. Operatorul plateste un comision societatilor care 

furnizeaza aceste produse electronice. Repartizarea cheltuielilor aferente automatelor din Zona 

Metropolitana, exclusiv Muncipiul Iasi,se va face dupa urmatoarea formula : 

   

Chelt comision/automat = 
Factura comision lunara primita de Operator         

Numar de automate deservite
           (lei / automat)                                                                    

           

Cheltuieli comision UAT = Cheltuieli comision / automat * Nr de automate de pe raza UAT. 

-  Cont 626 – Cheltuieli cu internetul, camere video, date GPS –Lunar  se vor extrage din contabilitatea 

Operatorului serviciile prestate din aceasta categorie aferente  mijloacelor de transport ce deservesc 

traseele din Zona Metropolitana,  exclusiv Municipiul Iasi. Acolo unde nu se poate stabili cu 

exactitate cheltuiala aferenta fiecarui UAT, se va folosi cheia de repartizare prezentată mai sus. 

- Cont 628 – Cheltuieli cu curatenia in mijloacele de transport. Lunar se vor extrage din contabilitatea 

Operatorului serviciile prestate de terti pentru curatenie in  mijloacele de transport care deservesc 

traseele din Zona Metropolitana, exclusiv Municipiul Iasi,  ce nu se pot realiza cu personalul 

Operatorului. Avand in vedere ca Operatorul are  contract pentru acest serviciu  pe tipuri de curatenie 

si anume : spalat interior - zilnica, spalat exterior – zilnica, spalare generala – o data pe luna, lunar se 

vor calcula aceste cheltuieli si se vor distribui pe fiecare UAT in baza cheii de repartizare prezentata 

mai sus ; 

- Cont 635 – Cheltuieli contributie A.N.R.S.C. - Având în vedere prevederile Ordinului Președintelui 

A.N.R.S.C. nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute în Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice – A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017, cu modificările 

ulterioare, începând cu data de 01 ianuarie 2021 contribuţia se datorează la bugetul Autorităţii 

Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.), după cum 

urmează: b) în cuantum de 0,12% de către furnizorii/prestatorii de servicii de iluminat public, 

precum și de servicii de transport public local și județean de persoane din veniturile proprii 

înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activităților aflate în sfera de reglementare a 

A.N.R.S.C. Ca urmare a acestei prevederi, dupa stabilirea veniturilor proprii ale fiecarui UAT 

beneficiare si membre AMPTI, se va calcula valoarea contrbutiei datorate catre ANRSC , pentru 

veniturile proprii obtinute de Operator si distribuite fiecarui UAT, prin aplicarea procentului de 

0,12% la valoarea venitului propriu obtinut (Venituri din vanzarea itlurilor de calatorie, venituri din 

diferente de tarif, venituri din taxe de calatorie). 

- Cont 635 – Cheltuieli taxa redeventa. Conform capitolului 6 la prezentul contract, 6.1 În schimbul 

dreptului și obligației de exploatare a bunurilor puse la dispoziție, prevăzute în Anexa 4.2 Operatorul 

se obligă să plătească către fiecare U.A.T., membru  A.M.T.P.I. care a pus la dispoziție bunuri, o 

redevență anuală, calculată prin aplicarea unui procent de 0,1% asupra totalului valorii de intrare 

a bunurilor date spre exploatare conform prezentului contract ; 6.2 Operatorul va achita lunar către 

fiecare U.A.T. beneficiar si membru A.M.T.P.I. care a pus la dispoziție bunuri, valoarea redevenței 

in termen de 30 de zile de la ultima zi a lunii pentru care se calculează și se datorează redevența, 

astfel lunar se va calcula redeventa la mijloacele de transport ce deservesc Zona Metropolitana, 

exclusiv Municipiul Iasi, si se va atribui redeventa aferenta respectivelor mijloace de transport. 

- Cont 635 – Cheltuieli cu licenta. Pentru a circula fiecare mijloc de transport are nevoie de o copie 

conforma a licentei emisa ARR. La data semnarii contractului aceasta taxa este de 260 lei /an/ mijloc 

de transport. 
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- Cont 635 – Cheltuieli cu rovinietele. Pentru a circula pe drumurile nationale mjloacele de transport 

trebuie sa aiba achitata taxa de drum. La data semnarii contractului taxa de drum este de 560 euro / 

an / mijloc de transport. 

- Cont 64 – Cheltuieli de personal. Avand in vedere Planul de transport aprobat prin intermediul 

prezentului contract, se estimeaza un numar de 30 de mijloace de transport, personalul va lucra in 2 

schimburi si vor beneficia de toate drepturile salariale conform Contractului Colectiv de Munca 

aprobat la nivelul Operatorului (sporuri, ajutoare sociale, bonuri de masa, vouchere de vacanta, etc). 

Pentru mentenanta acestor mijloace de transport se va avea in vedere si personal de mentenanta 

(mecanici auto, electricieni, etc – estimare 7 persoane) care de asemenea vor beneficia de toate 

drepturile prevazute in cadrul Contractului Colectiv de Munca aprobat la nivelul Operatorului. La 

aceste drepturi salariale, lunar se va calcula si contributia angajatorului pentru munca (2,25%).  

- Cheltuieli generale - repartizate : utilitati spatiu de reparatie, achizitie tipizate, servicii informatice, 

ssm, revizori, dispeceri, control, casierie, contabilitate, MRU, exploatare dirijare. Pentru impartirea 

cheltuielilor generale de functionare ale spatiului din cadrul Sectiei 1, lunar se va calcula un procent 

pentru km efectuati in Zona Metropolitana, exclusiv Municipiul Iasi din total km efectuati in luna 

respectiva, Acest procent se va aplica asupra urmatoarelor cheltuieli : cheltuieli de personal pentru 

Sectia 6 municitori si TESA, cheltuieli privind consumul de energie electrica, cheltuieli privind 

consumul de energie termica, cheltuieli privind consumul de gaze naturale, cheltuieli privind 

consumul de apa, cheltueili reparatii utilaje si diverse, cheltuieli cu pregatirea personalului, cheltuieli 

de reclama si publicitate, cheltuieli privind anunturi utilitare, cheltuieli cu transportul de bunuri si 

personal,  cheltuieli convorbiri telefonice, cheltuieli telex si postale, cheltuieli transmitere date GPS, 

cheltuieli prestari servicii diverse, cheltuieli prestari servicii intre sectii, cheltuieli servicii 

informatica, cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 

La data semnarii prezentului contract procentul estimat pentru anul 2023 este 10,22% (1.419.014 Km / 

13.880.609 km). 

 

Toate aceste cheltuieli se vor prezenta lunar, la valoarea reala rezultata din contabilitate si distribuite 

catre Zona Metropolitana, aplicand cheia de repartizare, mai sus, prezentata pentru distribuirea pe fiecare 

UAT beneficiar si membru AMTPI. 

 

 

Pr – reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, reprezentand o rată de rentabilitate a capitalului normală 

pentru sectorul de activitate de transport public si care tine seama de nivelul de risc al Serviciului de transport 

public local suportat de Operator. Profitul rezonabil pe toată perioada Contractului, stabilit de Părți este 

de6,69 %. (Nivelul profitului rezonabil va fi actualizat anual, în termen de maxim 30 de zile de la data 

publicării pe site-ul Consiliului Concurenței pentru luna decembrie a anului precedent și va fi egal cu Rata 

SWAP pentru România, la care se adaugă 100 puncte procentuale.Rata SWAP pentru PREZENTUL contract 

este de 5,69 perioada 01.07.2022 - 31.12.2022, deci nivelul profitului rezonabil pentru aceasta perioada va fi 

de 6,69%) 

 

V – reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de transport public 

local de catre Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația. Veniturile Operatorului asociate 

cu prestarea de serviciu public local de calatori se referă la totalitatea veniturilor înregistrate în contul 704 

Venituri din servicii prestate” (unde sunt înregistrate veniturile din vânzarea biletelor, abonamentelor, a 

diferențelor de tarif și gratuitățile facturate catre fiecare UAT membru, si beneficiar AMTPI, precum și 

veniturile realizate din aplicarea suprataxei pentru călătorii frauduloși).\ 
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1. venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care operatorul este indreptatit, 

pentru toți utilizatorii de pe teritoriul administrativ al tuturor UAT-urilor beneficiare, membre ale 

A.M.T.P.I. 

 Inregistrarea veniturilor din titlurile de calatorie eliberate pentru Zona Metropolitana prin intermediul 

instrumentelor electronice de vanzare a titlurilor de calatorie (automate, POS) sau fizic prin intermediul 

punctelor de distributie (comercianti, Primarie, tonete etc) se va face in conturi analitice pe fiecare tip de titlu 

de calatorie pus in vanzare conform Anexei 6 la prezentul contract si cu specificarea UAT –ului de pe raza 

caruia s-a facut achizitia. 

 Pentru titlurile de calatorie eliberate pe raza Municipiului Iasi pentru Zona Metropolitana, distribuirea 

biletelor de calatorie se va face catre fiecare UAT membru si benficiar a AMTPI, prin intermediul unei chei 

de repartizare, folosita si in repartizarea cheltuielilor eligibile pentru Zona Metropolitana, exclusive 

Municipiul Iasi. 

 Cheia de repartizare este : nr de km parcursi in luna pe raza fiecarui UAT membru si beneficiar 

AMTPI din total km parcursi in luna pe Zona Metroplitana. 

 La data semnarii contractului de delegare procentele de repartizare anuale, conform acestei chei, se 

prezinta astfel: 

 

Nr. Crt. 
UAT din Zona 

Metropolitana 

KM ef  ectuati 

anual 

Procent distribuire Venituri 

din Titluri de calatorie 

eliberate pe raza 

Municipiului Iasi pentru 

Zona Metropolitana 

1 UAT Aroneanu 118,005 8.32% 

2 UAT Barnova 161,914 11.41% 

3 UAT Ciurea 139,255 9.81% 

4 UAT Holboca 91,761 6.47% 

5 UAT Miroslava 328,781 23.17% 

6 UAT Porpicani 98,076 6.91% 

7 UAT Rediu 108,405 7.64% 

8 UAT Tomesti 186,340 13.13% 

9 UAT Tutora 76,869 5.42% 

10 UAT Valea Lupului 109,610 7.72% 

  TOTAL 1,419,014 100.00% 

 

 Aceste procente de repartizare sunt orientative, avand in vedere ca Programul de transport si 

implicit km efectuati pentru fiecare U.A.T. vor suferi modificari in primele luni de exploatare a traseelor 

din Zona Metropolitana. 

 Pentru titlurile de calatorie (abonamente) pentru care se poate stabili la momentul achizitiei zona de 

resedinta a calatorului se vor repartiza aceste venituri direct in baza situatiilor de lucru ale Operatorului. 

 

2. diferențele de tarif la care Operatorul este îndreptățit potrivit Anexei nr. 7.3 la prezentul Contract,  

Categoriile de beneficiari de gratuitati sau reduceri sunt mentionati in Anexa 7.1 la prezentul contract, 

astfel: Facilități acordate prin legislația națională si /sau hotărâri ale administrației locale: 

1. Persoane cu handicap grav si accentuat, precum si însotitorii acestora (conf. legii 448/2006) 

2. Veterani, invalizi şi văduve de război (conf. legii 44/1994 actualizată) 

3. Deţinuţi politici, deportaţi (conf. decretului lege 118/1990 si decretului Lege nr. 189/2000) 

4. Eroii revoluţiei şi urmaşii acestora (conf.legii 341/2004) 

5. Donatorii onorifici de sânge (conf. H.G. nr.1364/2006). Facilitatea de tarif se acordă pentru fiecare 

donare efectivă. 
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6. Elevi, studenți (conf. Legea 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare): 

a. elevii din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal acreditat/autorizat, cu domiciliul în 

UAT-urile membre si beneficiare AMPTI , 

b. elevii din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal acreditat/autorizat, cu domiciliul în 

UAT-urile membre si beneficiare AMPTI si care frecventeaza o unitate de invatamant din 

Municipiul Iasi, 

c. studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ 

superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, care au domiciliul în UAT-urile membre si 

beneficare AMPTI și frecventează unităţile de învăţământ de pe teritoriul Municipiului Iasi, 

pe tot parcursul anului calendaristic. 

d. Elevi orfani din invatamantul obligatoriu, profesional si liceal de stat, particular 

autorizat/acreditat, pe tot parcursul anului calendaristic si studenti orfani inmatriculati la forma 

de invatamant cu frecventa, in institutiile de invatament superior acreditate, in varsta de pana 

la 26 de ani, pe parcursul anului calendaristic 

7. Persoane pensionare cu vârsta de peste 65 de ani, cu domiciliul in municipiul Iasi, inclusiv 

persoanele fara venit si care au implinit vârsta de pensionare prevazuta de lege si persoane 

pensionare cu vârsta de până la 65 de ani a căror pensii sunt mai mici decât salariul minim brut pe 

tară garantat. 

 

Tabelul centralizator privind modalitatea de acordare a ficărui tip de facilitate si modul de alocare a 

diferentei de tarif catre UAT-urile membre si beneficiare AMTPI, se prezinta astfel: 

Nr 

crt. 

Categoria socială/ 

Tipul de protecţie 

socială 

Documente 

in baza 

carora se 

emite titlu de 

calatorie 

Beneficiar Alocare 
Sursa 

finantare 

Intocmire 

document 

justificativ - 

Transmitere 

liste in 

vederea 

decontarii 

1 

Persoane cu 

handicap grav si 

accentuat, precum 

si însotitorii 

acestora  

CI si 

Legitimatie 

de handicap 

Persoane 

cu 

domiciliul 

in UAT-

urile 

membre si 

beneficare 

AMTPI 

Pe UAT in 

functie de 

domiciliul 

beneficiarului 

UAT-ul in 

care are 

domiciliul 

beneficiarul 

Lunar liste 

confirmate de 

UAT in care isi 

are domiciliul 

beneficiarul 

2 
Veterani de razboi 

si vaduve de razboi  

CI si 

Legitimatie 

de veteran 

Persoane 

cu 

domiciliul 

in UAT 

Aroneanu, 

UAT 

Barnova, 

UAT 

Ciurea, 

UAT 

Holboca, 

UAT 

Miroslava,  

Pe UAT in 

functie de 

domiciliul 

beneficiarului 

UAT-ul in 

care are 

domiciliul 

beneficiarul 

Lunar liste 

confirmate de 

UAT in care isi 

are domiciliul 

beneficiarul 
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UAT 

Tomesti, 

UAT Valea 

Lupului 

3 

Eroi, martiri si 

revolutionari din 

Decembrie 1989 

CI si certificat 

de 

revolutionar 

Persoane 

cu 

domiciliul 

in UAT 

Aroneanu, 

UAT 

Barnova, 

UAT 

Miroslava, 

UAT Valea 

Lupului 

Pe UAT in 

functie de 

domiciliul 

solicitantului 

UAT-ul in 

care are 

domiciliul 

beneficiarul 

Lunar liste 

confirmate de 

UAT in care isi 

are domiciliul 

beneficiarul 

4 
Donatori de sange o 

zi 

Adresa 

Centrul de 

Transfuzii 

Iasi 

Persoane 

cu 

domiciliul 

in UAT 

Aroneanu, 

UAT 

Barnova, 

UAT 

Ciurea, 

UAT 

Holboca, 

UAT 

Miroslava, 

UAT 

Porpicani, 

UAT 

Rediu, 

UAT 

Tomesti, 

UAT 

Tutora, 

UAT Valea 

Lupului 

Pe UAT in 

functie de 

domiciliul 

solicitantului 

UAT-ul in 

care are 

domiciliul 

beneficiarul 

Operator in 

baza listelor 

primite de la 

Centru de 

Transfuzii Iasi 



271 

5 

Elevi din 

invatamantul 

preuniversitar 

acreditat / autorizat 

pe tot parcursul 

anului calendaristic 

copie carnet 

de elev - vizat  

pe anul in 

curs, care va 

avea inscris 

pe prima fila 

domiciliul 

elevului si 

UNitatea de 

invatamant + 

copie CI  

pentru  elevii 

cu varsta de 

peste 14 ani 

impliniti, cu 

domiciliul in 

UAT -ul 

pentru care 

solicita titlu 

de calatorie + 

copie CI 

parinte cu 

domiciliul pe 

raza UAT-

ului pentru 

care solicita 

titlul de 

calatorie 

(acolo unde 

copilul nu are 

14 ani ). Daca 

copilul nu are 

acelasi nume 

cu parintele si 

o copie a 

certificatului 

de nastere al 

copilului.  

Persoane 

cu 

domiciliul 

in UAT-

urile 

membre si 

beneficare 

AMTPI 

Pe UAT in 

functie de 

domiciliul 

beneficiarului 

UAT-ul in 

care are 

domiciliul 

beneficiarul 

1. Operator in 

baza listelor 

intocmite prin 

centrele de 

vanzare a 

titulurilor de 

calatorie si a 

listelor din 

programele 

electronce de 

emitere a 

titlurilor de 

calatorie ; 2. 

UAT-ul care 

elibereaza titlul 

de calatorie 

prin 

intermediul 

personalului 

propriu,  

transmite  

listele si 

documentele 

justificative 

Operatorului, 

in vederea 

facturarii. 
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6 

Elevi orfani din 

invatamantul 

obligatoriu, 

profesional si liceal 

de stat, particular 

autorizat/acreditat, 

pe tot parcursul 

anului calendaristic 

si studenti orfani 

inmatriculati la 

forma de 

invatament cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatament superior 

acreditate, in varsta 

de pana la 26 de 

ani, pe tot parcursul 

anului calendaristic 

Elevi: copie 

carnet de 

elev - vizat  

pe anul in 

curs, care va 

avea inscris 

pe prima fila 

domiciliul 

elevului si 

Unitatea de 

invatamant + 

copie CI  

pentru  elevii 

cu varsta de 

peste 14 ani 

impliniti, cu 

domiciliul in 

UAT -ul 

pentru care 

solicita titlu 

de calatorie + 

copie CI 

parinte cu 

domiciliul pe 

raza UAT-

ului pentru 

care solicita 

titlul de 

calatorie 

(acolo unde 

copilul nu are 

14 ani ). Daca 

copilul nu are 

acelasi nume 

cu parintele si 

o copie a 

certificatului 

de nastere al 

copilului. + 

copie dovada 

- orafan 

(certificat 

deces sau 

adeverinta de 

la Unitatea de 

invatamant) . 

Studenti: 

Copie CI cu 

domiciliul pe 

Persoane 

cu 

domiciliul 

in UAT-

urile 

membre si 

beneficare 

AMTPI 

Pe UAT in 

functie de 

domiciliul 

beneficiarului 

UAT-ul in 

care are 

domiciliul 

beneficiarul 

1. Operator in 

baza listelor 

intocmite prin 

centrele de 

vanzare a 

titulurilor de 

calatorie si a 

listelor din 

programele 

electronice de 

emitere a 

titlurilor de 

calatorie ; 2. 

UAT-ul care 

elibereaza titlul 

de calatorie 

prin 

intermediul 

personalului 

propriu,  

transmite  

listele si 

documentele 

justificative 

Operatorului, 

in vederea 

facturarii. 
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raza UAT-

ului pentru 

care solicita 

titlul de 

calatorie + 

copie dovaza 

orfan  

(certificat 

deces sau 

adeverinta 

Unitatea de 

invatamant) 

7 

Studenti 

inmatriculati la 

forma de 

invatament cu 

frecventa, in 

institutiile de 

invatamant superior 

acreditate, in varsta 

de pana la 26 de ani, 

pe timpul anului 

universitar 

copie CI cu 

domiciliul pe 

raza UAT-

ului pentru 

care solicit 

titlul de 

calatorie + 

copie carnet 

de student 

vizat pe anul 

in curs. 

Persoane 

cu 

domiciliul 

in UAT-

urile 

membre si 

beneficare 

AMTPI 

Pe UAT in 

functie de 

domiciliul 

beneficiarului 

UAT-ul in 

care are 

domiciliul 

beneficiarul 

1. Operator in 

baza listelor 

intocmite prin 

centrele de 

vanzare a 

titulurilor de 

calatorie si a 

listelor din 

programele 

electronice de 

emitere a 

titlurilor de 

calatorie ; 2. 

UAT-ul care 

elibereaza titlul 

de calatorie 

prin 

intermediul 

personalului 

propriu,  

transmite  

listele si 

documentele 

justificative 

Operatorului, 

in vederea 

facturarii. 
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8 

Persoane 

pensionare cu vârsta 

de peste 65 de ani,  

inclusiv persoanele 

fara venit si care un 

implinit vârsta de 

pensionare 

prevazuta de lege si 

persoane 

pensionare cu vârsta 

de până la 65 de ani 

a căror pensii sunt 

mai mici decât 

salariul minim brut 

pe tară garantat 

copie CI cu 

domiciliul in 

UAT-ul 

pentru care 

solicita titlul 

de calatorie + 

copie cupon 

de pensii 

Persoane 

cu 

domiciliul 

in UAT-

urile 

membre si 

beneficare 

AMTPI 

Pe UAT in 

functie de 

domiciliul 

beneficiarului 

UAT-ul in 

care are 

domiciliul 

beneficiarul 

UAT-ul 

achizitioneaza 

si achita 

titlurile de 

calatorie de la 

Operator 

urmand a le 

distribui catre 

aceasta 

categorie prin 

personalul 

propriu. 

 

3. alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local 

de călători prin curse regulate (venituri din taxe de calatorie). 

In aceasta categorie sunt inregistrate veniturile din taxa de calatorie eliberata pentru calatorii care 

circula fara a avea un titlu de calatorie valabil pe mijloacele de transport in comun ale Operatorului pe 

teritoriul UAT-urilor din Zona Metropolitana. Repartizarea pe UAT-uri a acestor venituri se va face prin 

intermediul POS-urilor din mijloacele de transport si repartizarea acestor pe traseele Zonei Metropolitane 

iar pentru veniturile incasate cu numerar prin consemnarea numarului mijlocului de transport in care s-au 

incasat veniturile in foile de activitate ale echipelor de control. 

 

10.3  Completarea Anexei 8.1 Raport Lunar de Constatare  

 

Anexa 8.1. - Raportul lunar de constatare se va completa cu valorile realizate si inregistrate in 

contabilitatea Operatorului, astfel: 

Concept Valoare totala -explicatii UAT-uri beneficiare 

(Km)Număr total de 

vehicul*kilometri 

efectuaţi (calculaţi 

conform Anexei 13, 13.1, 

13.2) 

Totalul kilometrilor efectuați pe 

total activitate de transport public 

conform planului de transport, 

valoarea inscrisa in aceasta rubrica 

fiind egală cu totalul valorilor 

înscrise la rubricile km tramvai, km 

autobuz electric și km autobuz 

 

NT km = + km autobuze 

Valoare totala kilometri efectuati 

pe fiecare UAT 

Tramvai numărul de kilometri efectuați in 

cadrul activitatii de transport cu 

tramvaiul - km tramvaie 

numărul de kilometri efectuați in 

cadrul activitatii de transport cu 

tramvaiul - km tramvaie pe 

fiecare UAT 

Autobuz electric numărul de kilometri efectuați  in 

cadrul activitatii de transport cu 

autobuze electrice- km autobuz 

electrice 

numărul de kilometri efectuați in 

cadrul activitatii de transport cu 

autobuze electrice- km autobuz 

electrice pe fiecare UAT 
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Autobuz numărul de kilometri efectuați in 

cadrul  activitatii de transport cu 

autobuzul - km autobuz 

numărul de kilometri efectuați in 

cadrul  activitati de transport cu 

autobuzul - km autobuz pe 

fiecare UAT 

(c unitar) Cost unitar per 

kilometru   

Cost unitar per kilometru se 

completează cu valoarea 

costului/km obținut prin raportarea 

cheltuielilor realizate la total 

kilometri realizati  

CU = C totale/km totali 

raportarea cheltuielilor totale 

realizate de un UAT la total 

kilometri efectuați în lună in 

cadrul activitatii de transport 

respectiva 

Tramvai Costul/km pe un tip de transport 

public se obține prin raportarea 

cheltuielilor realizate pe un tip de 

transport la total kilometri efectuați 

în lună de catre activitatea de 

transport respectiva 

Se completează cu valoarea 

costului/km pe activitatea de 

transport cu tramvaiul  

CU tramvaie = C tramvaie/km 

tramvaie  

raportarea cheltuielilor realizate 

de un UAT pe un tip de transport 

la total kilometri efectuați în lună 

de activitatea de transport 

respectiva 

Autobuz electric Costul/km pe un tip de transport 

public se obține prin raportarea 

cheltuielilor realizate pe un tip de 

transport la total kilometri efectuați 

în lună de activitatea de transport 

respectiva 

Se completează cu valoarea 

costului/km pe activitatea de 

transport cu autobuze electrice 

CU autobuz electric = C autobuz 

electric/km autobuz electric 

raportarea cheltuielilor realizate 

de un UAT pe un tip de transport 

la total kilometri efectuați în lună 

de activitatea de transport 

respectiva 

Autobuz Costul/km pe un tip de transport 

public se obține prin raportarea 

cheltuielilor realizate pe un tip de 

transport la total kilometri efectuați 

în lună de activitatea de transport 

respectiva 

Se completează cu valoarea 

costului/km pe activitatea de 

transport cu autobuzul  

CU autobuze = C autobuze/km 

autobuze  

raportarea cheltuielilor realizate 

de un UAT  pe un tip de transport 

la total kilometri efectuați în lună 

de activitatea de transport 

respectiva 

 (Ch)Cheltuieli Totale 

pentru PSO (Veh*Km 

efectuaţi x c unitar pe 

Km) 

reprezintă totalitatea cheltuielilor 

efectuate în lună pe toate tipurile de 

transport public, care se 

completeazaă pe rândurile 

următoare.  

CT = Ct + Cae +Ca  

totalitatea cheltuielilor efectuate 

în lună de un UAT pe toate 

tipurile de transport public, care 

se completeazaă pe rândurile 

următoare.  

CT = Ct + Cae +Ca 
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Tramvai Se completează cu cheltuielile 

efectuate în lună de activitatea de 

transport cu tramvaiul (Ct) 

Se completează cu cheltuielile 

efectuate în lună de un UAT cu 

activitatea de transport cu 

tramvaiul (Ct) 

Autobuz electric Se completează cu cheltuielile 

efectuate în lună de activitatea de 

transport cu autobuze electrice 

(Cae) 

Se completează cu cheltuielile 

efectuate în lună de un UAT cu 

activitatea de transport cu 

autobuze electrice (Cae) 

Autobuz Se completează cu cheltuielile 

efectuate în lună de activitatea de 

transport cu autobuzul (Ca) 

Se completează cu cheltuielile 

efectuate în lună de un UAT cu 

activitatea de transport cu 

autobuzul (Ca) 

(Pr)Profit rezonabil (6,69 

% la total cheltuieli pentru 

Planul de Transport PSO) 

Pr = Cheltuieli Totale pentru PSO x 

6,69 % 

Pr = Cheltuieli Totale pentru 

PSO x 6,69 % 

 (VT) Total venituri lunare 

pentru servicii de transport 

public  

Total venituri lunare pentru 

serviciile de transport public 

reprezintă veniturile realizate din 

activitatea de vânzare a titlurilor de 

calatorie către populație, facturi 

gratuități și diferente de tarif si 

venituri taxa calatorie (care se 

completează pe randurile 

urmatoare) 

VT = V1+V2+V3 

Total venituri lunare realizate de 

un UAT pentru serviciile de 

transport public (care se 

completează pe randurile 

urmatoare) 

 

 

VT = V1+V2+V3 

Venituri din vânzări de 

titluri de călătorie (V1) 

Total venituri realizate din vânzarea 

titlurilor de călătorie catre populatie 

(bilete si abonamente) – fara TVA 

Total venituri realizate de un 

UAT din vânzarea titlurilor de 

călătorie catre populatie (bilete si 

abonamente) – fara TVA 

Diferente de tarif cuvenite 

operatorului (V2) 

Total venituri din diferențe de tarif 

și gratuități facturate către UAT-

uri, membre  

A.M.T.P.I – fara TVA 

Total venituri realizate de un 

UAT din diferențe de tarif și 

gratuități facturate  - fara TVA 

Alte venituri în cadrul 

reţelei unde se prestează 

PSO  (V3) 

Venituri realizate din taxa de 

calatorie aplicată călătorilor 

frauduloși  - fara TVA 

Venituri realizate de un UAT din 

taxa de calatorie aplicată 

călătorilor frauduloși – fara TVA 

 (C0)Compensaţia 

(conform contract) ( 

Ch+Pr-V) 

C0 = CT + Pr -VT C0 = CT + Pr -VT 

(Co/km) Compensaţie per 

total vehicul*kilometri 

efectuaţi  

Este egal cu valoarea compensatiei 

raportat la numarul total de 

kilometri   

C0/km = C/ NT km 

Este egal cu valoarea 

compensatiei pe UAT raportat la 

numarul total de kilometri 

efectuati pe traseele ce deservesc 

respectivul UAT  

C0/km = C/ NT km 

(V.4) Venituri 100 % de 

dedus curse anulate 

conform Anexei 13 (nr. km 

x comp./km) 

nr. km x comp./km nr. km UAT x comp./km 
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(C1) Compensaţia 

(conform contract) dupa 

deducerea valorii km 

aferenti curse efectuate 

partial din culpa sau fara 

culpa operator  (C0 – V.4 ) 

Valoare compensatie C0 minus 

sumele de  dedus V4  

Valoare compensatie C0 UAT 

minus sumele de dedus V4  

*valori în RON, fără TVA. 

 

        Documentele justificative care se anexează la Anexa 8.1 Raportul Lunar de Constatare, in functie de 

UAT-ul care deconteaza, sunt următoarele: 

• Contul de Profit și Pierdere lunar (înainte de calculul compensației) ; 

• Balanță de verificare la data raportului lunar (înainte de calculul compensației); 

• Anexa - Cheltuieli lunare realizate; 

• Anexa  - Situație lunară venituri și cheltuieli pe centre de profit și calcul cost/km; 

• Anexa - Centralizator lunar venituri realizate; 

• copii după facturile emise către  UAT-urile beneficiare, membre ale A.M.T.P.I. reprezentând 

diferențe de preț și gratuități aferente lunii de raportare, facturate în luna următoare; 

• Anexa – Indicatorii lunari de raportare a prestării Programului de Transport (Anexa 13 contract);   

• Anexa – Situatie lunara curse și kilometri realizați pe sectii si tipuri de transport (autobuze, tramvaie 

si autobuz electrice); 

• Anexa – Situație lunară curse și kilometri realizați pe UAT-urile beneficiare, membre ale A.M.T.P.I.  

;  

• Anexa - Situatie lunară detaliată cheltuieli neeligibile Secția 1 Autobuze, Secția 1 Autobuz electrice, 

Secția nr. 2 Tramvaie , Secția nr. 3 Tramvaie;   

• Anexa - Situație lunară detaliată venituri și cheltuieli activitați conexe Secția nr. 1 Autobuze, Secția 

nr. 1 Autobuz electrice, Secția nr. 2 și Secția nr. 3 

• Anexa – Situație lunară detaliată venituri și cheltuieli Stație ITP; 

• Anexa .– Centralizator lunar venituri și cheltuieli aferente altor venituri realizate (cont 706-767) 

grupate după venituri; 

Numărul anexelor reprezentând liste lunare cu cheltuielile sau veniturile realizate poate varia de la o 

lună la altă lună si de asemenea lista anexelor nu este limitata doar la cele enumerare. 

Anexa 8.1 - Raportul lunar de constatare și documentele justificative enumerate mai sus se transmit 

la UAT-urile beneficiare, membre ale A.M.T.P.I. După verificarea corectitudinii acestora, Biroul de 

Reglementări Transporturi Urbane AL Municipiului Iasi si Compartimentele de specialitate din cadrul 

celorlalte UAT-uri beneficiare, membre ale A.M.T.P.I dau avizul pentru facturarea sumei reprezentând 

compensație lunară  pentru prestarea serviciului de transport public.  

 Avand in vedere : 

- ca un traseu se formeaza ca si frecventa, grad de ocupare, necesitate de sustinere a comunitatii,  tipuri 

de titluri de calatorie puse in vanzare intr-o perioada de minim 6 luni; 

- diversitatea situatiilor ce pot aparea din exploatarea traseelor din Zona Metropolitana, exclusiv 

Municipiul Iasi; 

- inflatia crescuta din anul 2022, 

- situatia economica la nivelul Europei generata de o criza a energiei electrice dar si o crestere 

accentuata a pretului la combustibili, 

- urmarile pandemiei de covid 19 si a stari de alerta cu restrictiile impuse la nivel national in activitatea 

transporatatorilor locali 

propunem ca in primele 6 luni din derularea acestui contract sa nu se factureze catre UAT-urile din Zona 

Metropolitana (UAT-urile beneficiare si membre AMTPI, exclusiv Municipiul Iasi) compensatie, doar 
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sa se calculeze si sa se transmita catre fiecare UAT membru si beneficiar AMTPI,  Anexa nr. 8.1 impreuna 

cu documentele justificative, urmand ca Operatorul impreuna cu UAT-urile aflate in situatia achitarii 

unei compensatii, estimata anual, mai mare decat cea prezentata in Anexa nr. 17 la prezentul contract, sa 

ia masuri pentru diminuarea acestor valori. 

 Regularizarea aceastor 6 luni se va face odata cu intocmirea Decontului anual – Anexa nr. 8.2. 

 Daca in aceasta perioada de 6 luni un UAT solicita retragerea din Zona Metropolitana si incheierea 

contractului de delegare, compensatiile calculate devin scadente conform capitolului 9 din prezentul 

contract si genereaza penalitati de intarziere la incasare de la termenul de comunicare lunara a fiecarei 

Anexe nr. 8.1. 

 

10.4 Calculul compensației anuale pentru prestarea serviciului de transport public la Operator si 

intocmirea Decontului Anual   

 

În vederea evitării supracompensării, în termen de 30 de zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, 

Operatorul va întocmi Decontul Anual pentru calculul Compensației anuale, potrivit Anexei 8.2. la prezentul 

contract. 

Compensația anuală reprezintă cea mai mică valoare dintre: 

▪ valoarea totală anuală a Compensației calculate potrivit Rapoartelor lunare de constatare aprobate 

pentru anul respectiv; și 

▪ valoarea totală anuală a Compensației, calculate potrivit art. 9.1 din prezentul contract, în care CE se 

va înlocui și va reprezenta valoarea cheltuielilor efective suportate de Operator pentru prestarea 

Obligației de serviciu public efective, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 9, conform 

situațiilor financiare anuale auditate.  

În cazul în care Compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mare decât Compensația 

anuală calculată, Operatorul va vira în contul UAT-urilor membre si beneficiare AMTPI diferenţa rezultată, 

în termen de 15 zile calendaristice de la stabilirea compensației anuale. Părțile vor datora penalităţi de 

întârziere la nivelul dobanzii legale aplicata sumei datorată, pentru fiecare zi de întârziere, în cazul în care 

nu virează la timp sumele datorate. 

 

II. Completarea Anexei 8.2 Raport Anual de Constatare  

Concept  
Valoare totala -explicatii UAT-uri beneficiare 

(Km) Număr total de 

vehicul*kilometru  

Totalul kilometrilor efectuați 

anual pe total activitate de 

transport public conform planului 

de transport, valoarea inscrisa in 

aceasta rubrica fiind egală cu 

totalul valorilor înscrise la 

rubricile km tramvai, km autobuz 

electric și km autobuz 

NT km = km tramvaie +km 

autobuz electrice+ km autobuze 

Valoare totala kilometri 

efectuati anual pe fiecare 

UAT 

Tramvai 

numărul de kilometri efectuați 

anual in cadrul activitatii de 

transport cu tramvaiul - km 

tramvaie 

numărul de kilometri 

efectuați anual in cadrul 

activitatii de transport cu 

tramvaiul - km tramvaie pe 

fiecare UAT 



279 

Autobuz electric 

numărul de kilometri efectuați 

anual in cadrul activitatii de 

transport cu autobuze electrice- 

km autobuz electrice 

numărul de kilometri 

efectuați anual in cadrul 

activitatii de transport cu 

autobuz electricul- km 

autobuz electrice pe 

fiecare UAT 

Autobuz 

numărul de kilometri efectuați 

anual in cadrul activitatii de 

transport cu autobuzul - km 

autobuze 

numărul de kilometri 

efectuați anual in cadrul 

activitatii de transport cu 

autobuzul - km autobuze 

pe fiecare UAT 

(c unitar) Cost unitar per 

kilometru   

Cost unitar per kilometru se 

completează cu valoarea 

costului/km obținut prin 

raportarea cheltuielilor realizate 

anual la total kilometri realizati în 

anul respectiv   

CU = C totale/km totali 

raportarea cheltuielilor 

totale anuale realizate de 

un UAT  la total kilometri 

efectuați în anul respectiv 

pentru UAT beneficiar 

Tramvai 

Costul/km pe un tip de transport 

public se obține prin raportarea 

cheltuielilor realizate anual pe un 

tip de transport la total kilometri 

efectuați în anul respectiv de 

activitatea de transport respectiva. 

Se completează cu valoarea 

costului/km pe activitatea de 

transport cu tramvaiul  

CU tramvaie = C tramvaie/km 

tramvaie  

raportarea cheltuielilor 

totale anuale realizate de 

un UAT la transportul 

public cu tramvaie la total 

kilometri efectuați  în anul 

respectiv de activitatea de 

transport cu tramvaie . 

Autobuz electric 

Costul/km pe activitatea de 

transport cu autobuze electrice se 

obține prin raportarea cheltuielilor 

realizate anual de autobuze 

electrice la total kilometri 

efectuați în anul respectiv de 

activitatea de transport cu 

autobuze electrice. 

Se completează cu valoarea 

costului/km pe activitatea de 

transport cu autobuz electricul  

CU autobuz electric = C autobuz 

electrice/km autobuz electrice 

raportarea cheltuielilor 

totale anuale realizate de 

un UAT la activitate de 

transport cu autobuze 

electrice  la total kilometri 

efectuați în anul respectiv 

de activitatea de transport 

cu autobuze electrice. 

Autobuz 

Costul/km pe un tip de transport 

cu autobuze se obține prin 

raportarea cheltuielilor realizate 

anual de autobuze la total 

kilometri efectuați în anul 

respectiv de activitatea de 

transport cu autobuze.  

raportarea cheltuielilor 

totale anuale realizate de 

un UAT  la activitatea de 

transport cu autobuze la 

total kilometri efectuați în 

anul respectiv de 
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Se completează cu valoarea 

costului/km pe activitatea de 

transport cu autobuzul  

CU autobuze = C autobuze/KM 

autobuze  

activitatea de transport cu 

autobuze. 

(C1) TOTAL COMPENSAŢIE 

ANUALĂ FACTURATA (pe 

baza calculului lunar din Anexa 

8.1) 

 Valoare facturată totala 

inregistrata in contabilitatea 

Operatorului  

 Valoare facturată 

inregistrata in 

contabilitatea Operatorului 

pe fiecare UAT 

I. Venituri din servicii de 

transport public din care:  

Total venituri anuale pentru 

serviciile de transport public 

reprezintă veniturile realizate din 

activitatea de vânzare a titlurilor 

de calatorie către populație, 

facturi gratuități și diferente de 

tarif si venituri taxa de calatorie 

(care se completează pe randurile 

urmatoare) – fara TVA 

Total venituri anuale 

realizate de un UAT 

pentru serviciile de 

transport public (care se 

completează pe randurile 

urmatoare) 

- fara TVA 

I.1 Venituri din vânzări de titluri de 

călătorie  

Total venituri anuale realizate din 

vânzarea titlurilor de călătorie 

catre populatie (bilete si 

abonamente) – fara TVA 

Total venituri anuale 

realizate de un UAT din 

vânzarea titlurilor de 

călătorie catre populatie 

(bilete si abonamente) – 

fara TVA 

I.2 Diferente de tarif cuvenite 

operatorului 

Total venituri anuale din diferențe 

de tarif și gratuități facturate către 

UAT-uri, membre A.M.T.P.I - 

fara TVA 

Total venituri anuale 

realizate de un UAT din 

diferențe de tarif și 

gratuități facturate către 

autoritatea contractantă - 

fara TVA 

I.3 Alte venituri în cadrul reţelei 

unde se prestează PSO   

Venituri anuale realizate din taxa 

de calatorie aplicată călătorilor 

frauduloși - fara TVA 

Venituri anuale realizate 

de un UAT din taxa de 

calatorie aplicată 

călătorilor frauduloși - fara 

TVA 

(I) TOTAL VENITURI 

AUDITATE (I.1+I.2+I.3) 

 VT = I.1+I.2+I.3  VT = I.1+I.2+I.3 

II. Costuri asociate realizarii 

Planului de Transport PSO, din 

care: 

    

II.1 Cheltuieli directe  de 

transport  

 CD =Cdt+Cdae+Cda  CD =Cdt+Cdae+Cda 

tramvai 

Se completează cu cheltuielile 

directe anuale efectuate de 

activitatea de transport cu 

tramvaiul (Cdt) 

Se completează cu 

cheltuielile directe anuale 

efectuate pe traseele UAT 

cu activitatea de transport 

cu tramvaiul (Ct) 

autobuz electric 
Se completează cu cheltuielile 

directe anuale efectuate de 

Se completează cu 

cheltuielile directe anuale 
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activitatea de transport cu 

autobuze electrice (Cdae) 

efectuate de un UAT cu 

activitatea de transport cu 

autobuze electriel (Cae) 

autobuz 

Se completează cu cheltuielile 

directe anuale efectuate de 

activitatea de transport cu 

autobuzul (Cda) 

Se completează cu 

cheltuielile directe anuale 

efectuate de un UAT cu 

activitatea de transport cu 

autobuzul (Ca) 

II.2 Cheltuieli indirecte  de 

transport si administrative 

 CD =Cidt+Cidae+Cida  CD =Cidt+Cidae+Cida 

tramvai 

Se completează cu cheltuielile 

indirecte anuale efectuate de 

activitatea de transport cu 

tramvaiul (Cidt) 

Se completează cu 

cheltuielile indirecte 

anuale efectuate de un 

UAT cu activitatea de 

transport cu tramvaiul (Ct) 

autobuz electric 

Se completează cu cheltuielile 

indirecte anuale efectuate de 

activitatea de transport cu 

autobuze electrice (Cidae) 

Se completează cu 

cheltuielile indirecte 

anuale efectuate de un 

UAT cu activitatea de 

transport cu autobuze 

electrice (Cae) 

autobuz 

Se completează cu cheltuielile  

indirecte anuale efectuate de 

activitatea de transport cu 

autobuzul (Cida) 

Se completează cu 

cheltuielile indirecte 

anuale efectuate de un 

UAT cu activitatea de 

transport cu autobuzul 

(Ca) 

II.3 Cheltuieli aferente 

activitatilor de implementare a 

investitiilor autoritatii 

contractante 

 Se completează cu cheltuielile  

anuale efectuate pentru 

implementarea investitiilor 

autoritatii contractante 

 Se completează cu 

cheltuielile  anuale 

efectuate pentru 

implementarea investitiilor 

unui UAT 

(II) TOTAL CHELTUIELI 

AUDITATE asociate realizarii 

Planului de Transport PSO (II.1 

+ II.2. + II.3) 

II.1 + II.2. + II.3 II.1 + II.2. + II.3 

(III)  (Pr) Profit rezonabil II x 6,69 % II x 6,69 % 

 (C2)TOTAL COMPENSAŢIE 

ANUALĂ (pe baza costurilor si 

veniturilor înregistrate in 

contabilitatea de gestiune şi 

auditate) (II + III - I) 

II + III - I II + III - I 

(Efectul Financiar Net) (II + III – 

I + I.2) 
II + III – I + I.2 II + III – I + I.2 

(C2/km) Compensaţie per total 

vehicul*kilometri efectuaţi 

(lei/km) 

C2/NT Km C2/NT Km 
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(V) Venituri 100 % de dedus curse 

anulate conform Anexei 13(nr. km 

x comp./km) 

nr. km x comp./km nr. km UAT x comp./km 

(C3) Compensaţia (conform 

contract) dupa deducerea valorii 

km aferenti curse efectuate 

partial din culpa sau fara culpa 

operator (C2 – V) 

C2 – V C2 – V 

COMPENSAŢIA ANUALĂ 

MAXIMĂ  
    

Valoarea minimă dintre C1 şi 

C3= valoarea maximă anuală a 

Compensaţiei  

    

DIFERENŢA CARE VA FI 

PLĂTITĂ DE CĂTRE 

OPERATOR Autoritatii 

Contractante (dacă C1 > C3) 

    

*valori în RON, fără TVA. 

 

Documentele justificative care se anexează la Anexa 8.2 Raportul Anual de Constatare sunt următoarele: 

• Contul de Profit și Pierdere anual; 

• Balanță de verificare anuala; 

• Anexa - Cheltuieli anuale realizate; 

• Anexa - Cheltuieli directe si indirecte de transport; 

• Anexa  Balanta sintetica de gestiune- clasa 9 conturi; 

• Anexa  - Situație anuala venituri și cheltuieli pe centre de profit și calcul cost/km; 

• Anexa - Centralizator anual venituri realizate; 

• Anexa - Situație anuala venituri și cheltuieli realizate pe centre de profit ; 

• Anexa  – Situație anuala detaliată venituri și cheltuieli  

• Anexa. – Situatie anuala detaliată cheltuieli neeligibile  

• Anexa - Situație anuala detaliată venituri și cheltuieli activitați conexe  

• Anexa .– Situație anuala detaliată venituri și cheltuieli Stație ITP; 

• Anexa 8.1 anuala pe luni;  

• Anexa – Indicatorii anuali de raportare a prestării Programului de Transport (Anexa 13); 

• Anexa – Situația anuala a realizării indicatorilor la ore, curse și kilometri pe secții pe tipuri de 

transport (autobuze, tramvaie si autobuz electrice) ;  

• Anexa – Situație anuala curse și kilometri realizați pe UAT-urile beneficiare, membre ale A.M.T.P.I.  

;  

Anexele pot varia in functie de tipurile de venituri si cheltuieli prezentate si nu se limiteaza doar la cele 

enumerate mai sus. 
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ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ 

DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI 

Președinte, 

Costel Alexe 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

SOCIETATEA COMPANIADE TRANSPORT 

PUBLIC IAȘI S.A. 

    Director General , 

    Cristian Stoica 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

Director Executiv 

Eduard Boz 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director economic, 

Crina-Lavinia Dobrescu 
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

 

                             Avocat, 

Cristina Olariu-Cotnăreanu 
Am luat cunoștință de acest înscris oficial și 

îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
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Anexa 11 - INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI CALITATE AI SERVICIULUI 

 

Nr. 

crt

. 

Indicatori 

Descriere 

Mod de calcul, pentru 

un trimestru 

Mod 

Parametru 

Ponderer

e 

criteriu 

Valori ale 

parametri

lor, 

calculate 

pe baza 

raportului 

operatorul

ui 

 

 

Valori de calcul 

malus 

Incalca

re 

majora 

Retinere 

din 

garanţia 

pe 

trimestr

u (G) de: 
Reali-

zare 

indi-

cator 

Garantie 

(G) 

U.M. 

Nivel 

acceptat, 

fara 

penaliză

ri 

Nivel 

maxim 

permis 

10,000.0

0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 sau 6 10 

11= 

(9/6)*7*

G 

 

1 

  

  

Curse anulate sau 

neregulate 

(Curse anulate sau 

neregulate/ total curse 

incluse in Programul de 

Transport) x 10O 

tram

vai 
% 5 10 6. 00% 0 0 

  

- 
o.oo 

6. 

00% 

auto

buz 
% 5 10 6. 00% 0 0 

 

- 
o.oo 

6. 

00% 

micr

obuz 
% 5 10 6. 00% 0 0 - o.oo 

6. 

00% 

2 

  

  

Trasee anulate 

pentru o perioada 

de mal mult de 24 

de ore 

∑ (lungimea traseelor 

anulate x zile de 

anulare)/ lungimea 

totala a traseului x 365 

tram

vai 
% 0.5 2 3.00% 

0    

. 
0 - o.oo 3.00% 

auto

buz 
% 0.5 1 3.00% 0 0 - o.oo 3.00% 
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Nr. 

crt

. 

Indicatori 

Descriere 

Mod de calcul, pentru 

un trimestru 

Mod 

Parametru 

Ponderer

e 

criteriu 

Valori ale 

parametri

lor, 

calculate 

pe baza 

raportului 

operatorul

ui 

 

 

Valori de calcul 

malus 

Incalca

re 

majora 

Retinere 

din 

garanţia 

pe 

trimestr

u (G) de: 
Reali-

zare 

indi-

cator 

Garantie 

(G) 

U.M. 

Nivel 

acceptat, 

fara 

penaliză

ri 

Nivel 

maxim 

permis 

10,000.0

0 

micr

obuz 
% 0.2 1 3.00% 0 0 - o.oo 3.00% 

3 

  

  

Numărul de 

pasageri afectati de 

situatiile de la 

punctul 1 si 2 

Numărul de pasageri 

afectaţi de situaţiile de 

la punctele 1 si 2 

tram

vai 
Nr.  

300 

 

 

1000  

 

5000  

 

 

2000 

 

 

8.00%  

 

 

8.00% 

0 0 0 o.oo 8.00% 

auto

buz 
Nr.  0 0 0 o.oo 8.00% 

micr

obuz 
Nr. 1000 

2000 

 
8.00%  0 0 - o.oo 8.00% 

4 

  

  

Respectarea 

Planului de Servicii 

 

(Σ parc planificat - Σ 

parc utilizat) / (Σ parc 

planificat) x 100 

tram

vai 
% 5 10 4.00% 0 0 - o.oo 4.00% 

auto

buz 
% 5 10 4.00% 0 0 - o.oo 4.00% 

micr

obuz 
% 5 10 4.00% 0 0 - o.oo 4.00% 
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Nr. 

crt

. 

Indicatori 

Descriere 

Mod de calcul, pentru 

un trimestru 

Mod 

Parametru 

Ponderer

e 

criteriu 

Valori ale 

parametri

lor, 

calculate 

pe baza 

raportului 

operatorul

ui 

 

 

Valori de calcul 

malus 

Incalca

re 

majora 

Retinere 

din 

garanţia 

pe 

trimestr

u (G) de: 
Reali-

zare 

indi-

cator 

Garantie 

(G) 

U.M. 

Nivel 

acceptat, 

fara 

penaliză

ri 

Nivel 

maxim 

permis 

10,000.0

0 

5 

  

  

Plânger

i de la 

pasager

i 

Plângeri 

fundame

ntate 

Nr. plângeri 

fundamentate 

înregistrate 

Toat

e 
Nr. 250 400 1.00% 0 0 - o.oo 1.00% 

Plângeri 

rezolvate 

Nr. plângeri 

fundamentate rezolvate 

in termen legal 

Toat

e 
Nr. 250 400 1.00% 0 0 - o.oo 1.00% 

  

Plângeri 

nerezolv

ate 

Nr. plângeri 

fundamentate 

nerezolvate in termen 

legal 

Toat

e 
Nr. 25 40 1.00% 0 0 - o.oo 1.00% 

6 

Protecţi

a 

mediulu

i 

Respecta

rea 

standard

elor de 

poluare 

EURO 4  

si EURO 

5 

Număr vehicule care nu 

respecta normele Euro 

4 si Euro 5 raportat la 

numărul de vehicule 

impus in Programul de 

Transport 

auto

buz 

% 25 40 3.00% 0,00 0,00 - o.oo 3.00% 
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Nr. 

crt

. 

Indicatori 

Descriere 

Mod de calcul, pentru 

un trimestru 

Mod 

Parametru 

Ponderer

e 

criteriu 

Valori ale 

parametri

lor, 

calculate 

pe baza 

raportului 

operatorul

ui 

 

 

Valori de calcul 

malus 

Incalca

re 

majora 

Retinere 

din 

garanţia 

pe 

trimestr

u (G) de: 
Reali-

zare 

indi-

cator 

Garantie 

(G) 

U.M. 

Nivel 

acceptat, 

fara 

penaliză

ri 

Nivel 

maxim 

permis 

10,000.0

0 

7 

  

  

  

Vehicul

e 

 

 

Vechime

a medie 

a 

vehiculel

or 

 

 

Vechimea medie a 

vehiculelor 

 

 

tram

vai 
ani 60 70 4.00% 0 0 - o.oo 6.00% 

auto

buz 
ani 25 30 4.00% 0 0 - o.oo 6.00% 

Cerinţe 

de 

confort 

Numărul vehiculelor 

neincadrate in clasele I, 

II sau III de confort din  

numărul total de 

vehicule incluse in 

Programul de Transport 

auto

buz 
Nr. 90 120 4.00% 0 0 - o.oo 4.00% 

8 Penalităţi platite 

Cuantumul penalităţilor 

plătite de către 

operatorul de transport/ 

transportatorul -

autorizat, pentru 

nerespectarea 

toata lei 50000 100000 1.00% 0 0 - o.oo 1.00% 
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Nr. 

crt

. 

Indicatori 

Descriere 

Mod de calcul, pentru 

un trimestru 

Mod 

Parametru 

Ponderer

e 

criteriu 

Valori ale 

parametri

lor, 

calculate 

pe baza 

raportului 

operatorul

ui 

 

 

Valori de calcul 

malus 

Incalca

re 

majora 

Retinere 

din 

garanţia 

pe 

trimestr

u (G) de: 
Reali-

zare 

indi-

cator 

Garantie 

(G) 

U.M. 

Nivel 

acceptat, 

fara 

penaliză

ri 

Nivel 

maxim 

permis 

10,000.0

0 

standardelor de 

transport de calitate si 

mediu 

9 
Respectarea 

prevederilor legale 

Numărul abaterilor 

constatate si sancţionate 

de personalul 

imputemicit 

toate Nr. 20 100 10.00% 0 0 - o.oo 
10.00

% 

10 Accidente in trafic 

Numărul accidentelor in 

trafic din vina 

personalului propriu al 

Operatorului 

toate Nr. 10 30 4.00% 0 0 - o.oo 4.00% 

 

Total pondere 

criterii 
100.00% TOTAL 

Incălcări 

majore 
0 o.oo 

100.00

% 
 

 

 

Retinere 

trimestriala din 

garanţia anuala 

 o.oo 
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ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ 

DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI 

Președinte, 

Costel Alexe 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

SOCIETATEA COMPANIADE TRANSPORT 

PUBLIC IAȘI S.A. 

    Director General , 

    Cristian Stoica 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

Director Executiv 

Eduard Boz 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director economic, 

Crina-Lavinia Dobrescu 
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

 

                             Avocat, 

Cristina Olariu-Cotnăreanu 
Am luat cunoștință de acest înscris oficial și 

îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
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Anexa 12 – Indicele de Satisfacţie a Pasagerilor (ISP) 

1.Generalităţi 

Prezenta anexa are drept scop definirea cerinţelor fundamentale privind metodologia 

referitoare la evaluarea anuală a indicelui de satisfacţie a Pasagerilor (ISP), având în vedere 

prevederile standardelor naţionale şi europene referitoare la măsurarea calităţii sistemelor de 

transport public şi a calităţii managementului contractelor. 

 
Bucla calităţii 

2. Indicele de satisfacţie a pasagerilor 

a) Autoritatea Contractanta organizează şi finanţează evaluări anuale ale indicelui de satisfacţie 

a Pasagerilor (ISP). 

b) Această sarcină trebuie să revină unor terţe persoane independente (care nu sunt părţi la 

Contract) care efectuează studii privind gradul de satisfacţie al pasagerilor pe bază de 

chestionare şi sondaje. 

c) Metodologia pentru efectuarea studiului şi calcularea indicilor privind gradul de satisfacţie al 

pasagerilor se discută şi se defineşte cu operatorul, după cum urmează: 

i. Metodologia trebuie să fie conformă cu cerinţele incluse în Standardul EN 13816. 

ii. Indicatorii de calitate stabiliţi în Anexa 11 se pot utiliza ca bază pentru chestionar pentru a 

efectua studiul de evaluare a gradului de satisfacţie a pasagerilor. Pot fi totodată adăugaţi 

şi alţi indicatori relevanţi pentru evaluarea calitativă a serviciilor (curăţenia vehiculului, 

comportamentul angajatilor Operatorului, siguranţa percepută, etc.). Chestionarul are ca 

scop principal compararea indicatorilor de calitate oferiţi şi a indicatorilor de calitate 

percepuţi de pasageri. 
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iii. Rezultatul final al studiului include un procent de pasageri mulţumiţi datorită performanţei 

indicatorilor cheie stabiliţi în Anexa 11, şi un număr de pasageri nemulţumiţi prin 

compararea cărora se poate identifica gradul de satisfacţie a aşteptărilor acestora.  

iv. După finalizarea analizei comparative a gradului de satisfacţie al pasagerilor derivat din 

studiul efectuat şi Indicatorii de Calitate de performanţă oferiţi, evaluaţi de către 

Autoritatea Contractanta, aceasta împreună cu Operatorul trebuie să elaboreze planuri de 

măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii transportului public. 

Noile planuri pentru îmbunătăţirea calităţii transportului public pot viza schimbarea 

valorilor vizate ale indicatorilor cheie şi revizuirea Programului Operatorului de Transport Public 

pentru anul următor.  

 

 

 

 

 

 

ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ 

DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI 

Președinte, 

Costel Alexe 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

SOCIETATEA COMPANIADE TRANSPORT 

PUBLIC IAȘI S.A. 

    Director General , 

    Cristian Stoica 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

Director Executiv 

Eduard Boz 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director economic, 

Crina-Lavinia Dobrescu 
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

 

                             Avocat, 

Cristina Olariu-Cotnăreanu 
Am luat cunoștință de acest înscris oficial și 

îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
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Anexa 13 – Metodologia de monitorizare şi evaluare a Programului 

de Transport 

Principii 

1) Prezenta metodologie defineşte principalii parametri care determină performanţa Operatorului 

în cadrul Programului de Transport. 

2) A.M.T.P.I. va monitoriza, evalua şi înregistra prestația Operatorului în cadrul Programului de 

Transport prin mecanismul următor:  

a) Sistem Automat de Management şi Control al Serviciilor de Transport .  

b) Sondaje complete efectuate în mod regulat referitor la calitatea serviciilor. Autoritatea 

contractantă va elabora și implementa sondaje de control periodice privind serviciul de 

transport public, prin care se vor aduna informaţiile necesare pentru monitorizarea și 

evaluarea Programului de Transport. 

3) Baza de date SIT conţine următoarele specificaţii privind liniile de transport public, prin care 

este controlată prestarea Programului de Transport: 

a) Descrierea  traseelor,  cu staţiile de plecare, intermediare şi terminus,  pe fiecare direcţie 

de circulaţie. 

b) Toate vehiculele care circulă pe trasee. 

c) Orarul fiecărui vehicul în stația de plecare, în stațiile intermediare și în stația terminus pe 

linia stabilită. 

d) Conformitatea cu orarul traseului, incluzând toate indicaţiile prin intermediul SIT, atunci 

când este funcţional, apariţia unor anomalii în orarul vehiculului, în baza determinării prin 

GPS a locaţiei sale de-a lungul traseului şi confirmă faptul că poziţia sa este în conformitate 

cu acest orar programat. 

e) Vehicul*Kilometri realizat (zilnic, lunar sau anual). 

4) Raportarea și evaluarea prestării Programului de Transport se face prin intermediul 

indicatorilor prevăzuţi in Anexa 11 a prezentului contract. 

5) Vor fi considerate plangeri nefundamentate, acelea in care sunt prezentate aspecte integral 

neimputabile Operatorului. 

6) Indicatorii de raportare a prestării Programului de Transport  

Indicatorii - cheie pentru raportarea prestării Programului de Transport sunt cursele şi categoria 

parcursului în kilometri. Cursele sunt evaluate după cum urmează: 

I. Curse regulate. 

II. Curse neregulate din culpa Operatorului. 

III. Curse neregulate fără culpa Operatorului. 

IV. Curse neefectuate fără culpa Operatorului. 

V. Curse efectuate parţial fără culpa Operatorului. 

VI. Curse neefectuate din culpa Operatorului. 

În baza evaluării călătoriei prin intermediul indicatorilor prevăzuţi la punctul 6 din prezenta 

Anexă şi criteriilor din cadrul acestei metode, se stabileşte categoria traseului în kilometri. 
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Îi este permis Operatorului să parcurgă un kilometraj suplimentar care intră în categoria de 

traseu suplimentar, ce nu se încadrează în Programul de transport, atunci când se înlocuiesc alte 

Linii sau datorită prelungirii liniilor existente pentru motive obiective, sau curse ce sunt întreprinse 

în afara planului stabilit de-a lungul unei linii din cauza fluxului crescut de călători datorat unor 

evenimente speciale  

Modul de evaluare  a tipurilor de curse conform condiţiilor prevăzute la punctul 6). 

 

I. O cursă regulată este o cursă care: 

a) Este prestată în mod regulat atunci când se iniţiază de la o staţie de plecare respectând 

orarul aprobat, circulaţia are loc de-a lungul unui traseu prestabilit, oprindu-se în toate 

staţiile  de-a lungul traseului. 

i) Din lipsa indicaţiilor privind circulaţia pentru o parte a călătoriei ca urmare a intrării 

într-o zonă de tăcere radio şi a unui element defect al echipamentului de la bord. 

ii) Plecare dintr-o staţie sau un punct de schimb iniţiale, cu o întârziere  de până la 5 (cinci) 

minute pentru liniile urbane şi până la 10 (zece) minute pentru liniile suburbane din 

programul aprobat, care este compensată până  ajunge la jumătatea traseului.  

iii) Urmând instrucţiunile furnizate de o persoană desemnată de către A.M.T.P.I. sau de 

către autorităţi cum ar fi Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului Rutier, Poliţia 

Circulaţie, etc. prin completarea formularului necesar sau într-un mod operaţional (prin 

intermediul unui post de radio sau un dispozitiv de la bord). 

iv) În cazul în care apare o abatere de la traseu printr-un ordin, coordonat cu A.M.T.P.I.. 

v) În caz de defectare a serverului central al SIT, cu excepţia cazurilor ce nu sunt 

controlate de către A.M.T.P.I.. 

II.O cursă neregulată din culpa Operatorului este o cursă care se efectuează, însă: 

a) Nu respectă orarul traseului şi se abate de la orele controlate din Orarul Traseului, cu 

abatere mai mare decât marja admisă în conformitate cu punctul b, i) 1,2,3 şi 4. 

b) Cu o abatere de la traseu, fără omiterea vreunei staţii, dar fără un ordin coordonat cu 

A.M.T.P.I. sau cu o persoană desemnată de către A.M.T.P.I. sau 

c) Cu un interval de timp perturbat (stabilit la pct. b.4) între vehiculele de pe o linie (în 

circulaţia "Grupului"). Circulaţia simultană a mai mult de 2 (două) vehiculele pe una şi 

aceeaşi linie de la plecarea la prima staţie de pe traseu până la 1 (una)  sau mai multe staţii. 

d) În toate celelalte cazuri datorate culpei Operatorului. 

III.O cursă neregulată fără culpa Operatorului este considerată astfel în următoarele cazuri: 

a) La încălcarea Orarului Traseului planificat şi o abatere de la orarul controlat din Orarul 

Traseului peste limita admisă conform punctului b,i) 1,2,3 şi 4 din prezenta anexă, datorită 

unuia dintre motivele indicate în clauza IV de la punctul a) la h) sau Clauza V de la punctul 

o) la h). 

b) La încălcarea Orarului Traseului la schimbarea vehiculului cu până la 6 (şase) minute în 

urmă  faţă de orar de la ora de sosire a vehiculului ce îl înlocuieşte. Introducerea unui 

vehicul pe o linie ce înregistrează o întârziere de mai mult de 6 (şase) minute se efectuează 
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cu permisiunea  acordată de  către  A.M.T.P.I. sau de către o persoană desemnată de către 

A.M.T.P.I.. 

IV.O cursă neefectuată fără culpa Operatorului este o călătorie care nu a putut fi efectuată de 

către Operator pentru unul din următoarele motive enumerate în mod exhaustiv: 

a) Impedimente în trafic datorate traficului intens, care au făcut imposibilă prestarea 

serviciului de transport planificat conform orarului. 

b) Semafoare nefuncţionale şi semafoare cu regim special de funcţionare. 

c) Drumuri necurăţate de  zăpadă şi/sau cu polei. 

d) Suprafaţa drumului este într-o stare proastă,  împiedicând circulaţia transportul public 

urban în condițiile tehnice, de siguranță și de confort stabilite. 

e) Zone inundate. 

f) Mitinguri, manifestări, precum şi evenimente permise şi/sau efectuate printr-un  ordin al 

Municipiului. 

g) Ca urmare a comunicării: pentru a asigura regularitatea, perioadele de standby pentru 

includerea în Orarul Itinerariului, dar fără a depăşi durata călătoriei, pauze conform 

orarului, numai după informarea şi sub coordonarea municipalităţii sau a unei persoane 

desemnate de către A.M.T.P.I.. 

V.O cursă efectuată parţial fără culpa Operatorului este o cursă care nu a  putut fi executată 

în mod corect din cauza unuia din următoarele motive: 

a) Accident de circulaţie rutier fără culpa Operatorului împiedicând astfel circulaţia. 

b) Accidente  de circulaţie rutiere, cu îngreunarea sau împiedicarea circulației. 

c) Un vehicul oprit sau parcat în mod necorespunzător, pe traseul de deplasare alocat în mod 

normal transporturi public urban, împiedicând astfel circulaţia. 

d) Lucrări de reparaţii în regim de urgenţă fără ordin din partea municipalităţii. 

e) Actele de vandalism într-un vehicul al Operatorului, în cazul în care Operatorul a informat 

persoana desemnată de către A.M.T.P.I. în termen de 60 de minute. 

f) Călători pentru care s-a solicitat intervenția echipajelor de urgență. 

g) La evenimente aflate sub jurisdicţia Ministerului de Interne – incendiu, obiecte suspecte, 

investigaţii, etc. 

h) În circulaţia simultană într-un "Grup" de mai mult de 2 vehicule pe una şi aceeaşi linie la 

plecarea  din staţia iniţială de pe traseu, cu o diferenţă de până la 1 (un) minut, conform 

datelor furnizate de SIT, pentru al treilea vehiculului. Cursa fiecărui vehicul consecutiv 

este evaluată ca fiind o cursă neefectuată fără a se datora culpei Operatorului. 

i) Impedimente în trafic datorate fluxului de trafic intens, ceea ce duce la nerespectarea 

orarului  aşa cum este indicat în Planul de Transport .  

j) Semafoare nefuncţionale de-a lungul traseelor . 

k) Drumuri de-a lungul traseelor  care nu au fost curăţate de zăpadă şi/sau cu polei.  

l) Starea proastă a suprafeţei drumului de-a lungul traseelor, care îngreunează sau face 

circulaţia vehiculelor imposibilă.  

m) Zone inundate de-a lungul traseelor .  
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n) Mitingurile, marşurile, precum şi evenimentele permise şi/sau organizate printr-un ordin al 

municipalităţii.  

 

VI. O cursă neefectuată din culpa Operatorului este o cursă în care cel puţin una din 

următoarele ipoteze este valabilă: 

i) vehiculul a început să circule cu un dispozitiv de bord nefuncţional sau nu sunt luate 

măsuri de către Operator pentru asigurarea funcţionării dispozitivului de bord al 

vehiculului. 

ii) La o abatere completă de la traseu, fără a opri la mai multe staţii decât cele desemnate 

deja, netransportarea  călătorilor fără ordin din partea municipalităţii sau a unei persoane 

desemnate de către A.M.T.P.I., înregistrate de SIT sau prin rapoarte oficiale ale 

organismelor de control. 

iii) La deteriorarea deliberată a dispozitivelor de la bord (atunci când s-au luat măsuri de 

împiedicare a intervenţiei şoferilor). După un accident de circulaţie rutier între două 

vehicule ale Operatorului în cazul vehiculului responsabil de accident.  

Tipul călătoriei Plata către Operator 
Nr. de km Sancţiuni pentru 

Operator 

Curse  regulate  

Plată de 100% din lungimea în 

kilometri relevanţi  ai cursei, în 

conformitate cu preţul unitar 

per km 

 

Nu se aplica. 

Curse neregulate 

din culpa 

Operatorului. 

Plată de 100% din lungimea în 

kilometri relevanţi  ai cursei, în 

conformitate cu preţul unitar 

per km. Operator plătit numai 

până la nivelul maxim, 

prevăzut în Anexa 12, 

indicatorul 1. 

 
În funcţie de nivel, 

penalizare 

calculată în 

conformitate cu 

anexa 12, 

indicatorul 1. 

Curse neregulate 

fără a se datora 

culpei 

Operatorului 

Plată de 100% din lungimea în 

kilometri relevanţi  ai cursei, în 

conformitate cu preţul unitar 

per km 

 

Nu se aplica. 

Curse neefectuate 

din culpa 

Operatorului 
Nu se plăteşte 

 În funcţie de nivel, 

penalizare 

calculată în 

conformitate cu 

anexa 12, 

indicatorul 1. 
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Evaluarea curselor şi sancţiunile aplicabile 

Până la punerea în funcție a unui Sistem automat de management al traficului, evaluarea 

modului de realizare a Programului de Transport al Operatorului se va realiza în modul următor: 

a. Verificarea prin sondaj a ieșirilor și intrărilor programate din /în depouri/autobaze, 

pentru conformitatea parcului circulant realizat  cu cel programat și raportat. 

b. Verificarea prin sondaj a modului de confirmare a curselor la capetele de linii. 

c. Verificarea prin sondaj a plecărilor ritmice în traseu (evitarea circulației ”în pachete” 

de vehicule).  

d. Verificarea prin sondaj a aderenței prestației efective la Programul de transport în 

stațiile de plecare, intermediare și terminus, în conformitate cu orarele afișate și asumate de către 

Operator. 

e. Verificarea prin sondaj a ieșirilor neprogramate din traseu. 

f. Evaluarea și analiza incidentelor în trafic, pe teren și cât mai repede față de momentul 

producerii lor, pentru stabilirea responsabilităților și a consecințelor asupra formulelor de plată a 

Operatorului pentru prestația efectiv realizată.   

g. Monitorizarea permanentă a funcționalității semafoarelor din intersecțiile străbătute de 

traseele transportului public, sau care sunt situate în afara traseelor, dar influențează relevant 

circulația în acele intersecții și realizarea de rapoarte lunare pentru confruntarea cu raportările 

Operatorului.  

h. Monitorizarea permanentă a stării infrastructurii rutiere (zăpadă, polei, avarii la rețelele 

urbane, lucrări accidentale și neprevăzute, etc) utilizate de către transportul public și realizarea de 

rapoarte lunare pentru confruntarea cu raportările Operatorului.  

Tipul călătoriei Plata către Operator 
Nr. de km Sancţiuni pentru 

Operator 

Curse neefectuate 

din culpa 

Operatorului, pe 

acelaşi traseu 

pentru mai mult de 

24 de ore 

Nu se plăteşte 

 În funcţie de nivel, 

penalizare 

calculată în 

conformitate cu 

anexa 12, 

indicatorul 2. 

Curse neefectuate 

fără a se datora 

culpei 

Operatorului 

Plată de 100% din lungimea în 

kilometri relevanţi  ai cursei, în 

conformitate cu preţul unitar 

per km 

 

Nu se aplica. 

Curse efectuate 

parţial fără a se 

datora culpei 

Operatorului 

Plată de 100% din lungimea în 

kilometri relevanţi  ai cursei în 

conformitate cu preţul unitar 

per km 

 

Nu se aplica. 

TOTAL     
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i. Confruntarea și medierea rapoartelor Operatorului cu cele ale Autorității contractante se 

va realiza în primele 10 zile de la depunerea primelor. În cazul menținerii diferențelor, sumele în 

dispută vor fi depuse de către Autoritate într-un cont separat și blocat până la primirea concluziilor 

unui audit independent realizat cel târziu odată la 6 luni.   

 

 

ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ 

DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI 

Președinte, 

Costel Alexe 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

SOCIETATEA COMPANIADE TRANSPORT 

PUBLIC IAȘI S.A. 

    Director General , 

    Cristian Stoica 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

Director Executiv 

Eduard Boz 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director economic, 

Crina-Lavinia Dobrescu 
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

 

                             Avocat, 

Cristina Olariu-Cotnăreanu 
Am luat cunoștință de acest înscris oficial și 

îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
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Anexa 14 – Caiet de Sarcini al Serviciului de Transport Public Local 

de persoane prin curse regulate în Municipiul Iasi 

 

 

CAPITOLUL I 

Obiectul caietului de sarcini 

Art.1. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de efectuare a serviciului de transport public 

local de persoane prin curse regulate, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare 

efectuării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 

 

Art. 2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de 

referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public 

local de persoane prin curse regulate, indiferent de tipul de gestiune. 

 

Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară efectuării activităţilor de 

realizare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate şi constituie 

ansamblul cerinţelor tehnice de bază. 

 

Art. 4. (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile 

referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă şi siguranţă în exploatare. 

(2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, 

prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul 

efectuării serviciului de transport public local. 

 

Art. 5. Terminologia utilizată este cea prevăzută în regulamentul serviciului de transport public 

local de persoane prin curse regulate în Municipiul Iași si Zona Metropolitana a Municipiului Iasi, 

Anexa nr. 15 la contractul de delegare. 

 

CAPITOLUL II 

Cerinţe organizatotice 

 

Art. 6. Operatorul de transport rutier licentiat/transportatorul autorizat care vor presta serviciul de 

transport public local de persoane prin curse regulate vor asigura: 

a) numărul şi tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de 

transport şi care satisfac condiţiile impuse privind siguranţa circulaţiei, confortul pasagerilor şi 

protecţia mediului; 

b) numărul mijloacelor de transport pentru inlocuirea celor care efectueaza cursele cuprinse in 

programul de circulatie, in cazul aparitiei unor defectiuni ale acestora 
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c) respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea şi 

efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport 

propuse pentru efectuarea serviciului; 

d) operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin  

contractul de  atribuire  a gestiunii, cu  respectarea  reglementărilor  legale  în vigoare  

privind efectuarea acestor activităţi (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, 

personalul utilizat etc.); 

e) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare şi a 

curăţeniei acestora; 

f) condiţii pentru spălarea, salubrizarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport; 

g) spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport; 

h) dispecerat şi dotări speciale pentru urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, 

de intervenţie şi de depanare; 

i) personal calificat şi vehicule de intervenţie operativă; 

j) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea 

profesională, examinarea medicală şi psihologică a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa 

circulaţiei; 

k) asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de 

transport rutier licențiat/transportatorului autorizat; 

l) respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de circulaţie impuse prin contractul de 

delegare a gestiunii; 

m) respectarea indicatorilor de performanţă şi de calitate stabiliţi prin contractul de delegare a 

gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul 

serviciului de transport public local prin curse regulate și aprobaţi prin hotărâre a consiliului local; 

n) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, a informaţiilor solicitate şi accesul la 

toate informaţiile necesare, în vederea verificării şi evaluării prestării şi dezvoltării serviciului de 

transport public local prin curse regulate; 

o) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a 

acestora; 

p) statistica accidentelor şi analiza acestora; 

q) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 

operare; 

r) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor; 

s) respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului, prevenirea şi 

combaterea incendiilor; 

t) planificarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de 

vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulaţie; 

u) alte condiții specific stabilite prin hotărâri ale A.M.T.P.I. 
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Art. 7. Obligaţiile şi răspunderile personalului cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei sunt 

cuprinse în regulamentul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în 

Municipiul Iași si Zona Metropolitana a Municipiului Iasi, anexa nr. 15 la prezentul contract. 

 

Art. 8. Condiţiile de realizare a investiţiilor, precum şi a altor cheltuieli pe care le va face 

operatorul de transport licențiat/transportatorul autorizat să presteze serviciul de transport public 

local prin curse regulate sunt: 

- investiţii din surse proprii, fonduri europene pentru agenţi economici sau credite; 

- investiţii din alocaţii bugetare, fonduri europene pentru administraţiile publice locale sau credite, 

care vizează infrastructura de transport și sunt aprobate de Consiliul Local al Municipiului Iași; 

- investiţii din alocaţii bugetare, fonduri europene pentru administraţiile publice locale sau credite, 

care vizează achiziţia de mijloace de transport și sunt aprobate de Consiliul Local al Municipiului 

Iași. 

 

CAPITOLUL III 

                   Sistemul de transport public local de persoane prin curse regulate 

 

Art. 9. Operatorul de transport rutier licențiat/transportatorul autorizat are dreptul să efectueze, în 

condiţiile legislaţiei în vigoare, transport rutier public local de persoane prin curse regulate și 

anume: 

a) în aria administrativ-teritorială a municipiului Iaşi si in Zona Metropolitana a Municipiului Iasi; 

b) în cazul în care traseul transportului pe șină depașește limita localității, acesta va fi considerat 

transport public local;  

c) transportul rutier public de persoane prin curse regulate, efectuat în limitele unei asociații 

intercomunitare, este considerat transport public  local. 

 

Art. 10. Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate   se prestează  în baza 

contractului de delegare a gestiunii. 

 

Art. 11. Operatorul de transport rutier licențiat/transportatorul autorizat are obligaţia să efectueze 

serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în conformitate cu: 

a) programului de transport care conţine: număr linii transport, lungimea traseelor, definirea 

traseelor (dus/întors), numărul mijloacelor de transport/traseu, capacitatea mijloacelor de 

transport, zilele în care circulă, intervalele de succedare, plecări de la capete de traseu (prima şi 

ultima cursă) ; 

b) licența de traseu 

 

Art. 12. În vederea realizării unui sistem de transport public local de persoane prin curse regulate 

pe raza administrativ-teritorială a municipiului Iaşi si Zona Metropolitana a Municipiului Iasi, în 

limitele unei asociații intercomunitare, care să asigure deplasarea călătorilor în condiţii de 



301 

siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale, confort, regularitate şi continuitate, operatorul de 

transport/transportatorul autorizat trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:  

1. Să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului 

şi capetelor traseului, pe partea din spate a mijlocului de transport se va afişa cel puţin indicativul 

traseului. Elementele de informare menţionate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de 

noapte sau în condiţii de vizibilitate scăzută. 

2. În salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător prin mijloace 

vizuale şi sonore cu privire la denumirea staţiei care urmează şi la legăturile cu alte mijloace de 

transport public local de persoane. 

3. Să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, hărţii 

schematice care să permită vizualizarea traseului şi a reţelei de trasee, a instrucţiunilor privind 

modul de desfăşurare a serviciului de transport, a obligaţiilor publicului călător şi a altor informaţii 

de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare. 

4. Să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în staţiile stabilite de comun 

accord cu autoritatea administraţiei publice locale; 

5. În staţiile din programul de circulaţie, să asigure afişarea codului traseului, a intervalelor de 

succedare a curselor, precum şi a hărţilor simplificate cu indicarea traseelor şi staţiilor care 

facilitează transbordarea, pentru informarea publicului călător; 

6. Să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru 

categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului. 

7. Să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la serviciul transport, în baza documentelor stabilite 

de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilităţi/gratuităţi la 

transport. 

8. Să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani. 

9. Mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu dizabilități, bătrâni, 

femei însărcinate, persoane cu copii în braţe; 

10. Să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu pornească din 

staţii cu uşile deschise sau cu călători aflaţi pe scările acestuia, precum şi cu călători agăţaţi de 

exteriorul caroseriei. 

11. Să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport: materii mirositoare, inflamabile, 

butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse 

caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, 

vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări ori alte obiecte sau mărfuri interzise 

la transportul public de persoane. 

12. Să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport, exprimată 

prin număr de locuri pe scaune şi în picioare. 

13. Să asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor. 

14. Să îmbarce/debarce călători numai în staţiile special amenajate, prevăzute în programul de 

circulaţie. 
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15. Să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de autoritatea 

administraţiei publice locale. 

16. Să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaţii/abonamente de călătorie 

valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

17. Să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de 

transport rutier licențiat/transportator autorizat. 

18. Să ţină evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de linie. 

19. Să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea 

programului de circulaţie sau a unui traseu, în caz de forţă majoră. 

20. Să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea 

mijloacelor de transport. 

21. Mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului 

în stare de funcţionare. 

22. Mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător. 

23. Pe părţile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripţionată denumirea operatorului de 

transport/transportator autorizat. 

24. La bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea 

incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necessitate. 

25. Mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică 

periodică efectuată la termen. 

26. Mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în vigoare 

privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului. 

27. Să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, precum şi 

diferenţa de tarif pentru protectie socială, conform legislaţiei în vigoare, pentru a fi supuse 

aprobării consiliului local.                                             

28. Să elaboreze bugetul privind întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale la bunurile 

concesionate/închiriate de la concedent, conform programelor de întreţinere, reparaţii, dotări şi 

investiţii aprobate de acesta. 

29. Să asigure informarea permanent a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulaţie 

deservite, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora. 

30. Să aplice normele de protectie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului 

contractat. 

31. Să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi psihologice 

ale propriilor angajaţi. 

32. Să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, 

inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind 

achiziţiile de lucrări sau bunuri, şi la gestionarea serviciului public pe restart de competitivitate şi 

eficienţă economică. 

33. Să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-

materiale aferente serviciului prestat. 
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ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ 

DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI 

Președinte, 

Costel Alexe 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

SOCIETATEA COMPANIADE TRANSPORT 

PUBLIC IAȘI S.A. 

    Director General , 

    Cristian Stoica 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

Director Executiv 

Eduard Boz 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director economic, 

Crina-Lavinia Dobrescu 
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

 

                             Avocat, 

Cristina Olariu-Cotnăreanu 
Am luat cunoștință de acest înscris oficial și 

îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
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Anexa 15 – Regulament pentru efectuarea serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Iasi si 

Zona Metropolitana a Municipiului Iasi 

Introducere: 

Principalele obiective ale serviciului de transport public local de calatori sunt: garantarea 

unor servicii de transport de călători sigure, eficiente şi de o înaltă calitate prin intermediul 

concurenţei reglementate, garantând în acelaşi timp transparenţa şi buna funcţionare aserviciilor 

publice de transport de călători, luând în considerare factorii sociali, de mediu şi dedezvoltare 

urbana, sau oferirea de condiţii tarifare specifice anumitor categorii de călători . 

Având în vedere Cartea verde a mobilităţii urbane- Către o nouă cultură a mobilităţii 

urbane adoptată la Bruxelles, la data de 25.9.2007 de către Comisia Comunităţilor Europene, 

respectiv capitolul-Planul de acţiune privind mobilitatea urbană care statueaza responsabilităţile 

privind politicile de mobilitate urbană ce revin autorităţilor locale. 

Având în vedere iniţiativele Cartei albe- Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic 

al transporturilor- aprobată de Comisia europeană la Bruxelles, la data de 28.3.2011, document 

care urmăreşte crearea unui sistem de mobilitate eficient şi integrat, 

Având în vedere Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii 

Europene nr. 1370/2007, privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului, 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1.(1) Prezentul regulament are ca obiect stabilirea cadrului de organizare, reglementare, 

control, monitorizare, privind prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate, cu mijloace de transport electrice si auto precum si raporturile dintre operatorul de 

transport rutier de persoane licențiat/transportator autorizat si autoritatea publica locala - 

Municipiul Iași cat si A.M.T.P.I, respectiv utilizatorii serviciului. 

 (2) Nu fac obiectul prezentului regulament serviciile de transport local de persoane prin curse 

regulate speciale; cu autoturisme în regim de taxi și în regim de închiriere; servicii de transport 

public local de mărfuri în regim contractual; servicii de transport public local de mărfuri efectuat 

cu tractoare cu remorci; servicii de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate 

serviciilor funerare. 

(3) Prezentul regulament a fost întocmit în baza legislației în vigoare: 

-  Ordonanța  nr. 27/2011 – privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor 

referitoare la organizarea  si efectuarea transporturilor rutiere si a activităților conexe acestora 

stabilite prin Ordonața Guvernului nr.27/2011 – privind transporturile rutiere, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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-  Legea nr. 92 din 10.04.2007 - serviciilor de transport public local, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinul nr. 972 din 03.10.2007 emis de Ministrul Transporturilor pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru 

al serviciilor de transport public local; 

- Ordinul nr. 353 din 23.10.2007 emis de Ministrul Internelor si Reformei Administrative pentru 

aprobarea  Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 272 din 12.12.2007 emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind Normele-cadru pentru stabilirea, 

ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane; 

- Legea nr. 448 din 06.12.2006 republicata  privind protecția si promovarea persoanelor cu 

handicap, cu modificările si completările ulterioare; 

- Ordinul Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 

nr. 263/2007, privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de 

delegare a gestiunii serviciilor de transport public local; 

- Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 1370/2007, privind 

serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) 

nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului. 

 

Art. 2. In sensul prezentului regulament, termenii si noțiunile utilizate se definesc după cum 

urmează: 

a)  transport rutier local de persoane  – transportul rutier public de persoane prin servicii regulate 

efectuat in interiorul unei localități, precum și în limitele unei asociații de dezvoltare 

intercomunitare; 

b) autoritate de autorizare – A.M.T.P.I / birouri autorizate U.A.T. conform A.N.R.S.C. . 

c) autorizație de transport – documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atesta ca 

transportatorul indeplineste conditiile pentru accesul la efectuarea serviciului de transport public 

local de persoane prin curse regulate; 

d) caiet de sarcini al licentei de traseu – document care însoteste licenta de traseu, care cuprinde 

în  principal  cerintele  pentru  asigurarea  programului  de circulatie  si  realizarea serviciului de 

transport în conditii de siguranta si confort, efectuat cu travaie; 

e) copie conforma a autorizatiei de transport – documentul eliberat de autoritatea de autorizare, 

în baza autorizatiei de transport, pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule 

rutiere, detinute conform legii, care atesta atribuirea prestarii serviciului de transport public local 

de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Iasi si Zona Metropolitana a Municipiului 

Iasi; 

f) licenta comunitara – document care permite accesul operatorului de transport autorizat la piata 

transportului rutier; 
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g) copie conforma a licentei de transport – documentul eliberat in baza licentei de transport, de 

catre Autoritatea Rutiera Romana–A.R.R., pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile 

de vehicule rutiere utilizate de catre operatorul de transport in prestarea serviciului de transport 

persoane; 

h) licenta de traseu – documentul care da dreptul operatorului de transport rutier sa efectueze 

transport public local de persoane prin curse regulate  pe raza Municipiului Iasi si Zona 

Metropolitana a Municipiului Iasi, pe un anumit traseu/trasee, conform programului de transport; 

i) peroana desemnata – persoana fizica care are calitatea de manager al activitatii de transport 

rutier, posesoare a unui atestat de competenta profesionala si care este angajata pe baza de contract 

de munca, sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport a operatorului rutier de 

transport/transportatorului autorizat; 

j) transport rutier local de persoane – transportul rutier public de persoane prin servicii regulate 

efectuat în interiorul unei localitati, precum si in limitele unei asociatii de dezvoltare 

intercomunitare; 

k) program de circulatie – documentul utilizat in transportul public local de persoane prin curse 

regulate, care contine in principal informatii privind traseul, capetele de traseu, liniile de iesire, 

lungimea traseului, statiile pentru imbarcarea/debarcarea calatorilor; 

l) program de transport public local de persoane prin curse regulate – programul aprobat de catre 

A.M.T.P.I / U.A.T. beneficiar si membru A.M.T.P.I., prin care sunt stabilite traseele pentru 

transportul public local de persoane prin curse regulate, programele de circulatie, capetele de 

traseu, statiile publice, numarul si capacitatea mijloacelor de transport; 

m) statie publica – punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin 

curse regulate, amenajat corespunzator, semnalizat  printr-un indicator rutier si care sa aiba in 

dotare un panou suplimentar pe care este atasat orarul conform caruia opresc mijloacele de 

transport public pentru urcarea si coborarea persoanelor transportate; 

n) traseu local – parcursul care asigura legatura intre doua capete, pe care se efectueaza transport 

public local de persoane prin curse regulate;  

o) utilizator al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate – persoana 

fizica/juridica beneficiara a serviciului de transport public local. 

 

Art. 3. Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se poate efectua numai 

în condiţiile respectării: regulamentului de transport; caietului de sarcini pentru prestarea  

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate; programul de transport public 

local de persoane prin curse regulate, şi ale reglementărilor în vigoare   

din domeniul transporturilor rutiere, precum si ale acordurilor si conventiilor internationale la care 

Romania este parte. 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC 

LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE 
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Art.4. (1) Raporturile dintre A.M.T.P.I / U.A.T.beneficiar si membru A.M.T.P.I.  si operatorul de 

transport rutier licentiat/transportator autorizat, se bazează pe relaţii contractuale. 

Contractul  privind prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, 

se considera incheiat  din momentul  semnarii  acestuia  de catre   reprezentantii   A.M.T.P.I / 

U.A.T.beneficiar si membru A.M.T.P.I si reprezentanul operatorului de transportrutier  

licentiat/transportator autorizat. 

(2) Pe durata valabilitatii contractului de prestarii servicii, in conformitate cu competentele si 

atributiile ce îi revin potrivit legii, A.M.T.P.I / U.A.T.beneficiar si membru A.M.T.P.I. pastreaza 

prerogativele privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciilor, inclusiv a 

programelor de dezvoltare pentru transportul public local de personae prin curse regulate, precum 

si dreptul de a urmari, controla si a supraveghea indeplinirea obligatiilor contractuale. 

Conditiile generale in care se realizeaza serviciul de transport public local de personae prin curse 

regulate (lungimea traseului, numar statii, zilele in care circula, intervalul mediu de succedare a 

curselor, numarul mijloacelor de transport, capacitatea mijloacelor de transport, orele de incepere 

şi de terminare a programelor de circulaţie etc.) sunt specificate în Programul de transport public 

local de persoane prin curse regulate in Municipiul Iasi si Zona Metropolitana a Municipiului Iasi 

 (3) Pe durata valabilitatii contractului de delegare a gestiunii, concesionarul va asigura realizarea 

transportului public local de persoane prin curse regulate, utilizand mijloacele de transport 

specifice detinute in : proprietate, leasing (inchiriere printr-o procedura competitiva) si/sau 

aferente contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport. 

 

Art. 5. Serviciul regulat de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul 

Iasi si Zona Metropolitana a Municipiului Iasi are la baza urmatoarele principii: 

a) respectarea drepturilor si intereselor legitime ale calatorilor; 

b) asigurarea deplasarii in conditii de siguranta si de confort; 

c) protectia mediului; 

d) tratament egal si nediscriminatoriu pentru toti utilizatorii; 

e) servicii de calitate, in conditiile unor tarife accesibile pentru calatori; 

f) administrarea eficienta a bunurilor proprietate publica si a fondurilor banesti; 

g) dezvoltarea durabila. 

 

Art. 6. Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate  in Municipiul Iasi si 

Zona Metropolitana a Municipiului Iasi are ca obiective: 

a) asigurarea competitiei dintre operatori si deschiderea pietei; 

b) cresterea calitatii si eficientei serviciului de transport public de persoane; 

c)  asigurarea transparentei in ceea ce priveste delegarea gestiunii serviciului de transport public 

local de persoane si stabilirea tarifelor; 

d) cresterea sigurantei in exploatare si asigurarea calitatii serviciului de transport public local de 

persoane. 
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Art. 7. Fac parte din categoria serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate 

transportul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 

a) este efectuat pe raza teritorial-administrativa a Municipiului Iasi si Zona Metropolitana a 

Municipiului Iasi; 

b) in cazul in care traseul transportului pe sina depaseste limita localitatii, acesta va fi considerat 

transport public local;  

c) transportul rutier public de persoane prin curse regulate, efectuat in interiorul unei localitati, 

precum si in limitele unei asociatii intercomunitare avand ca obiect transportul  public local de 

persoane prin curse regulate, este considerat transport public  local; 

d) este efectuat de catre operatori de transport rutier licentiati sau de transportatori autorizati cu 

mijloace de transport in comun detinute in proprietate sau in baza unui contract de leasing 

(inchiriere) si/sau administrare; 

e) se executa pe rute si cu programe de circulatie prestabilite, iar calatorii sunt imbarcati/ debarcati 

in puncte de oprire fixe denumite stații publice; 

f) se percepe un tarif de transport, incasat de catre operatorul de transport rutier sau transportatorul 

autorizat, pe baza de legitimatii de calatorie individuale eliberate anticipat; 

g) transportul cu autobuze se efectueaza numai pe baza de licente de traseu si caiete de sarcini 

eliberate de catre autoritatea de autorizare; 

 

Art. 8. (1) Pe raza Municipiului Iasi si Zona Metropolitana a Municipiului Iasi, serviciul de 

transport public local de persoane poate fi prestat de catre operatori de transport rutier 

licentiati/transportatori autorizati si se desfasoara pe baza Programului de Transport Public Local, 

aprobat de Consiliul Local al Municipiului Iasi. 

(2) Programul de Transport Public Local se intocmeste de catre biroul de specialitate infiintat in 

cadrul aparatului propriu al primarului, tinandu-se seama de studiile aprobate in domeniul 

transportului public, propunerile persoanelor fizice sau juridice, avandu-se in vedere asigurarea 

satisfacerii fluxurilor de calatori. In cadrul acestuia se stabilesc traseele pentru transportul public 

local de persoane prin curse regulate, programele de circulatie, capetele de traseu, statiile publice, 

numarul si capacitatea mijloacelor de transport  necesare. 

 

Art. 9. (1) Mijloacele de transport public local de persoane sunt vehicule destinate acestui scop si 

pot fi: 

a. autobuz – autovehicul cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructivă mai mare de 25 km/h, 

conceput si construit pentru transportul de persoane pe scaune si in picioare, care are mai mult de 

9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto; 

b. tramvaie; 

          (2) Mijloacele de transport trebuie  înmatriculate sau înregistrate, după caz în județul  Iaşi. 
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Art. 10. Transportul public local de persoane prin curse regulate se organizeaza pentru a asigura 

cu prioritate nevoile populatiei, precum si ale institutiilor publice si ale agentilor economici de pe 

raza administrativ-teritoriala a Municipiului Iasi și/sau  in limitele unei asociatii intercomunitare 

Persoanele fizice cu domiciliul in localitate, cele care tranziteaza sau care fac naveta beneficiaza 

egal si nediscriminatoriu de serviciul de transport public local de persoane. 

 

Art. 11. (1) A.M.T.P.I / U.A.T.beneficiar si membru A.M.T.P.I. asigura, prin intermediul 

serviciului de specialitate  infiintat in cadrul  aparatului  propriu  al primarului, extinderea,  

dezvoltarea si modernizarea infrastructurii aferente transportului public local de persoane si va 

organiza supravegherea si controlul modului cum este asigurat și prestat serviciul de transport 

public local de persoane de catre operatorii de transport rutieri si transportatorii autorizati. 

 (2) Controlul activitatii operatorilor de transport rutier licențiați si transportatorilor autorizati cu 

privire la calitatea serviciului de transport public local de persoane, prestat si la respectarea de 

catre acestia a prevederilor caietelor de sarcini se realizeaza de catre personalul din cadrul 

aparatului propriu, imputernicitii prin dipozitii a A.M.T.P.I / U.A.T.beneficiar si membru 

A.M.T.P.I. 

Art. 12. (1) Pentru realizarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, 

A.M.T.P.I / U.A.T.beneficiar si membru A.M.T.P.I. va incheia contracte de delegare a gestiunii 

cu operatori de transport rutieri licentiati/transportatori autorizati de catre autoritatea de autorizare 

din cadrul aparatului propriu al primarului. 

(2) Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Iasisi Zona 

Metropolitana a Municipiului Iasi, se atribuie in gestiune delegată. 

Art.13. (1) Atribuirea in gestiune delegata, conform legii, a serviciului de transport public 

local de persoane prin curse regulate se finalizeaza prin incheierea contractului de atribuire și 

eliberarea licentelor de traseu. 

 (2) Licentele de traseu se elibereaza pentru traseele cuprinse in programele de transport de 

persoane prin curse regulate, insotita de caietul de sarcini, aferet traseelor ce fac obiectul 

contractelor de atribuire a serviciului. 

(3) Licentele de traseu pentru transportul public local de persoane realizat prin curse regulate, se 

elibereaza de catre autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Iasi, pe baza 

hotărârii de acordare a gestiunii delegate. Valabilitatea licentelor de traseu este de maximum 3 ani, 

fara a depasi valabilitatea licentei de transport si a copiilor conforme. 

(4) Licentele de traseu se elibereaza in numarul de exemplare corespunzator numarului mijloacelor 

de transport active necesar pentru efectuarea tuturor curselor prevazute in programul de circulatie, 

respectiv de pe un traseu/trasee. 

(5) Retragerea licentei de traseu se face de catre Primaria Municipiului Iasi prin autoritatea de 

autorizare, in urmatoarele cazuri: 

- cand licenta de traseu a fost obtinuta prin furnizarea unor documente care contin informatii 

eronate; 
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- cand operatorul de transport rutier, detinator al licentei de traseu, a incredintat spre efectuare altui 

operator de transport rutier, curse prevazute in graficul de circulatie aferent licentei de traseu; 

- la incetarea activitatii operatorului de transport rutier; 

- la retragerea licentei de transport; 

In cazul retragerii licentei de traseu, operatorul de transport rutier va fi notificat de catre Primaria 

Municipiului Iasi. Operatorul de transport fiind obligat sa efectueze serviciul de transport public 

local de persoane prin curse regulate pe o perioada de 60 zile de la data notificarii, în cazul în care 

serviciul nu este preluat de catre autoritatea publica. 

Pierderea sau sustragerea licentelor de traseu se comunica de catre operatorul de transport, 

Primariei Municipiului Iasi, in termen de 15 zile de la data constatarii. In acest caz autoritatea de 

autorizare va elibera la solicitarea operatorul de transport, duplicate. Cererea de eliberare a unui 

duplicat  va fi insotita  de dovada publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 

 

Art.14. Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate cu autobuze se 

efectueaza numai de catre operatorul de transport rutier care detine licente de traseu valabile. 

 

CAPITOLUL III 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE OPERATORILOR DE TRANSPORT SI 

TRANSPORTATORILOR AUTORIZATI 

 

Art. 15. Operatorul de transport rutier/transportator autorizat are urmatoarele drepturi: 

(1) Sa întrerupa prestarea serviciului de transport public local in cazul nerespectarii obligatiilor 

contractuale de catre autoritatea administratiei publice locale, cu obligatia de a notifica 

intreruperea prestarii serviciului in termenul si in conditiile prevazute in contractul de delegarea 

gestiunii serviciului de transport public local in Municipiul Iasi si Zona Metropolitana a 

Municipiului Iasi. 

(2) Sa fundamenteze și să supuna aprobării consiliului local, tarifele ce vor fi utilizate in activitatea 

de transport public local de persoane prin curse regulate. 

(3) Sa solicite ajustarea, modificarea, periodica a tarifelor aferente transportului public local de 

persoane prin curse regulate, in conformitate cu prevederile legale. 

(4) Sa incaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate. 

 (5) Sa utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public local de 

calatori prin curse regulate. 

(6) Sa utilizeze infrastructura tehnico-edilitara a sistemului de transport public local de persoane, 

conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local. 

(7) Sa ceara intreruperea serviciului in cazul in care continuarea activitatii ar conduce la crearea 

de prejudicii importante patrimoniului incredintat spre administrare.  

 

Art. 16. Operatorul de transport rutier licențiat/transportator autorizat are urmatoarele obligaţii: 
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(1) Sa respecte intocmai legile si reglementarile specifice transportului public local de persoane 

prin curse regulate. 

(2) Sa asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale. 

(3) Sa respecte sarcinile asumate prin contractul de delegarea gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate. 

(4) Sa urmărească îndeplinirea indicatorilor de performanta asumati. 

(5) Sa permita accesul liber si nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de transport public 

local. 

(6) Sa asigure respectarea drepturilor utilizatorilor in efectuarea serviciului de transport public 

local. 

(7) Sa efectueze serviciul transportul public de persoane prin curse regulate, conform prevederilor 

programului de circulatie, in conditii de calitate, siguranta, regularitate si confort. 

(8) Sa asigure continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate. 

(9) Sa coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de calatori existente. 

 (10) Sa puna la dispozitia publicului calator mijloace de transport care sa indeplineasca conditiile 

impuse de legislatia in vigoare privind siguranta circulatiei si protectia mediului. 

 (11) Sa fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investitii din surse proprii, pentru a fi 

supuse aprobarii consiliului local. 

(12) În cazul in care sesizeaza existența sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca 

la reducerea activitatii, sa notifice de indata acest fapt Primariei Municipiului Iasi. 

(13) Sa incheie și să  onoreze contractele de asigurari pentru mijloacele de transport detinute, 

precum si asigurarea calatorilor si bunurilor acestora, conform prevederilor legislatiei in vigoare 

privind asigurarile. 

(14) Sa informeze permanent calatorii cu privire la traseele, programele de circulatie, tarifele 

aplicate, precum si modificarea acestora. 

(15) Sa aplice normele de protecția muncii specifice activitatii desfasurate in cadrul serviciului 

contractat. 

(16) Sa asigure accesul organelor de control ale Autoritatii Contractante la informatiile privind 

executarea serviciului delegat si modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii 

aferente si a bunurilor primite spre administrare, dupa caz. 

(17) Sa planifice efectuarea inspectiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru 

mijloacele de transport, astfel incat sa se asigure respectarea programului de circulatie si a 

prevederilor reglementarilor legale in vigoare privind siguranta rutiera. 

(18) Sa detina la sediul social urmatoarele documente: 

- asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad 

in sarcina operatorului; 

- cartile de identitate ale vehiculelor, in original pentru cele detinute in proprietate, respectiv in 

copie pentru cele utilizate in baza unui contract de leasing (inchiriere); 

- contractele de leasing (inchiriere)pentru vehiculele utilizate; 
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- avizele medicale si psihologice valabile pentru persoana desemnata sa conduca permanent si 

efectiv activitatea de transport rutier și pentru conducatorii mijloacelor de transport; 

- toate documentele care atesta mentinerea conditiilor initiale care au stat la baza eliberarii licentei 

de transport/autorizatiei de transport si a delegarii gestiunii, 

- evidenta si planificarea inspectiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru 

mijloacele de transport; 

- evidenta accidentelor de circulatie, documentele de cercetare administrativa a accidentelor de 

circulatie, precum si notele informative transmise; 

(19) Sa  furnizeze  autoritatii  administratiei  publice  locale, respectiv  autoritatilor  de  

reglementare  competente  conform  legii, informatiile  solicitate  si  sa  asigure  accesul la  

documentatiile si la actele individuale pe baza carora presteaza serviciul, necesare verificarii si 

evaluarii modului de prestare a serviciului. 

 (20) Sa puna in aplicare metode performante de management, care sa conduca la reducerea 

costurilor de operare, inclusiv  prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale 

in vigoare privind achizitiile de lucrari sau bunuri. 

(21) Sa gestioneze desfasurarea serviciul de transport local de persoane, pe criterii de 

competitivitate si eficienta economica. 

(22) Sa promoveze dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficienta a bazei tehnico-materiale 

aferente serviciului prestat. 

 

CAPITOLUL IV 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONSILIULUI LOCAL 

 (CONCENDENTUL) 

 

Art.17.  A.M.T.P.I. (concedentul) are în principal următoarele drepturi: 

(1) Competenţă exclusivă cu privire la asigurarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi 

controlul privind modul cum este prestat serviciul de  transport public local de persoane prin curse 

regulate. 

(2) Să stabilească programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii rutiere. 

(3) Să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea şi extinderea dotărilor 

publice aferente transportului public local de călători aflate în proprietatea sa. 

(4) Să elaboreze şi să aprobe norme locale şi regulamentele de funcţionare a serviciului de transport 

public local de călători. 

(5) Să stabilească, să ajusteze şi să modifice tarifele pentru transportul public local de călători şi 

condiţiile în care costul transportului va fi subvenţionat, în conformitate cu prevederile legale; 

(6) Să stabilească durata contractului de concesiune. 

Art.18.  A.M.T.P.I. (concedentul) are în principal următoarele obligaţii: 

(1) În funcţie de trama stradală a fiecărui traseu, concedentul va organiza prin planuri de circulatie 

aprobate de catre Consiliul Local Iasi şi /sau de Comisia municipală de circulatie, benzii sau 
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culoare rezervate transportului public local de călători, semnalizate corespunzător precum si 

asigurarea prioritatii la intrarea şi plecarea din staţii. 

 (2) De a informa operatorul de transport public local de călători cu 72 de ore înainte, în legătură 

cu efectuarea unor lucrări în zonele de desfăşurare a activităţii de către concesionar. 

 

CAPITOLUL V 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CĂLĂTORILOR 

 

Art.19.Principalele drepturi ale călătorilor sunt: 

(1) Au garantat dreptul de a beneficia de serviciul de transport public  local de persoane în 

condiţiile prevăzute în prezentul regulament. 

(2) În conformitate  cu prevederile legii, să conteste hotărârile Consiliu Local Iaşi, în vederea 

prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect, determinat de acestea. 

(3) Au acces la informaţiile publice cu privire la serviciul de transport public local de persoane cu 

privire la indicatorii de calitate al serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale, care 

sunt considerate de interes public. 

(4) Să fie informaţi cu privire la reţeaua traseelor de transport public local de persoane, programele 

de circulaţie şi tarifele aplicate.  

Acestea vor fi asigurate  atât în staţiile de urcare/coborâre de pe trasee, cât şi în mijloacele de 

transport. 

 (5) Să fie informaţi cu privire la obligaţiile operatorului de transport în relaţia cu publicul călător, 

respectiv obligaţiile călătorilor, precum şi sancţiunile aferente încălcării acestor obligaţii care 

derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane şi din 

regulamentul serviciului. 

Art.20.  Principalele obligaţii ale călătorilor sunt: 

(1) Să achite contravaloarea transportului numai pe baza costului imprimat lizibil pe legitimaţia de 

călătorie. 

(2) Să respecte integritatea mijloacelor de transport şi a infrastructurii de transport (dotarea din 

staţiile de călători, afişajul şi indicatoarele). 

(3) Să prezinte la control legitimaţia de călătorie valabilă. 

(4) Să nu agreseze fizic şi verbal conducătorul mijlocului de transport, organele de control şi 

ceilalţi călători. 

 

CAPITOLUL VI 

STABILIREA SI SANCTIONAREA UNOR FAPTE SI 

CONTRAVENTII IN DOMENIUL TRANSPORTULUI IN COMUN 

 

Art. 21. (1) Urcarea in mijloacele de transport in comun, apartinand operatorului de transport 

public, se face in ordine si numai prin usile prevazute cu inscriptia URCARE” iar coborarea prin 

usile cu inscriptia “COBORARE”. 
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Este permisa urcarea prin usile cu inscriptia “COBORARE” numai pentru femeile in stare 

de graviditate, persoanele cu copii mici, batrani si invalizi cu invaliditate vizibila si bolnavi 

condusi de insotitori. 

 

(2)Dupa urcarea in mijlocul de transport calatorul este obligat sa composteze deindata biletul de 

calatorie in aparatele special montate sau  sa achite deindata calatoria, prin intermediul unei 

aplicatii electronice de plată ori prin scanarea unui cod afisat in statiile de calatorie sau in 

mijloacele de transport. Codul de  validare al calatoriei-QR- nu este transmisibil si este valabil 

strict pe  telefonul mobil de pe care s-a facut scanarea acestuia. 

Sunt scutiti de plata taxei de calatorie copii pana la 5 ani. 

In cazul achizitionarii de bilet prin SMS, acesta (sms-ul) se trimite inainte de urcarea in 

mijlocul de transport al operatorului de transport public. 

Codul de validare al calatoriei prin sms nu este transmisibil si este valabil strict pe telefonul 

mobil de pe care s-a transmis sms-ul. 

 

     (3) Legitimatiile de calatorie ( bilete, abonamente, legitimatii de calatorie gratuita) sunt 

netransmisibile si vor fi folosite potrivit conditiilor prevazute la eliberarea lor, calatorii fiind 

obligati a le prezenta la cerere controlorilor de vehicule impreuna cu actele de identitate. 

Posesorii de legitimatii de calatorie (abonamente, legitimatii de calatorie gratuita) care nu 

detin asupra lor aceste legitimatii sau nu le prezinta la solicitarea organelor de control sunt 

considerati contravenienti, urmand a suporta prevederile prezentei hotarari. 

 

(4)Pe durata de valabilitate, legitimatia de calatorie da dreptul calatorului la efectuarea unor 

calatorii multiple, in intervalul de 120 de minute de la validare, in zona de valabilitate a acestuia 

 

       (5) Constituie contraventii la normele privind transportul in comun de calatori, 

urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in altfel de conditii incat potrivit legii penale, sa fie 

considerate infractiuni: 

a) Calatoria fara bilet, abonament sau legitimatie adecvata mijlocului de transport folosit 

sau refuzul prezentarii organelor de control la cererea acestora, a legitimatiilor de calatorie si a 

actelor de identitate; 

b) Calatoria pe scari, aparate de tractiune si barele de protectie ale mijloacelor de 

transport in comun cat si fortarea usilor in timpul mersului, blocarea usilor prin stationarea in 

imediata apropiere a acestora dupa urcare; 

c) Actionarea semnalului de alarma sau a franei de mana a vagoanelor pentru motive 

nejustificate de un pericol iminent pentru siguranta mijlocului de transport sau a călătorilor. 

d) Refuzul de a prezenta codul de control, codul QR si sms-ul de verificare; 

e) Transportul pasarilor, animalelor vii, a cainilor fara dovada de vaccinare, botnita si 

lesa, a obiectelor si bagajelor voluminoase de orice fel cat si a materialelor inflamabile sau 

explozibile, cu mijloacele de transport in comun; 
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f) Fumatul, scuipatul, consumul de seminte si inghetata, aruncarea de hartii si resturi de 

orice fel in mijloacele de transport in comun; 

g) Cersitul, practicarea jocurilor de noroc, provocarea de scandal ori adresarea cu cuvinte 

injurioase calatorilor, controlorilor sau a personalului de bord a mijloacelor de transport in comun; 

h) Intretinerea discutiilor cu conducatorul mijlocului de transport in comun in timpul 

mersului, accesul calatorilor in cabina de conducere a mijlocului de transport in comun cand 

aceasta este separata de restul vehiculului; 

i) Degradare si deteriorarea prin orice mijloace a vehiculelor de transport in comun si a 

obiectelor detinute de catre operatorul de transport public, sustragerea accesoriilor din dotarea 

acestora ( pagubele produse vor fi suportate de catre faptuitor ); 

j) Stationarea calatorilor in mijloacele de transport in comun aflate la capete de linii, 

acolo unde exista linii de refugiu sau bucle de intoarcere; 

k) Urcarea in mijloacele de transport in comun fara o tinuta decenta sau in stare avansata 

de ebrietate; 

l) Detinerea, transmiterea sau primirea de bilete de calatorie compostate in scopul 

refolosirii lor; 

m) Impiedicarea personalului de bord sau organelor de control, in vederea exercitarii 

atributiilor de serviciu; 

n) Lipirea neautorizata de afise in interiorul sau exteriorul vehiculelor, ruperea sau 

deteriorarea afiselor autorizate, raspandirea de pliante publicitare in mijloacele de transport in 

comun, fara acordul scris dat de operatorul de transport public; 

o) Aruncarea asupra calatorilor, personalului de bord sau controlorilor aflati in mijloacele 

de transport in comun, cu pietre sau alte obiecte, actionarea asupra acestora cu substante 

inflamabile, iritante sau cu efect paralizant; 

p) Refuzul calatorilor de a prezenta la urcarea in mijlocul de transport legitimatia de 

calatorie la cererea conducatorului autovehiculului; 

q) Cumpararea sau vanzarea de bunuri in interiorul mijlocului de transport; 

 

       (6) Pentru a preintampina ruperea retelei electrice si stationarea tramvaielor, este 

interzisa circulatia vehiculelor cu gabarit depasit sub reteaua electrica de contact. 

De asemenea, este interzisa oprirea voluntara a vehiculelor pe platforma caii de rulare a 

tramvaielor. 

Pagubele produse prin ruperea sau deteriorarea retelei electrice cat si prin blocarea 

circulatiei mijloacelor de transport apartinand operatorului de transport public, vor fi suportate de 

catre conducatorii de vehicule care le-au produs. 

 

       (7) Contraventiile prevazute in articolul 21 alineatele anterioare al prezentului 

Regulament se sanctioneaza cu amenda de 150 lei. 
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         (8) Persoanele depistate fara legitimatie de calatorie valabila in mijloacele de transport, 

pot achita pe loc un “tarif de calatorie special” in valoare de 50 lei, pe baza de chitanta eliberata 

de organele de control, caz in care nu se mai incheie proces-verbal de constatare si se inceteaza 

orice urmarire. In caz de refuz, organul de control va proceda la incheierea procesului-verbal de 

constatare a contraventiei, in conformitate cu prevederile O.G.2/2001. 

 Pentru calatorii contravenienti care achita pe loc contravaloarea tarifului special de 

calatorie,chitanţa eliberată la plata tarifului special de călătorie este similara unui ”LIBER de o 

zi”. 

Sumele provenite din amenzile aplicate conform prezentei hotarari se fac venit integral la 

bugetul local. 

 

        (9) Despagubirile civile datorate pentru pagubele pricinuite prin savarsirea vreuneia din 

contraventiile mentionate mai sus se stabilesc in raport cu valoarea pagubei constatate cu aplicarea 

tarifelor legale. 

 

        (10) Sunt supuse confiscarii, bunurile care au servit la savarsirea contraventiilor 

prevazute prin prezenta hotarare, precum si bunurile dobandite prin savarsirea contraventiilor. 

 

       (11) Contraventiile din prezenta se constata de catre: ofiterii sau subofiterii de politie, 

controlorii de trafic din cadrul Compartimentului Siguranta Circulatiei, controlorii de bilete ai 

operatorului de transport public, colaboratori ai operatorului de transport public (imputernicitii 

Primarului la prezenta hotarare). 

 

        (12)  Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator la cererea acestuia, 

actul de identitate. 

Pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela, in caz de nevoie, la 

ofiterii sau subofiterii de politie, jandarmerie, politie locala, care sunt obligati sa-i acorde sprijin. 

Contravenientul este obligat sa ramana pe toata durata legitimarii si intocmirii procesului 

verbal de contraventie langa echipajul de control, si/sau pana la sosirea echipajului de 

politie/jandarmerie si/sau pe toata durata deplasarii pana la o sectie de politie/jandarmerie. 

 

        (13)  In cazul in care contravenientul se angajeaza contra semnatura sa achite in cel 

mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal jumatate din cuantumul amenzii stabilita prin 

prezenta hotarare, pentru fapta savarsita, agentul constatator va face mentiune despre aceasta in 

procesul-verbal. 

Pentru Iasi, plata se va face la una din casieriile Directiei de Taxe si Impozite ale Primariei 

Municipiului Iasi sau prin virament sau mandat postal in contul IBAN 

RO11TREZ40621350201XXXXX, Banca: TREZORERIA IASI, beneficiar Primaria 

Municipiului Iasi, cod fiscal 4541580. 
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Pentru UAT urile din Zona Metropolitana se vor consemna conturile comunicate de catre 

fiecare UAT in parte, impreuna cu datele de identificare ale Comunei. 

 

In ambele cazuri, contravenientul are obligatia de a inainta la Compartimentul Control al 

operatorului de transport public din Iasi, str.Silvestru nr.5, in termen de 15 zile de la data luarii la 

cunostinta a procesului verbal, dovada platii (original si copie xerox dupa chitanta sau mandat 

postal si copia procesului-verbal). 

 

        (14) Impotriva procesului-verbal de contraventie se poate face plangere, in termen de 

15 zile de la data comunicarii acestuia. 

Plangerea insotita de copia procesului-verbal se depune la Judecatoria Iasi. 

 

       (15) Prezentele prevederi se completeaza cu prevederile O.G.2/2001 privind procedura 

de constatare a contraventiilor, aplicarea sanctiunilor, exercitarea cailor de atac, executarea 

amenzilor si despagubirilor. 

 

CAPITOLUL VII 

CONDIŢII PRIVIND PRESTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT 

 

A. Autorizare, licenţiere 

Art. 22. (1) Autorizarea transportatorilor pentru prestarea serviciului regulat de transport 

public local de persoane cu tramvaie, este de competenta autoritatii de autorizare din cadrul 

aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Iasi, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr 

61/2008 "Regulament  de acordare  a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de 

transport public local. 

(2) Autorizatia de transport se acorda pe baza examinarii si evaluarii experientei transportatorului, 

a capacitatii sale profesionale, a onorabilitatii, a capabilitatii economico financiare, a capacitatii si 

dotarii tehnice necesare pentru asigurarea calitatii si continuitatii serviciului, conform prevederilor 

legale. 

 (3) Autorizatia de transport se suspenda de catre autoritatea de autorizare in cazul savarsirii unor 

abateri grave sau repetate de la prevederile contractelor de atribuire a serviciului, precum si de la 

reglementarile in vigoare privind transportul rutier si/sau protectia mediului. 

(4) Sunt considerate abateri grave urmatoarele: 

a. Intreruperea prestării serviciului de transport, pe oricare din trasee, pe o durata mai mare de 24 

de ore ; 

b. abaterea de la traseu, cu exceptia situatiilor de deviere dirijata a circulatiei ; 

c. utilizarera altor tarife decat cele aprobate prin Hotararea Consiliului Local ; 

d. oprirea voluntara, pentru urcarea sau coborarea calatorilor in alte locuri decat cele destinate 

acestui scop si marcate corespunzator ; 
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e. efectuarea transportului cu mijloace de transport defecte sau avariate care pun in pericol 

siguranta calatorilor sau a celorlalti participanti la trafic. 

(5) Licenta de transport, licenta de traseu, autorizatia de transport si copiile conforme ale acestora, 

eliberate unui operator de transport rutier licențiat sau transportator autorizat, nu pot fi utilizate de 

catre alte personae fizice/juridice pentru a executa cu vehiculele detinute activitati de transport 

public local de persoane prin curse regulate. 

(6) Pierderea valabilitatii licentei de transport sau a valabilitatii autorizatiei de transport are drept 

consecinta pierderea calitatii de operator de transport rutier sau transportator autorizat si anularea 

de drept a contractului de  atribuire in gestiune rotecti a serviciului de transport public local de 

persoane. 

 

Art. 23. (1) Activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Iasi 

si Zona Metropolitana a Municipiului Iasi este o activitate de interes local. 

(2) Operatorul de transport rutier licențiat poate presta serviciul de transport public local de 

persoane si in alta localitate sau in alt judet, in baza licentei de transport emisa de agentia teritoriala 

a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., unde operatorul are punct de lucru sau /si sediul social. 

(3) Operatorul de transport rutier licentiat, care presteaza serviciul de transport public local de 

persoane prin curse regulate in Municipiul Iasi si Zona Metropolitana a Municipiului Iasi, in baza  

contractului de delegarea gestiunii serviciului de transport public local in Municipiul Iasi si Zona 

Metropolitana a Municipiului Iasi, nu poate presta serviciul de transport public local de persoane 

in alta localitate cu aceleasi mijloace de transport. 

(4) Operatorul de transport rutier licentiat caruia i-a fost încredintat delegarea serviciului de 

transport public prin curse regulate si presteaza alte servicii de transport public de calatori ( 

judetean, interjudetean sau international) va tine separat evidența conform legii,  pentru fiecare tip 

de transport pentru care este autorizat. Aceleasi obligatii revin si in cazul in care una dintre 

activitatile de transport public de persoane prin curse regulate, prestate este subventionata. 

 

B. Siguranta rutiera 

Art. 24. În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de 

transport/transportatorii autorizaţi care efectuează servicii de transport public local de persoane 

prin curse regulate au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi 

respectarea reglementărilor legale privind siguranţa rutieră şi a condiţiilor pe care trebuie să le 

îndeplinească mijloacele de transport şi persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei. 

(1) Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care efectuează servicii publice de transport 

local de persoane prin curse regulate au următoarele îndatoriri: 

- să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecţiilor  

tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, modificarea constructiva şi reconstrucţia 

mijloacelor de transport; 

- să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale de 

siguranţă rutieră şi de protecție a mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică periodică/revizia 
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tehnică periodică valabilă şi certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor 

legale în vigoare; 

- în intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure 

menţinerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în 

normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă 

conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entităţi 

tehnice, piese de schimb de exploatare şi dotări, de la producatori autorizati (omologate/certificate 

conform legislaţiei în vigoare); 

- să informeze conducătorii mijloacelor de transport şi lucrătorii mobili cu privire la regulamentele 

interne ale operatorului/transportatorului şi prevederile relevante ale contractelor colective de 

muncă; 

- să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de protectie a muncii, a 

mediului, prevenire şi combaterea incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului; 

- să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi să aplice procedurile 

corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale 

regulilor de circulaţie. 

 

ART. 25. Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

(1) Să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice, initiala şi periodică, şi să 

respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice. 

(2)  Să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţă rutieră şi conduită 

preventivă. 

(3)  Să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulaţia rutieră. 

(4) Să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce 

priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanți la trafic, protecţia 

mediului, protecţia  bunurilor. 

(5) Să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale 

în vigoare, şi să utilizeze eronat tahograful. 

 (6) Să nu intervină asupra tahografului sau a limitatorului de viteză pentru scoaterea acestora din 

uz sau modificarea caracteristicilor de funcţionare. 

 (7) Să respecte întocmai legile şi reglementările specifice efectuarii serviciului de transport public 

local de persoane prin curse regulate 

 

ART. 26. Operatorii de transport rutieri licențiați/transportatorii autorizaţi care efectuează servicii 

de transport public local de persoane vor întreprinde o investigaţie pe linie administrativa în toate 

cazurile de accidente de circulaţie în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de 

gravitatea accidentului. 

 

ART. 27. Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun 

pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere. 
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Art. 28. Operatorii de transport care prestează serviciului de transport public local de persoane 

prin curse regulate în municipiul Iaşi si Zona Metropolitana a Municipiului Iasi, pe bază de contract 

de delegare a serviciului, vor respecta următoarele condiţii: 

(1) Să utilizeze pe perioada executării transportului, placa de traseu cu indicativul stabilit pentru 

traseul respectiv, plasate la loc vizibil în faţa şi în spatele mijlocului de transport şi iluminate 

corespunzător.  

Placa de traseu va conţine nominalizarea capetelor de traseu între care se execută cursa respectivă 

şi principalele puncte din configuraţia traseului. 

(2) Mijlocele de transport, pe părţile laterale, vor avea inscripţionată denumirea opertatorului de 

transport deținător al autorizaţiei de traseu. 

Panourile de afisaj vor fi marcate corespunzator nevoilor persoanelor cu handicap vizual si auditiv. 

 (3) Îmbarcarea/debarcarea călătorilor se va face numai din staţiile destinate transportului public 

local de călători.  

(4) Să nu blocheze staţiile de îmbarcare/debarcare. 

(5) Să păstreze salonul vehiculului în stare de curăţenie şi să  nu admită  transportul în salonul 

mijlocului de transportde: materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi cu oxigen sau 

alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau 

obiecte care prin format ori dimensiune pot produce daune şi/sau vătămări corporale.  

(6) Să nu încarce vehiculul peste capacitatea maximă admisă. Numărul de scaune din salonul 

mijlocului de transport trebuie să corespundă cu cel înscris în cartea de identitate şi certificatul de 

înmatriculare. 

(7) Să utilizeze numai legitimaţii de călătorie cu regim special (care pot fi şi sub formă de cartele 

magnetice). 

 (8) Să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaţii de călătorie valabile. 

(9) Conducătorii mijloacelor de transport trebuie să aibă o ţinută decentă, având obligaţia să poarte 

pe perioada programului uniforma de lucru (stabilită de către operator) şi ecusonul care trebuie să 

conţină date de identificare şi anume: 

• fotografia conducătorului mijlocului de transport; 

• numele şi prenumele; 

• nr. matricol (de identificare); 

• denumirea operatorului de transport (adresa, nr. de telefon). 

(10) Să aibă un  comportament civilizat în relaţia cu publicul călător şi cu persoanele împuternicite 

pentru monitorizarea şi control şi să ducă la îndeplinire dispoziţiile legale ale acestora. 

(11) Conducatorii   mijloacelor  de transport  public  de  persoane,  sunt obligaţi  să  deţină  la  

bordul  acestora, pe  toată  durata  executării  transportului, următoarele  documente : 

a) licenţa  de  transport,  în  copie  de  serviciu, vizată la zi; 

b) licenţă de  traseu, în  original (pentru transportul cu autobuze); 

c) certificatul  de  înmatriculare,  talonul  cu  inspecţia  tehnică  valabilă; 

d) cartea  sau  buletinul  de  identitate  al  conducatorului ; 



321 

e) permisul  de  conducere ; 

f) atestatul profesional; 

g) foaia  de  parcurs  completată  pentru  fiecare  cursă,  având  înscrise  orele  de  

plecare/sosire  la  capăt  de  traseu şi vizată de către dispecerul de la capăt de traseu ; 

 h) documentele  de  asigurare  ale vehiculului,  a călătorilor şi bagajelor acestora. 

Prin întreaga activitate desfăşurată, operatorii de transport trebuie să urmărească nu numai 

asigurarea unei rentabilităţi economice ci şi asigurarea condiţiilor de maximă siguranţă pentru 

călători, protecţie a mediului şi un grad sporit de confort. 

 

CAPITOLUL VIII 

CONDIŢII PRIVIND DOCUMENTELE PE CARE TREBUIE SĂ LE  

PREZINTE OPERATORUL DE TRANSPORT ÎN VEDEREA ELIBERĂRII 

 LICENŢELOR DE  TRASEU 

 

Art. 29. În vederea eliberarii licenţelor de traseu, operatorii  de  transport rutierii licențiați, 

semnatari ai contractelor de delegare a serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate, vor prezenta autoritatii de autorizare (prin Centrul de Informatii pentru Cetateni) din 

cadrul primăriei municipiului Iaşi, următoarele documente: 

(1) Licenţa de transport  pentru operatorul de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Românâ 

A.R.R., în copie. 

(2) Copie conforma a licenţei de transport, în copie. 

(3) Titlul în baza căruia deţine mijloacele de transport, în copie. 

(4) Certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a vehiculelor, în copie. 

(5) Dovada că vehiculele au inspecţia tehnică periodică efectuată şi valabila. 

(6) Lista cuprizând personaul de bord care va deservi mijloacele de transport. 

(7) Avizele psihologice, în copie. 

(8) Dovada atestării profesionale a conducătorilor auto, în copie. 

(9) Dovada încheierii asigurării pasagerilor şi a bunurilor acestora pentru evenimente ce pot 

surveni în desfăşurarea transportului. 

Toate documentele în copie vor fi vizate de către persoana desemnată să conducă activitatea, cu 

menţiunea conform cu originalul. 

 

 

CAPITOLUL IX 

INDICATORI DE PERFORMANTA SI CALITATE AI SERVICIULUI 

 

Art. 30. Indicatorii de performanta privind efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sunt nebtionati in Anexa 11 a prezentului contract. 

Art. 31. (1) Indicatorii de performanta vor fi evaluati de catre A.M.T.P.I. / fiecare U.A.T. in mod 

obligatoriu, trimestrial, in ultima luna a perioadei. 
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(2) Interferentele cauzate de forta majora sau de terte parti, in afara controlului operatorului de 

transport rutier sau transportatorului autorizat vor fi considerate abateri justificate de la 

punctualitatea si regularitatea stabilite si nu vor fi considerate incalcari ale indicatorilor de 

performanta a serviciului. 

 (3) Organele de specialitate care functioneaza in cadrul aparatului propriu al Autoritatii 

Contractante vor organiza supravegherea si controla modul cum este asigurat si prestat serviciul 

de transport public local de persoane, de catre operatorul de transport rutier / transportatorul 

autorizat prin prisma a trei deziderate: 

a. statistica plangerilor; 

b. verificarea  mijloacelor de transport din punct de vedere estetic; 

c. inspectii inopinate cu privire la modul de prestare a serviciului. 

(4) A.M.T.P.I. / fiecare U.A.T. va putea inspecta modul de executare al contractului de delegare a 

serviciului de transpor persoane,  in prezenta unui reprezentant al operatorului de tansport rutier/ 

transportatorului autorizat, notificand aceste inspectii cu cel putin 24 ore inainte. In urma fiecarei 

inspectii se va intocmi un proces verbal in doua exemplare câte unul pentru fiecare parte, semnate 

de reprezentantii celor doua parti. In procesul verbal se vor specifica timpul, locul inspectiei, 

obiectul controlului si masurile propuse. Procesul verbal va fi adus la cunostinta reprezentantilor 

legali ai ambelor parti, care vor dispune in consecinta. 

(5) Operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat va transmite (dupa caz) o explicatie 

scrisa A.M.T.P.I. / fiecarui U.A.T., in termen de 7 zile calendaristice de la data controlului, iar 

A.M.T.P.I. / fiecare U.A.T., prin autoritatile sale, va accepta sau nu explicatiile acestuia in 15 zile 

calendaristice de la data controlului. 

(6) Operatorul de transport rutier/ transportatorul autorizat este obligat sa faca dovada aplicarii 

masurilor propuse de A.M.T.P.I. / fiecare U.A.T. in cel mult o luna de la data incheierii procesului 

verbal. 

(7) A.M.T.P.I. / fiecare U.A.T. va solicita operatorului de transport rutier/transportatorului 

autorizat documente pentru probarea elementelor ce intra in calcului indicatorilor de performanta. 

Art. 32. Se considera ca operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat și-a îndeplinit 

indicatorii de performanta daca evaluarea semestriala releva indeplinirea conditiilor maximale 

impuse la articolul 30. 

Art. 33. Se considera nerespectarea repetată a indicatorilor de performanata  a serviciului, 

neincadrarea in limitele maximale impusa a cel putin 3 indicatori. 

Art. 34. (1) Operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat va inregistra toate reclamatiile 

calatorilor intr-un registru de reclamatii special (“Registrul de Reclamatii”). 

Reprezentantii A.M.T.P.I. / fiecare U.A.T.  vor putea solicita lunar operatorului de transport 

rutier/transportatorului autorizat un raport cuprinzand un sumar al Registrului de Reclamatii 

adresate direct acestuia sau indirect A.M.T.P.I. / fiecare U.A.T.pe parcursul lunii precedente.  

Detalii despre procedura privind sesizarea neconformităților, va fi afișată in locurile si punctele de 

informare  de pe traseele operatorului de transport rutier/ transportatorului autorizat. 
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 (2) Operatorul de transport rutier / transportatorul autorizat trebuie sa raspunda in scris tuturor 

reclamatiilor scrise din partea calatorilor rimate direct, in termen de 30 zile de la data primirii 

acestora. 

(3) A.M.T.P.I. / fiecare U.A.T. va transmite de indata operatorului/ transportatorului plangerile 

primite cu privire la activitatea operatorului de transport rutier/ transportatorului autorizat, astfel 

incat acestia sa-si poate exprima punctual de vedere asupra plangerilor primite și să le solutioneze, 

in cazul in care este posibil. 

 (4) A.M.T.P.I. / fiecare U.A.T.va examina rapoartele lunare privind plangerile calatorilor depuse 

de catre operatorul de transport rutie/transportatorul autorizat si plangerile calatorilor primite direct 

si va lua masurile de remediere necesare in timp util. 

 

CAPITOLUL X 

SANCŢIUNI 

Art. 35. Constituie contravenţii, în măsura în care potrivit legii nu sunt considerate infracţiuni, 

următoarele fapte : 

(1) Nerespectarea configuraţiei traseului şi programului de transport, prevăzute în secvenaţa de 

transport, în licenta de traseu  – contravenţia se aplică conducătorului mijlocului de transport. 

(2) Utilizarea altor mijloace de transport persoane decât cele detinute în proprietate; în baza 

contractelor de leasing (inchiriere); în administrare -  contravenţia se aplică operatorului de 

transport. 

(3) Utilizarea altor tipuri de titluri de călătorie – contravenţia se aplică conducătorului mijlocului 

de transport şi/sau operatorului de transport, după caz ; 

(4) Staţionarea mijloacelor de transport utilizate în prestarea serviciului de transport persoane prin 

curse regulate, în mod nejustificat în staţiile publice de îmbarcare/debarcare şi/sau capăt de traseu – 

contravenţia se  aplică conducătorului mijlocului de transport. 

(5) Neoprirea în staţiile de îmbarcare/ debarcare călători, destinate transportului public local de 

călători – contravenţia se  aplică conducătorului mijlocului de transport.  

6) Efectuarea transportului public local de călători, fără a elibera sau refuzul eliberării titlurilor de 

călătorie (în cazul în care eliberarea acestora cade în sarcina taxatorului sau/şi a conducătorului 

mijlocului de transport) – contravenţia se  aplică conducătorului mijlocului de transport. 

(7) Nerespectarea condiţiilor de salubrizare a mijlocului de transport şi a protejării mediului 

(păstrarea curăţeniei la capete de traseu şi în staţiile de îmbarcare/debarcare) – contravenţia se va 

aplica conducătorului mijlocului de transport şi/sau operatorului de transport. 

 (8) Nerespectarea prevederilor privind desfăşurarea transportului în condiţii de siguranţă şi 

confort (scaune lipsă, scaune nefixate în podeaua mijlocului de transport, geamuri sparte, sistemul 

de închiderea uşilor defect, lipsa locurilor rezervate pentru: persoane cu dizabilităţi; bâtrâni; 

persoane cu copii în braţe; femei gravide etc.) – contravenţia se aplică conducătorului mijlocului 

de transport şi/sau operatorului de transport deţinător a licenţei de transport şi a licenţei de traseu. 

 (9) Mijlocul de transport nu are inscriptionată denumirea operatorului de transport deţinător al: 

licenţei de transport şi/sau a licenţei de traseu – contravenţia se aplică  operatorului de transport. 
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(10) Neprezentarea conducătorului mijlocului de transport la dispecerat pentru evidenţierea în 

foaia de parcurs a fiecărei semicurse (pentru transportul public local de călători) - contravenţia se 

aplică conducătorului mijlocului de transport. 

(11) Neafişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului - contravenţia se aplică 

conducătorului mijlocului de transport. 

Art. 36. Se sancţionează cu amenda : 

- de la 50 lei (RON) la 100 lei (RON)faptele prevăzute la art. 35, alin. (11); 

- de la 100 lei (RON) la 150 lei (RON) faptele prevăzute la art. 35, alin. (4), (10); 

- de la 200 lei (RON) la 400lei (RON) faptele prevăzute la art. 35, alin. (5), (6), (7), (8), (9) (11); 

- de la 2.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON) faptele prevăzute la art. 35, alin. (1), (2), (3). 

Art. 37. Cuantumurile amenzilor prevăzute la art. 36, pot fi modificate anual prin hotărâri ale 

A.M.T.P.I. cu acordul Operatorului, în funcţie de rata inflaţiei. 

Art. 38. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezentul regulament se face de 

către împuterniciţi ai A.M.T.P.I / imputernicitii U.A.T-urilor. 

Art. 39. Persoanele împuternicite să efectueze controlul au obligaţia să poarte pe perioada 

controlului ecuson care trebuie să conţină date de identificare şi anume : 

• fotografia persoanei împuternicite; 

• numele şi prenumele; 

• denumirea instituţiei. 

Art. 40. Contravenţiile prevăzute în prezentul regulament le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 

180/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ 

DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI 

Președinte, 

Costel Alexe 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

SOCIETATEA COMPANIADE TRANSPORT 

PUBLIC IAȘI S.A. 

    Director General , 

    Cristian Stoica 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

Director Executiv 

Eduard Boz 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director economic, 

Crina-Lavinia Dobrescu 
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

 

                             Avocat, 

Cristina Olariu-Cotnăreanu 
Am luat cunoștință de acest înscris oficial și 

îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
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Anexa 16 –Politica privind resursele umane si politica sociala 

Oamenii sunt cea mai flexibilă resursă de care dispun managerii uneiorganizaţii. 

Repartizarea unui număr potrivit de oameni cu competenţe potrivite şi la locurile de muncă 

potrivite, este o condiţie fundamentală pentru succesul companiei, pentru îndeplinirea  misiunii şi 

atingerea obiectivelor ei . 

 Politica de dezvoltare a Companiei de Transport Public Iaşi  se bazează pe existenţa unui 

personal care deţine un nivel ridicat de experienţă şi competenţă profesională în domeniul 

exploatării sistemelor de transport public, concomitent cu pregătirea unei baze de recrutare menită 

să asigure diminuarea riscurilor generate de lipsa de personal calificat şi menţinerea fluctuaţiei de 

personal în limitele stabilite.   

 Politica de dezvoltare a Companiei de Transport Public Iaşi  aduce în prim planul strategiei 

de afaceri proprii angajaţi în scopul creşterii performanţelor individuale, a productivităţii, a 

eficienţei, a calităţii şi a  profitabilităţii.  

 

 Misiunea Companiei de Transport Public Iaşi prin compartimentul de specialitate este de 

a asigura organizaţiei angajaţi competenţi şi motivaţi, care să permită realizarea eficientă a 

obiectivelor organizaţionale şi creşterea performanţelor.  

 

 Scopul politicii de resurse umane se axează pe următoarele direcţii : 

• creşterea nivelului de competenţă profesională şi orientarea către client; 

• obţinerea unei repartiţii echilibrate a resurselor umane pe toate ariile de activităţi, în funcţie 

de specificul şi ponderea activităţilor desfăşurate pe structurile funcţionale ale companiei; 

• promovarea personalului cu potenţial de performare la standarde de competitivitate, 

orientarea cu prioritate spre selecția internă ; 

• construirea unei culturi organizaţionale proprii; 

• respectarea previziunilor financiare, respectiv redimensionarea resurselor umane la un 

nivel minim necesar asigurării îndeplinirii cerințelor menționate în contractul de delegare 

a serviciului de transport public.  

 

Valorile pe care le promovează Compania de Transport Public Iaşisunt următoarele :  

• Transparenţă; 

• Onestitate şi integritate; 

• Confidențialitate; 

• Respect faţă de clienţi; 

• Profesionalism şi inovaţie; 

• Promovarea unor standarde înalte a serviciilor prestate; 
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• Respectarea normelor eticii şi ale deontologiei profesionale; 

• Comunicare eficientă inter - şi intra- organizaţională.  

 

 

 Planificarea forţei de muncă  

Planificarea resurselor umane în cadrul companiei este corelată cu programul de transport 

stabilit de autoritatile competente prin contractul de delegare a gestiunii.  

Compania de Transport Public Iaşiurmăreşte utilizarea eficienta a  resurselor umane de 

care  dispune, în vederea  atingerii obiectivelor organizaţiei, pornind de la  asigurarea transportului 

public de persoane la nivelul solicitat prin contractul cu autoritatea publică, concomitent cu 

creşterea performanţelor economice şi îmbunătăţirea imaginii companiei.  

 

 Recrutarea, selecţia şi angajarea de personal  

Se dezvoltă la nivelul companiei şi o bază de date cu personalul calificat interesat să lucreze 

în cadrul organizaţiei pentru a asigura resursa umană necesară pentru selecţiile următoare.  

 La recrutare, angajare, alocarea locului de muncă, salarizare, stabilirea condiţiilor de muncă  

se vor aplica toate regulile privind respectarea  principiului nediscriminării şi a înlăturării oricărei 

forme de încălcare a demnităţii persoanei, norme reglementate prin Regulamentul Intern şi Codul Etic 

al salariaţilor.    

 

 Gestionarea forţei de muncă 

Implicarea personalului este de asemenea o prioritate a gestiunii resurselor umane, în sensul 

că se dirijează angajarea personalului din companie spre realizarea obiectivelor fixate, precum şi 

o identificare cu valorile companiei.  

Orientarea către flexibilitate a gestiunii resurselor umane are în vedere adaptarea companiei 

la contextul socio-economic în care se desfășoară activitatea. Flexibilitatea are în vedere structura 

companiei, relaţiile şi comunicarea între grupuri, precum şi rolul individului în organizaţie. 

Compania de Transport Public Iaşiurmărește ca salariatii noi angajaţi, precum şi cei care-

şi schimbă locul de muncă sau meseria/funcţia să se integreze în organizaţie sau noul colectiv, să-

şi însuşească sarcinile şi responsabilităţile, precum şi procedurile de lucru, în scopul realizării 

obiectivelor specifice subunităţii de care aparţin.  

 

 Dezvoltarea personalului 

 Principalii paşi ce trebuie făcuţi pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor pornesc de la 

calitatea personalului, iar în acest sens avem în mod special în vedere: 

• elaborarea unui plan de pregătire profesională continuă adaptat pe fiecare categorie 

profesională, loc de muncă , sarcini şi responsabilităţi,  menit a ridica nivelul de cunoştinţe 

teoretice şi practice necesare derulării proceselor în condiţii de siguranţă şi eficienţă; 

• stabilirea unor obiective de performanţă şi a stimulentelor direct legate de obiectivele 

generale ale companiei.  
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 Protecția datelor cu caracter personal    

Compania de Transport Public Iaşiîși asumă obligația de a administra în condiții de 

siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele furnizate de salariații companiei sau 

membrii de familie ai acestora, de candidații care participă la procesele de recrutare și selecție 

pentru ocuparea unui post vacant sau obținerea unei calificări. 

 

La data de 01.10.2022 operatorul are următoarea structură de personal: 

 

Categorie personal Număr Observaţii 

Personal direct implicat în activitatea de transport public, din care : 

v  personal de bord (şoferi vatmani )    

v  personal mentenanţă                          

v  personal TESA                                   

 

593 

726 

97 

  

TOTAL PERSONAL 1416   

 

  

 

ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ 

DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI 

Președinte, 

Costel Alexe 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

SOCIETATEA COMPANIADE TRANSPORT 

PUBLIC IAȘI S.A. 

    Director General , 

    Cristian Stoica 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

Director Executiv 

Eduard Boz 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director economic, 

Crina-Lavinia Dobrescu 
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

 

                             Avocat, 

Cristina Olariu-Cotnăreanu 
Am luat cunoștință de acest înscris oficial și 

îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
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Anexa 17- Estimare anuala a compensatiei - cu UAT 

Calculul compensaţiei pentru prestarea serviciilor 
 

de transport public în perioada 2023-2024 
 

2023  
          

Concept 
Municipiul 

Iasi 

UAT 
Aroneanu 

UAT 
Barnova 

UAT 
Ciurea 

UAT 
Holboca 

UAT 
Miroslava 

UAT 
Porpicani 

UAT 
Rediu 

UAT 
Tomesti 

UAT 
Tutora 

UAT Valea 
Lupului 

(Km)Număr total de 

vehicul*kilometri 

efectuaţi  12.461.595 118.005 161.914 139.255 91.761 328.781 98.076 108.405 186.340 76.869 109.610 

Tramvai 4.447.467                     

Autobuz electric 2.149.200                     

Autobuz 5.864.928 118.005 161.914 139.255 91.761 328.781 98.076 108.405 186.340 76.869 109.610 

(c unitar)Cost 

unitar per kilometru                        

Tramvai 18.32                     

Autobuz electric 10.15                     

Autobuz 10.70 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 

 (Ch)Cheltuieli 

Totale pentru PSO 

(Veh*Km efectuaţi x 

c unitar pe Km) 166.025.922 907.455 1.245.119 1.070.871 705.642 2.528.322 754.201 833.634 1.432.955 591.123 842.897 

Tramvai 81.469.286                     

Autobuz electric 21.814.380                     

Autobuz 62.742.256 907.455 1.245.119 1.070.871 705.642 2.528.322 754.201 833.634 1.432.955 591.123 842.897 

 (Pr)Profit rezonabil 

(6.69 % la total 

cheltuieli pentru 

Planul de Transport 

PSO) 11.107.134 60.709 83.298 71.641 47.207 169.145 50.456 55.770 95.865 39.546 56.390 

 (V) Total venituri 

lunare pentru 

servicii de transport 

public  110.806.839 582.158 286.586 663.138 883.323 584.478 798.688 546.094 462.392 297.998 638.650 
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Venituri din vânzări 

de titluri de călătorie  44.361.715 17.250 30.048 74.331 60.516 104.478 32.403 32.363 57.417 8.384 53.776 

Diferente de tarif 

cuvenite operatorului 66.019.074 554.924 246.555 578.824 812.824 470.017 756.303 503.748 394.992 279.630 574.891 

Alte venituri în 

cadrul reţelei unde se 

prestează PSO   426.050 9.983 9.983 9.983 9.983 9.983 9.983 9.983 9.983 9.983 9.983 

 (C)Compensaţia 

(conform contract) ( 

Ch+Pr-V) 66.326.218 386.006 1.041.832 479.375 0 2.112.989 5.968 343.310 1.066.427 332.671 260.637 

Compensaţie per total 

vehicul*kilometri 

efectuaţi  5.32 3.27 6.43 3.44 0.00 6.43 0.06 3.17 5.72 4.33 2.38 

Venituri 50 % + 

100% conform 

Anexei 13  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 (C)Compensaţia 

(conform contract) 

dupa deducerea 

valorii km aferenti 

curse efectuate 

partial fara culpa 

operator  66.326.218 386.006 1.041.832 479.375 0 2.112.989 5.968 343.310 1.066.427 332.671 260.637 
 

           
Compensatie 
lunara 5.527.185 32.167 86.819 39.948 0 176.082 497 28.609 88.869 27.723 21.720 

*valori în RON, fără 

TVA.            

Diferentele de tarif prezentate in aceasta anexa sunt venituri fara TVA. Factura inaintata de Operator va contine acest venit + TVA. UAT-urile membre 
si beneficiare AMTPI vor prevedea in bugetele proprii aceste venituri + TVA-ul aferent. 

 

Compensatia prezentata in aceasta anexa este o valoare  si se va factura fara TVA catre UAT-urile membre si beneficiare AMTPI, 
acestea prevazand aceste valori in bugetele proprii. 

  
 

           
Premize 2023: este posibil ca aceste costuri /km sa se schimbe daca se va aproba cresterea salariului minim la 3.000 lei incepand cu 01.01.2023, sau daca apar 

majorari semnificative in pretul de achizitie al combustibililor, energiei electrice sau alte altor elemente de cheltuiala 
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2024  
          

Concept 
Municipiul 

Iasi 

UAT 

Aroneanu 

UAT 

Barnova 

UAT 

Ciurea 

UAT 

Holboca 

UAT 

Miroslava 

UAT 

Porpicani 

UAT 

Rediu 

UAT 

Tomesti 

UAT 

Tutora 

UAT 

Valea 

Lupului 

(Km)Număr total 

de 

vehicul*kilometri 

efectuaţi  12,461,595 118,005 161,914 139,255 91,761 328,781 98,076 108,405 186,340 76,869 109,610 

Tramvai 4,447,467                     

Autobuz electric 2,149,200                     

Autobuz 5,864,928 118,005 161,914 139,255 91,761 328,781 98,076 108,405 186,340 76,869 109,610 

(c unitar)Cost 

unitar per 

kilometru                        

Tramvai 20.15                     

Autobuz electric 11.17                     

Autobuz 11.77 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 

 (Ch)Cheltuieli 

Totale pentru PSO 

(Veh*Km efectuaţi 

x c unitar pe Km) 182,628,515 1,088,946 1,494,142 1,285,045 846,771 3,033,986 905,041 1,000,361 1,719,546 709,347 1,011,476 

Tramvai 89,616,215                     

Autobuz electric 23,995,818                     

Autobuz 69,016,482 1,088,946 1,494,142 1,285,045 846,771 3,033,986 905,041 1,000,361 1,719,546 709,347 1,011,476 

 (Pr)Profit 

rezonabil (6.69 % 

la total cheltuieli 

pentru Planul de 

Transport PSO) 12,217,848 72,850 99,958 85,970 56,649 202,974 60,547 66,924 115,038 47,455 67,668 

 (V) Total venituri 

lunare pentru 

servicii de 

transport public  110,806,839 582,158 286,586 663,138 883,323 584,478 798,688 546,094 462,392 297,998 638,650 

Venituri din vânzări 

de titluri de călătorie  44,361,715 17,250 30,048 74,331 60,516 104,478 32,403 32,363 57,417 8,384 53,776 

Diferente de tarif 

cuvenite 

operatorului 66,019,074 554,924 246,555 578,824 812,824 470,017 756,303 503,748 394,992 279,630 574,891 
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Alte venituri în 

cadrul reţelei unde 

se prestează PSO   426,050 9,983 9,983 9,983 9,983 9,983 9,983 9,983 9,983 9,983 9,983 

 (C)Compensaţia 

(conform contract) ( 

Ch+Pr-V) 84,039,523 579,638 1,307,515 707,877 20,096 2,652,483 166,900 521,191 1,372,191 458,805 440,494 

Compensaţie per 

total 

vehicul*kilometri 

efectuaţi  6.74 4.91 8.08 5.08 0.22 8.07 1.70 4.81 7.36 5.97 4.02 

Venituri 50 % + 

100% conform 

Anexei 13  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 (C)Compensaţia 

(conform contract) 

dupa deducerea 

valorii km aferenti 

curse efectuate 

partial fara culpa 

operator  84,039,523 579,638 1,307,515 707,877 20,096 2,652,483 166,900 521,191 1,372,191 458,805 440,494 
 

           
Compensatie lunara 7,003,294 48,303 108,960 58,990 1,675 221,040 13,908 43,433 114,349 38,234 36,708 

*valori în RON, fără 

TVA.            

Diferentele de tarif prezentate in aceasta anexa sunt venituri fara TVA. Factura inaintata de Operator va contine acest venit + TVA. UAT-urile membre si 

beneficiare AMTPI vor prevedea in bugetele proprii aceste venituri + TVA-ul aferent. 
 

Compensatia prezentata in aceasta anexa este venit si se va factura fara TVA catre UAT-urile membre si beneficiare AMTPI, acestea prevazand aceste 

venituri in bugetele proprii. 
  

 
           

Premize 2024: s-a avut in vedere o majorare cu 20% fata de costul /km prevazut la semnarea prezentului contract de delegare (avand in vedere evolutia pretului la utilitati de pe 

parcursul anului 2022, a combustibililor si estimarile crestere salariului minim brut pe economie) 
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ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ 

DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI 

Președinte, 

Costel Alexe 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

SOCIETATEA COMPANIADE TRANSPORT 

PUBLIC IAȘI S.A. 

    Director General , 

    Cristian Stoica 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

Director Executiv 

Eduard Boz 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director economic, 

Crina-Lavinia Dobrescu 
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului. 

 

 

                             Avocat, 

Cristina Olariu-Cotnăreanu 
Am luat cunoștință de acest înscris oficial și 

îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 

 

 


