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RAPORT
Privind obligaţiile de serviciu public referitoare la activitatea de transport public
de călători, prin curse regulate în municipiul Călăraşi în perioada
01.01.2020 – 31.12.2020

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători
prin curse regulate în municipiul Călăraşi a fost încheiat sub nr. 32761 la data de
15.07.2019, între Municipiul Călăraşi şi operatorul de transport S.C. ALI TRANS
COM S.R.L., fiind atribuit potrivit legislaţiei aplicabile în materia serviciilor publice
de transport călători prevăzută în anexa nr.1 la prezentul contract şi cu respectarea
cerinţelor privind publicitatea intenţiei de atribuire a contractului, potrivit prevederilor
art.7, alin.2 din Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi
rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70
ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.
Prezentul Contract a fost încheiat pe o perioadă de 6 ani , având ca scop
prestarea de servicii publice de transport de interes economic general și stabilirea
condițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului de transport public de
călători în Municipiul Călărași.
Durata Contractului poate fi prelungită prin act adiţional, pe o perioadă de cel
mult jumătate din durata inițială, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din
Regulamentul (CE) 1370/2007. Entitatea contractantă are dreptul, în conformitate cu
prevederile art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, de a prelungi durata
Contractului pe măsuri de urgență în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul
riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări, pe o perioadă ce nu poate
depăși doi ani.

Existența unui contract de servicii publice este obligatorie pentru accesarea de
fonduri europene nerambursabile de către Municipiul Călărași. În acest sens, precizăm
că Anexa privind Programul de Investiții al Autorității Contractante din contractul de
delegare cuprinde următoarele proiecte :
„Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Călărași
prin
modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local” - se vor
achiziționa stații de așteptare călători, dotate cu echipamente de informare a acestora
privind date specifice transportului local;
„Imbunatatirea transportului public de calatori in municipiul Calarasi si
cresterea performantelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al
traficului și monitorizare video, bazat pe instrumente inovative și eficiente” - achiziția
unui sistem de management inteligent al traficului;
„Creșterea atractivității, siguranței și eficienței transportului public
in municipiul Călărași prin modernizarea acestui mod de transport” – achiziția a 4
autobuze ecologice, implementarea unui sistem E-TIKETING și informare călători
Operatorul de transport public local a respectat indicatorii de performanta prevazuti
in contract.
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:
 Operatorul va aplica tarifele de călătorie aprobate de entitatea contractantă prin
HCL și va presta servicii de transport pentru categoriile sociale de călători care
beneficiază de reduceri/gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport și
cu hotărârile adoptate de Consiliului Local al Municipiului Călărași;
 Operatorul va presta serviciul public de transport călători în conformitate cu
principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în programul
de transport;
 Operatorul va presta serviciul public de transport călători în conformitate cu
indicatorii de calitate prevăzuți în contract;
 Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță și securitate
prevăzute în contract şi în legislaţia din domeniul transportului public de călători;
 Operatorul va presta serviciul public de transport călători cu vehiculele
prevăzute în contract;
Operatorul va realiza serviciul public de transport local de călători în conformitate
cu obligațiile de serviciu public şi va avea:
 dreptul la plata Compensației, în termenii și condițiile prevăzute în contract;
 dreptul exclusiv de a presta serviciul public de transport călători pe traseele
atribuite;
 Va avea dreptul de a emite, vinde și controla titlurile de călătorie, în condițiile
prevăzute în contract sub monitorizarea autorității de autorizare, direct prin personal
propriu al operatorului, cu excepția titlurilor de călătorie eliberate pentru asigurarea
protecției sociale a cetățenilor sau a altor titluri de călătorie emise conform legii, ce
vor fi emise și eliberate de către autoritatea de autorizare;
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 dreptul de exploatare a infrastructurii și/sau mijloacelor de transport necesare
prestării serviciului public de transport călători.
Tarifele legitimațiilor de călătorie – bilete și abonamente, reducerile și gratuitățile
pe mijloacele de transport local de persoane din municipiul Călărași au fost aprobate
prin:
 HCL nr.115 din 02.08.2017 privind stabilirea tarifului la biletele de călătorie și a
abonamentului lunar pentru transportul public local de călători în municipiul Călărași,
stabilirea prețului legitimațiilor și a gratuităților pentru pensionari și categorii de
persoane pentru care se asigură protecția socială în conformitate cu prevederile legale;
 Legea 226/30.10.2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale
nr.1/2011

Modalitate cumpărare
Chioșcuri/ Automate de
bilete
In vehiculele proprii
SMS

Tip legitimaţie de călătorie

Preţ

Bilet 1 Călătorie

2 lei

Abonament 1 zi

8 lei

Abonament 7 zile

20 lei

Abonament lunar

60 lei

Bilet 1 Călătorie

2 lei

Bilet 1 Călătorie

0.40 euro + TVA

Abonament 24 ore

1.75 euro + TVA

Abonament 56 de ore

3.5 euro + TVA

Suprataxă

50 lei

Nevalidare Card

50 lei

Cost Card

5 lei

Autoritatea Contractantă va plăti Operatorului Compensația pentru efectuarea
Obligațiilor de serviciu public, după următoarea formulă:
Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de
exploatare + Profit rezonabil – Venituri ale Operatorului asociate Obligației de
serviciu public
C = CE + Pr– V
C– reprezintă Compensația
CE – reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligațiilor de serviciu
public, calculate după următoarea formulă:
(C unitar x Km), unde
C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km pentru fiecare categorie de mijloc
de transport, calculat potrivit Anexei 10.1; C unitar este calculat cu includerea
amortizării lunare pentru mijloacele de transport prezentate în ofertă
Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite de la
bugetele locale sau bugetul statului nu este eligibilă.
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C unitar = 4,10 lei/ km.
Valoarea contractului de delegare, calculată pe baza costului unitar, este de
15.607.297,80 lei fără TVA (determinată prin înmulțirea costului unitar/km cu
numărul de km parcurși într-un an de mijloacele de transport din ofertă (fără
rezerve) și cu numărul de ani aferent contractului de delegare, respectiv: 4,10
lei/km X 634.443 km/an X 6 ani).
Km reprezintă numărul de km efectivi realizați de mijloacele de transport ale
Operatorului în luna pentru care se acorda Compensația, pe traseele stabilite în
Programul de transport inclus în Anexa 2 și potrivit metodologiei inclusă în
Anexa 13, pentru fiecare categorie de mijloc de transport;
Astfel :
CE = C unitar autobuze x Km autobuze
Pr – reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, reprezentând o rată de rentabilitate a
capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public și care ține seama
de nivelul de risc al Serviciului de transport public local suportat de Operator. Nivelul
profitului rezonabil va fi evaluat și stabilit anual de către Autoritatea Contractantă,
până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, pe baza balantei la 31 decembrie a anului
precedent și va fi aplicat la total cheltuieli eligibile CE.
Pentru toată durata Contractului, rata profitului brut anual stabilită de Părți este de
4.49 %.
V – reprezintă totalitatea veniturilor obținute de Operator în legătură cu prestarea
Serviciului de transport public local pentru luna pentru care se acordă Compensația,
respectiv
 venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care operatorul este
îndreptățit,
 venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public
local,
 diferențele de tarif la care Operatorul este îndreptățit potrivit prezentului
Contract,
 venituri financiare legate de prestarea Serviciului de transport public local.
Compensația va fi plătită de Autoritatea Contractantă Operatorului, în baza
Raportului lunar de constatare întocmit de către Operator până la 30 a lunii următoare
celei pentru care se plătește Compensația, potrivit Anexei 8.1 la prezentul Contract și a
documentției justificative prezentate de Operator.
Raportul lunar de constatare va fi depus la Autoritatea Contractantă până la data de
15 a lunii următoare celei pentru care se solicita Compensația.
Raportul lunar de constatare și documentația justificativă vor fi verificate de
Autoritatea Contractantă până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se
plătește Compensația.
Verificarea Raportului lunar de constatare și a documentelor justificative care
au stat la baza întocmirii acestuia se face la sediul Autoritatii Contractante, de către o
comisie numită prin Dispoziția primarului, relațiile între acestea și Operator fiind de
colaborare pentru buna derulare a contractului de delegare. Plata compensației se va
face dupa verificarea Raportului lunar de constatare de catre Comisie și aprobarea
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cheltuielilor de către aceasta. Comisia de verificare va consemna într-un proces verbal
atât cheltuielile aprobate și incluse în calculul compensației precum și sumele
reprezentând cheltuieli care nu au fost aprobate de către Comisie și care nici nu vor fi
acceptate la calculul compensației.
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.
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, în care CE se va înlocui și va reprezenta
valoarea cheltuielilor efective suportate de Operator pentru prestarea Obligației
de serviciu public efectiv, 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 Autorității
Contractante diferenţa rezultată, în termen de 30 de zile calendaristice de la stabilirea
compensației anuale.
Compensatia platita in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 a fost in valoare de
2.397.376,53 lei.
Primar
Ing. Dulce Marius Grigore

Director Tehnic,
Dinu Artur

Sef Serviciu investiții,
infrastructura și transport local
Culea Sorinel

Întocmit
Cuzeli Ionuț
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