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LISTĂ DE ABREVIERI

AJOFM Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
ANRSC Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
ARR Autoritatea Rutieră Română
CE Comisia Europeană
CJ Consiliu Judeţean
DN Drum Naţional
HCJ Hotărâre de Consiliu Judeţean
HG Hotărâre de Guvern
OM Ordin de ministru
OUG Ordonanţă de Urgență a Guvernului
PMUD Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
POCA Programul Operațional Capacitate Administrativă
POR Program Operaţional Regional
RAR Registrul Auto Român
SEAP Sistemul Electronic de Achiziţii Publice
SER Strategia Energetică a României
STI Sisteme de Transport Inteligente
TEN-T Trans-European Transport Network
UAT Unitate Administrativ-Teritorială
UE Uniunea Europeană

1. Introducere

Transportul este un domeniu cu o funcție economico socială foarte importantă, ce constă în 
realizarea deplasărilor bunurilor şi a oamenilor în spațiu şi timp, cu scopul satisfacerii 
necesităților materiale şi spirituale ale societății, el fiind în acelaşi timp un mecanism amplu, 
viu şi dinamic.

Procesele de transformare radicală a sferelor economice şi sociale, formarea piețelor de 
produse şi servicii, începutul integrării țării în sistemul economic mondial sunt de neimaginat 
fără crearea unui sistem de transport fiabil în funcționare, economic, sigur şi ecologic, orientat 
spre satisfacerea intereselor cetățeanului, întreprinzătorului, pieței şi a întregii societăți.

Rolul important al serviciului public de transport călători în economia județului şi realizarea 
serviciilor sociale, culturale, de sănătate şi economice importante pentru populație dictează 
necesitatea planificării şi aplicării unor măsuri complementare şi eficiente în acest domeniu.

În domeniul transportului public de călători, calitatea seviciului este reflectată de percepția 
pe care pasagerii o au asupra performanțelor serviciului de transport. Indicatorii caracteristici 
performanțelor serviciului care descriu aceste percepții sunt diferiți de indicatorii economici 
utilizați de companiile de transport, dar şi de cei utilizați de proiectanți. Calitatea serviciilor 
depinde în mare măsură de deciziile strategice, tactice şi operative aplicate în sistemul de transport 
public, în funcție de limitele bugetului. Aceste decizii se referă în special la stabilirea traseelor de 
transport public, la frecvența şi perioada din zi în care sunt oferite serviciile, la tipul serviciilor 
oferite, la timpii de aşteptare şi de tranzit. Calitatea serviciului este un indicator al succesului 
unui operator de transport public, ceea ce are implicații directe asupra călătorilor.

Există o mare diversitate de indicatori în care se reflectă calitatea serviciilor de transport 
public. Aceşti indicatori pot fi introduşi în diferite categorii, astfel:

– Accesibilitatea – indicatori care evaluează accesibilitatea unui potențial pasager la un 
serviciu de transport public, pentru diferite tipuri de deplasări;

– Monitorizarea serviciilor – indicatori care evaluează experiențele pasagerilor care utili-
zează zilnic serviciile de transport public;

– Durata călătoriei – indicatori care măsoară durata călătoriei în sistemul de transport public 
şi care le compară cu duratele realizate cu alte moduri de transport sau cu o valoare ideală;

– Siguranţă şi securitate – indicatori care evaluează probabilitatea ca un pasager să fie im-
plicat într-un accident sau să devină victimă în timp ce utilizează un serviciu de transport 
public;

– Fiabilitatea – indicatori ai eficacității programului operatorului şi capacitatea acestuia de 
a respecta angajamentele asumate prin programele făcute publice;

– Caracteristici economice – indicatori economici ai performanțelor serviciilor de transport 
public;

– Capacitate – capacitatea operatorilor de a satisface integral cererile adresate sistemului de 
transport public în diferite zone şi la diferite momente de timp.
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2. Analiza situaţiei existente

2.1. Descrierea zonei

Județul Călăraşi este situat în partea de Sud-Est a României, pe malul stâng al fluviului 
Dunărea şi al brațului Borcea şi se învecinează la nord cu județul Ialomița, la est cu județul 
Constanța, la vest cu județul Giurgiu şi sectorul agricol Ilfov iar la sud cu Bulgaria.

Suprafața județului este de 5.088 Km2, reprezentând 2,1% din teritoriul României, județul 
Călăraşi ocupând locul 28 ca mărime în România. 

Din punct de vedere al organizării administrativ teritoriale, județul cuprinde 2 municipii, 3 
oraşe, 50 comune şi 160 sate. Reşedința județului este municipiul Călăraşi. Municipiul Călăraşi 
este situat la intersecția paralelei de 44° 12’ latitudine nordică şi a meridianului de 27° 21’ 
longitudine estică, oraşul se află la o depărtare de 120 Km de Bucureşti, 144 Km de Constanța 
şi 25 de Km de Drajna (Autostrada Soarelui). Oraşul se află la intersecția drumurilor naționale 
DN3, DN21 şi DN3B. Municipiul Călăraşi, port fluvial situat pe malul stâng al Borcei, este aşezat 
în sudul județului Călăraşi.

La recensământul populației din anul 2011, populația județului era în număr  de 306.691 
locuitori (față de 324.617 în 2002) dintre care 111.081 locuiesc în mediul urban adică un procent 
de 36,22 iar 195.610 în mediu rural adică 63,78%. Densitatea demografică este de 60,3 locuitori 
pe Km2 iar structura populației din punct de vedere etnic se prezintă astfel: 84,55 %  români 
(aici sunt incluşi şi aromânii şi macedoromânii), 7,50 % rromi şi alte naționalități 7,95 %.

Populația pe oraşe: Municipiul Călăraşi are 65.181 locuitori, Municipiul Oltenița are 24.822 
locuitori, oraşul Budeşti 7.725 locuitori, oraşul Fundulea 6.851 locuitori iar oraşul Lehliu – Gară 
are 6.502 locuitori. Ponderea populației rurale este de 61,25%.

Din datele deținute la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Călăraşi, 
la data de 31.08.2014, rata şomajului la nivelul județului era de 7,12%, în evidențele instituției 
amintite fiind un număr de 7.750 şomeri, un plus de 883 şomeri față de perioada similară în 
2013. 

Ca nivel de educație, 6,08% din populația județului este formată din persoane cu studii 
superioare absolvite, 17,4% au absolvit doar ciclul primar iar 5,3% nu au nicio formă de 
şcolarizare absolvită (sursa: recensământ 2011).

Relieful județului Călăraşi este reprezentat de câmpie, lunci şi bălți. Fiind predominantă, 
câmpia se grupează în patru mari unități: Câmpia Bărăganului Mostiştei (Bărăganul Sudic), 
Câmpia Vlăsiei, Câmpia Burnazului, Lunca Dunării.

Clima este temperat continentală cu regim omogen, ca urmare a uniformității reliefului de 
câmpie, caracterizat prin veri foarte calde şi ierni foarte reci. În extremitatea sudică a județului 
se individualizează topoclimatul specific al luncii Dunării, cu veri mai calde şi ierni mai blânde 
decât în restul câmpiei.

Industria judetului este axată pe activitati prelucratoare. Sunt prezente ramuri ale industriei 
alimentare; industriei confecțiilor din textile; industriei celulozei, hârtiei şi cartonului; industriei 
materialelor de construcții; construcțiilor navale; metalurgice; construcțiilor metalice.

În cadrul industriei prelucratoare ponderea cea mai mare este deținută de industria 
alimentară. Urmează industria confecțiilor textile, industria celulozei şi hârtiei, industria 
materialelor de construcții, industria chimică, industria metalurgică.

2.2. Transporturile

Cele mai importante elemente ale infrastructurii de transport sunt reprezentate de rețeaua 
de căi ferate, rețeaua de drumuri şi rețeaua de transport fluvial. Acestea constituie suportul de 
bază pentru dezvoltarea economico-socială a unei zone, şi a comunităților aferente acesteia. 
Calitatea şi gradul de acoperire a infrastructurii de transport reflectă gradul de civilizație şi 
disponibilitatea de evoluție şi creştere a comunității.

Județul Călăraşi este străbătut, de-a lungul său, de autostrada soarelui A2, parte a Rețelei 
Trans-Europene de Transport (TEN-T), culoarul Paneuropean nr. IV. Mai mult decât atât, în 
partea de sud, pe toată lungimea județului se află fluviul Dunărea, care reprezintă Culoarul 
Paneuropean nr. VII de transport. În condițiile în care județul se învecinează la vest cu capitala 
țării – Bucureşti iar la est cu județul Constanța – principala ieşire la mare a țării şi unul dintre 
cele mai dezvoltate porturi maritime din zonă, sunt create premisele propice dezvoltării rețelelor 
de transport, cu atât mai mult cu cât județul se învecinează la sud cuRegiunea Silistra – Bulgaria.

Transportul feroviar
La finele anului 2012, lungimea liniilor de cale ferată de folosință publică în exploatare din 

județul Călăraşi era de 188 Km. Rețeaua de cale ferată în exploatare era alcătuită în totalitate 
din linii cu ecartament normal (56 Km linii cu ecartament normal cu o cale de rulare şi 132 Km 
linii cu ecartament normal cu două căi).

Figura 2.1 Structura căilor ferate – Judeţul Călăraşi

În raport cu suprafața județului, rețeaua de cale ferată de folosință publică în exploatare avea 
o densitate de 36,9 Km la 1000 Km2 teritoriu. Densitatea liniilor electrificate la 1000 Km2 teritoriu 
a fost, la sfârşitul anului 2012, de 28,9 Km.
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Figura 2.2 Liniile de cale ferată în exploatare, judeţul Călăraşi - Lungime şi densitate

Transportul rutier
Drumurile publice la sfârşitul anului 2012 totalizau 1.311 Km, dintre care 491 Km drumuri 

naționale (37,5% din lungimea drumurilor publice), 670 Km drumuri județene (51,1% din 
lungimea drumurilor publice) şi 150 Km drumuri comunale (11,4% din lungimea drumurilor 
publice). Din punct de vedere al felului de acoperământ, rețeaua de drumuri publice la sfârşitul 
anului 2012 avea următoarea structură:

- 621 Km drumuri modernizate cu îmbrăcăminți din beton ciment, asfaltice de tip greu şi 
mijlociu, pavate cu piatră cioplită (40,0% din total drumuri publice);

- 237 Km drumuri cu îmbrăcăminți uşoare rutiere (23,7%);
- 268 Km drumuri pietruite (21,8%);
- 185 Km drumuri de pământ (14,5%).
La sfârşitul anului 2012, rețeaua drumurilor publice avea o densitate de 25,8 Km la 100 Km2 

teritoriu. Drumurile naționale la sfârşitul anului 2012 însumau 491 Km, dintre care autostrăzile 
au o pondere de 21,2%, respectiv 104 Km. Din totalul drumurilor naționale, 485 Km erau 
drumuri modernizate şi 6 Km erau drumuri cu îmbrăcăminți uşoare rutiere.

Pentru drumurile județene, la finalul anului 2012, din totalul de 670 Km, 133 Km erau 
drumuri modernizate, 187 Km drumuri cu îmbrăcăminți uşoare rutiere, 188 Km drumuri 
pietruite şi 162 Km drumuri de pământ.

Drumurile comunale, din totalul de 150 Km, aveau la finele anului 2012, următoarea struct-
ură: 3 Km erau drumuri modernizate, 44 Km drumuri cu îmbrăcăminți uşoare rutiere, 80 Km 
drumuri pietruite şi 23 Km drumuri de pământ.

Rețeaua de drumuri naționale şi autostrăzi, administrată de Secția de Drumuri Naționale 
Călăraşi este prezentată în tabelul următor.

Tabelul 2.1 Reţeaua de drumuri naţionale şi autostrăzi,  
administrată de Secţia de Drumuri Naţionale Călăraşi

DN / A
Localităţile între care este cuprins 

sectorul şi localităţile importante în 
cadrul sectorului

Poz. Km. 
inceput

Poz. Km. 
sfarsit

Lungime 
sector (Km)

A2 Lehliu Cernavoda 64+500 160+980 96 480

DN21
Limita judete 

Calarasi-Ialomita
Calarasi 90+558 130+300 39 742

DN3 Ileana Chiciu 50+000 127+573 77 573
DN31 Cuza-Voda Manastirea 0+000 32+000 32 000

DN3A Lehliu
Limita judete 
Calarasi-Ialomita

0+000 67+700 67 700

DN3B
Intersectie 

DN3-DN3B
Calarasi 0+000 3+020 41 226

Calarasi Borcea 7+594 45+800
  

Transportul naval
Rețeaua hidrografică a județului permite transportul naval pe singura cale de navigație 

existentă în județ - fluviul Dunărea. Principală arteră de navigație europeană, Dunărea (TEN-T 
18), asigură şi facilitează prin intermediul porturilor fluviale Oltenița şi Călăraşi schimburile 
comerciale cu țările europene riverane. Infrastructura nesatisfăcătoare a porturilor fluviale şi 
reducerea treptată a activității acestora, sunt factori care au contribuit la scăderea gradului de 
utilizare a potențialului existent.

2.3. Transportul public judeţean

Regulamentul şi caietul de sarcini ale serviciului de transport public județean de persoane 
prin curse regulate a fost adoptat prin Hotărârea de Consiliu Județean (HCJ) Nr. 116/23.09.2020. 
Acesta a fost necesar ca urmare a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanței de Urgență 
a Guvernului (OUG) nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul transportului de persoane. OUG 51/2019 scotea transportul județean din sfera 
serviciilor publice, deci respingerea a creat nevoia unor noi reglementări.

În acest sens nu au fost efectuate studii de necesitate şi oportunitate, deci nu au fost adoptați 
şi alți indicatori de performanță. În anul 2020 a fost achiziționat serviciul privind efectuarea 
studiilor de oportunitate şi de trafic, în vederea scoaterii la licitație în a doua jumătate a anului 
2021, a serviciului de transport public județean de persoane. Nu se cunosc date referitoare la 
incidente care au avut loc pe traseele județene.

Regulamentul aprobat prin HCJ nr. 116/23.09.2020, prevede la cap. IV, modul de verificare, 
monitorizare şi controlul prestării serviciului.

Orarul curselor, aşa este postat pe site-ul Consiliului Județean Călăraşi la secțiunea „stații” 
a fost transmis tuturor UAT- urilor din județ spre a fi afişat. Conform art. 3 pct. 37 din Ordonanța 
27/2011, amenajarea stațiilor şi afişarea programului intră în responsabilitatea UAT – urilor.
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Nu există altă modalitate de consultare a programului curselor. Este în derulare un proiect 
prin care se doreşte introducerea de informații în timp real. Nu există studii, analize sau rapoarte 
referitoare la transportul public județean.

Consiliul Județean Călăraşi a acordat subvenții pentru elevi în baza Hotărârii de Guvern 
(HG) 435/2020 însă aceasta nu mai este în vigoare, deci în prezent nu se mai acordă subvenții 
pentru nicio categorie de pasageri.

Deocamdată Consiliul Județean nu şi-a pus problema digitalizării serviciului, deoarece mijloacele 
de transport de pe trasee nu sunt dotate cu Sisteme de Transport Inteligente (STI). Ulterior, în urma 
implementării proiectului Planificare strategică şi simplificare administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă 
a judeţului Călăraşi, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-
2020, se va crea o hartă interactivă cu traseele aferente pentru județul Călăraşi.

Datele legate de companiile ce operează pe traseele județene sunt prezentate în următorul 
tabel. Aceste sunt companiile care au câştigat licitația în anul 2013, traseele nefiind scoase la 
licitație ca servicii publice. Licitația a fost organizată la nivel național, având la bază criterii 
co  mune cu transportul interjudețean, emise prin Ordin de ministru (OM).

Tabelul 2.2 Situaţia privind operatorii de transport de persoane  
prin curse regulate la nivelul judeţului Călăraşi

Nr.
crt. DENUMIRE FIRMĂ TRASEELE PENTRU CARE

DEŢINE LICENŢĂ DE TRASEU
LICENŢĂ TRASEU / 
VALABILITATE

1 SC POPASUL DIN PLOPI SRL Călăraşi - Călăraşii Vechi Seria LT nr. 0224244 / 
30.06.2023

2 SC PACIFIC TRANS TOURS 
SRL Lehliu Gară - Săpunari Seria LT nr. 0228981 / 

30.06.2023

3

 

 

 

 

 

 

SC DINAMIC JOB SRL

 

 

 

 

 

 

Lehliu Gară - Curăteşti - Sultana Seria LT nr. 0239802 / 
30.06.2023

Lehliu Gară – Ştefăneşti - Arțari Seria LT nr. 0236054 / 
30.06.2023

Lehliu Gară – Ileana - Solacolu Seria LT nr. 0236053 / 
30.06.2023

Lehliu Gară – N. Bălcescu (F. Doamnei) Seria LT nr. 0228984 / 
30.06.2023

Lehliu Gară – Plevna – Făurei (Ulmu) Seria LT nr. 0228983 / 
30.06.2023

Lehliu Gară - Gurbăneşti - Valea 
Presnei

Seria LT nr. 0236052 / 
30.06.2023

Lehliu Gară - Buzoieni - Gurbăneşti Seria LT nr. 0360472 / 
30.06.2023

4 SC MARVA TRANS SRL Oltenița - Luptători Seria LT nr. 0228990 / 
30.06.2023

5

 

 

 

 

SC NICOLAS COMPANY SRL

 

 

 

 

Oltenița - Budeşti Seria LT nr. 0228986 / 
30.06.2023

Oltenița - Căscioarele Seria LT nr. 0228987 / 
30.06.2023

Oltenița - Chirnogi Seria LT nr. 0228988 / 
30.06.2023

Oltenița - Radovanu Seria LT nr. 0229011 / 
30.06.2023

Radovanu - Crivăț Seria LT nr. 0228989 / 
30.06.2023

6 SC VIDOR SRL Călăraşi - Dichiseni Seria LT nr. 0228980 / 
30.06.2023

7 SC STEFAN TRANS SRL Călăraşi - Ştefan Vodă Seria LT nr. 0228998 / 
30.06.2023

8 SC TUDAN SRL Călăraşi - Ştefan cel Mare Seria LT nr. 0224259 / 
30.06.2023

9 SC DIVERTIS TUDOR SRL Călăraşi - Dragalina Seria LT nr. 0224260 / 
30.06.2023

10 SC GEO TRANS SRL Călăraşi - Mânăstirea Seria LT nr. 0228991 / 
30.06.2023

11

 

SC L&M SRL

 

Călăraşi - Oltenița Seria LT nr. 0228993 / 
30.06.2023

Călăraşi - Vâlcelele Seria CLAJT nr. 001 / 
30.06.2023

12

 

 

 

SC ALI TRANS COM SRL

 

 

 

Călăraşi - Ciocăneşti Seria LT nr. 0228994 / 
30.06.2023

Călăraşi - Ulmu Seria LT nr. 0228995 / 
30.06.2023

Călăraşi - Borcea Seria LT nr. 0228996 / 
30.06.2023

Călăraşi - Jegălia Seria LT nr. 0228997 / 
30.06.2023

13

 

 

 

 

SC VASILE TRANS SRL

 

 

 

 

Călăraşi - Vişini - M. Viteazu Seria LT nr. 0228975 / 
30.06.2023

Călăraşi - N. Bălcescu Seria LT nr. 0228976 / 
30.06.2023

Călăraşi - N. Bălcescu - M. Viteazu Seria LT nr. 0228977 / 
30.06.2023

Mânăstirea - Călăraşi Seria LT nr. 0228979 / 
30.06.2023

Călăraşi - Drajna - Lehliu Gară Seria LT nr. 0228978 / 
30.06.2023

14

 

 

 

 

SC RAPID TRANS SRL

 

Oltenița - Odaia Seria LT nr. 0239805 / 
30.06.2023

Oltenița - Mânăstirea Seria LT nr. 0229006 / 
30.06.2023

Oltenița - Dorobanțu Seria LT nr. 0239007 / 
30.06.2023

Oltenița - Valea Roşie Seria LT nr. 0239806 / 
30.06.2023

Oltenița - Călăraşi Seria LT nr. 0229008 / 
30.06.2023

15

 

 

SC VLACIU SRL

 

 

Oltenița - Ulmeni Seria LT nr. 0229002 / 
30.06.2023

Oltenița - Nana Seria LT nr. 0239804 / 
30.06.2023

Budeşti - Gălbinaşi Seria LT nr. 0236056 / 
30.06.2023

16 CDI TRANSPORT INTERN Fundulea - Gostilele - Măriuța Seria LT nr. 0229013 / 
30.06.2023

 ŞI INTERNAŢIONAL SRL

17 C&I GRUP INTERNAŢIONAL 
SRL Fundulea - Gostilele - Măriuța Seria LT nr. 0239803 / 

30.06.2023
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Operatorii de transport trebuie să respecte regulamentul serviciului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate. Toate aspectele legate de modul de organizare al 
activității operatorilor este reglementat prin caietul de sarcini (conform Anexei 1 la Hotărârea 
Nr. 115 din 23.09.2020.

Programul de transport public de persoane prin curse regulate pentru Județul Călăraşi este 
conform Anexei Nr. 1 la Hotărârea Nr. 115 din 23.09.2020 (disponibilă aici: https://www.calarasi.
ro/index.php/hotarari-2020). Acest program de transport conține traseele, cursele de pe fiecare 
traseu, numărul mijloacelor de transport. Nu există informații privind frecvența şi numărul de 
pasageri defalcate pe luni.

Accesul la informațile legate de serviciul de transport public județean Călăraşi se face pe 
site-ul Consiliului Județean Călăraşi. Se regăsesc informații despre:

Legislaţia transporturilor
În județul Călăraşi, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 116/23.09.2020 s-au aprobat 

regulamentul şi caietul de sarcini ale serviciului de transport public județean de persoane prin 
curse regulate. Nu am identificat vreo hotărâre a Consiliului Județean prin care să se aprobe 
tarifele aferente transportului județean de călători.

Staţii transporturi
Confrom datelor prezentate la nivelul județului sunt amenajate 120 de stații de transport. 

Informații despre avestea sunt prezentate în tabelul 2.3 din Anexe.

Alte informații mai pot fi accesate de locuitorii județului din alte surse. Una dintre acestea 
este Ghidul Călăraşi (https://ghidcalarasi.blogspot.com/2012/12/transport-public.html), care 
prezintă informații actualizate despre transportul urban, transportul extraurban, transportul 
feroviar şi transportul naval. Mai există şi alte site-uri unde se găsesc informații mai mult sau 
mai puțin actualizate despre activitatea de transport din județul Călăraşi.

Informațiile afişate în stațiile care deservesc sistemul de transport public județean nu sunt 
realizate centralizat, ci sunt responsabilitatea autorităților locale.

Stațiile de călători pentru transportul public la nivelul județului Călăraşi nu se pot încadra 
în criteriile de accesibilitate, confort şi siguranță de la nivelul anului 2021 după standardele 
naționale şi europene.

Organizarea serviciului de transport
Legea nr. 34/2020 privind respingerea OUG nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniul transportului de persoane a readus transportul județean de 
persoane în sfera serviciilor publice de călători, reglementat de Legea nr. 92/2007 – a serviciilor 
publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale. 

Prin OUG 70/2020 cap. XV s-au stabilit măsuri privind transportul rutier județean de 
persoane şi transportul elevilor. Nu au fost demarate proceduri de licitație la nivelul consiliilor 
județene, acum se lucrează la documentația de atribuire, iar finalizarea va trebui să aibă loc 
până la data de 31.12.2021.

La nivelul Consiliului Județean s-au acordat facilități elevilor, conform HG nr. 435/2020, 
până la data de 05.11.2020, când a intrat în vigoare Legea Nr. 226/2020, care în forma aprobată 
nu a putut fi pusă în aplicare la nivel național, motiv pentru care este în pregătire şi se află în 

consultare pe site-ul Ministerului Educației Naționale o nouă OUG care să reglementeze modul 
de decontare al transportului elevilor.

Serviciul de transport elevi soluționează problemele de mobilitate în oraşele aglomerate şi 
problemele de accesibilitate în regiunile mai puțin dezvoltate.

Strategia de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2 în sectorul transport public
În perioada pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, la nivel național s-au luat o serie de măsuri 

de limitare a răspândirii acestuia în sectorul transportului public de călători. Mulți operatori 
de transport au suspendat parțial sau total cursele în intervalul orar 22.00 - 06.00. Pe traseele 
intrajudețene s-au aplicat reduceri de curse pentru descurajarea deplasărilor care nu sunt strict 
necesare. Curățenia şi dezinfecția mijloacelor de transport în comun, a terminalelor, a stațiilor 
şi refugiilor au fost intensificate.

Aceste măsuri au fost vizibile pe site-urile Primăriilor, Consililor Județene şi a principalilor 
operatori de transport.

Şi în cazul Județului Călăraşi s-au luat măsuri în acest sens, nu suficiente comparativ cu alte 
județe ale României. Una dintre măsuri a fost modificarea programului de transport public, 
începând cu data de 26 martie 2020, prin reducerea numărului curselor. De asemenea, cu sigu-
ranță, curățenia şi dezinfecția mijloacelor de transport în comun au fost intensificate pe timpul 
pandemiei. Totuşi, informarea călătorilor nu a fost cea mai eficientă. Nu se regăsesc informații 
şi anunțuri legate de regulile şi modificările serviciilor de transport în spațiul on-line.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Călăraşi, prin hotărârile sale (https://www.
primariacalarasi.ro/index.php/informatii-de-interes-public/comitetul-local-pentru-situatii-de-
urgenta-calarasi) specifică: Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecție, astfel încât 
să acopere nasul şi gura, în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloace de transport în comun 
şi la locul de muncă.

3. Evaluarea calităţii pentru transportul public din judeţul Călăraşi

3.1. Chestionarea populaţiei

Pentru a obține indicatori privind calitatea transportului public din județul Călăraşi s-a 
folosit metoda sondării directe. Sondajele au fost realizate în urma chestionării locuitorilor 
județului Călăraşi. Chestionarele au fost întocmite în conformitate cu standardele acestui tip 
de studiu, clar şi la obiect, pentru a putea fi completate cu uşurință de către persoanele 
chestionate. Chestionarul se regăseşte pe pagina web a Consiliului Județean Călăraşi (https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh9XtyewecWha28luU1jzZitiDu5HEJKrh- 
D5xrjNnBM3OOA/viewform).

Chestionarul a avut 20 de întrebări şi a fost diseminat prin postări sponsorizate către locuitorii 
din județul Călăraşi. În total, 165 de respondenți din județ au completat chestionarul, dintre 
care 110 din afara municipiului Călăraşi. Pentru a evita posibile confuzii între transportul 
județean şi cel local, analiza datelor a inclus numai pe aceste 110. Structura chestionarului şi 
rezultatele acestuia, inclusiv date demografice despre respondenți, sunt prezentate în continuare.

https://www.calarasi.ro/index.php/component/easyfolderlistingpro/?view=download&format=raw&data=eNpFj81OwzAQhF_F8p3WTkOh21OEkKJekCru1UI2qaUkjtZuqYR4d9ZxA1wne779mVkEa-E7wBZ06_uGWO8D2BK0G7CjsK5fDoUpzEwt6Esgzn1hRqD_St2FQvzf8QT6dJpZUs95dMSBkjSg07PN1DV678DkIaZ-wnhO5VLk2pbqQdU-XCIjOxWocWNERbfI6FmEcFVsVma3WnKKV-t6WrzsBnT99l4dq-Nrpax9TFCYrLj_pqa9XCem2-SYwhLHSk6MET_PA43S_THTnUwwXR195Uvlis77rhe3n1_0SGZx
https://www.calarasi.ro/index.php/hotarari-2020
https://www.calarasi.ro/index.php/hotarari-2020
https://ghidcalarasi.blogspot.com/2012/12/transport-public.html
https://www.primariacalarasi.ro/index.php/informatii-de-interes-public/comitetul-local-pentru-situatii-de-urgenta-calarasi
https://www.primariacalarasi.ro/index.php/informatii-de-interes-public/comitetul-local-pentru-situatii-de-urgenta-calarasi
https://www.primariacalarasi.ro/index.php/informatii-de-interes-public/comitetul-local-pentru-situatii-de-urgenta-calarasi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh9XtyewecWha28luU1jzZitiDu5HEJKrh-D5xrjNnBM3OOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh9XtyewecWha28luU1jzZitiDu5HEJKrh-D5xrjNnBM3OOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh9XtyewecWha28luU1jzZitiDu5HEJKrh-D5xrjNnBM3OOA/viewform
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1. Înainte de pandemie, cât de des foloseați următoarele mijloace de transport pentru 
deplasare în interiorul județului Călăraşi?

Pentru deplasarea cu Autobuz (în localitate), răspunsurile sunt centralizate în următoarea 
figură.

Figura 3.1 Ponderea răspunsurilor la întrebarea 1 pentru deplasarea cu Autobuz (în localitate)

Pentru deplasarea cu Autobuz/microbuz (între localităţi), răspunsurile sunt centralizate în 
următoarea figură.

 

Figura 3.2 Ponderea răspunsurilor la întrebarea 1 pentru deplasarea cu Autobuz (în afara localităţii)

Pentru deplasarea cu Autoturism răspunsurile sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.3 Ponderea răspunsurilor la întrebarea 1 pentru deplasarea cu Autoturism

Pentru deplasarea cu Motocicletă/scuter răspunsurile sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.4 Ponderea răspunsurilor la întrebarea 1 pentru deplasarea cu Motocicletă/scuter
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Pentru deplasarea cu Bicicletă/trotinetă/skateboard (inclusiv electric) răspunsurile sunt 
centralizate în următoarea figură.

Figura 3.5 Ponderea răspunsurilor la întrebarea 1 pentru deplasarea  
cu Bicicletă/trotinetă/skateboard (inclusiv electric)

Pentru deplasarea cu Taxi/Uber răspunsurile sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.6 Ponderea răspunsurilor la întrebarea 1 pentru deplasarea cu Taxi/Uber

Pentru deplasarea cu Tren răspunsurile sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.7 Ponderea răspunsurilor la întrebarea 1 pentru deplasarea cu Tren

Pentru deplasarea cu Altceva (alt mijloc de transport) răspunsurile sunt centralizate în 
următoarea figură.

Figura 3.8 Ponderea răspunsurilor la întrebarea 1 pentru deplasarea cu Altceva (alt mijloc de transport)
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2. Înainte de pandemie, în ce interval de timp obişnuiați să călătoriți cu mijloace de transport 
în comun?

Pentru intervalul de timp de călătorie răspunsurile sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.9  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 2 

3. În cazul în care pierdeți mijlocul de transport pe care îl utilizați cel mai des, în medie cât 
aşteptați pentru următorul?

Pentru intervalul de timp de aşteptare pentru următorul mijloc de transport, în cazul în 
care s-a pierdut primul, răspunsurile sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.10  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 3 

4. Cât durează, în medie, călătoria pe ruta pe care o folosiți cel mai des?

Pentru  media duratei de călătorie, pentru ruta folosită cel mai des răspunsurile sunt 
centralizate în următoarea figură.

Figura 3.11  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 4

5. Care este timpul petrecut de acasă până la cea mai apropiată stație pentru transportul public?

Pentru  media timpului petrecut de acasă până la cea mai apropiată staţie, răspunsurile 
sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.12  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 5
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6. Cât de mulțumit/ă sunteți în general de următoarele aspecte ale transportului în comun?

Pentru Accesibilitatea transportului în comun răspunsurile sunt centralizate în următoarea 
figură.

Figura 3.13  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 6 – Accesibilitatea transportului în comun

Pentru Accesibilitatea transportului în comun pentru persoanele cu mobilitate redusă/
dizabilităţi răspunsurile sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.14  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 6 –  
Accesibilitatea transportului în comun pentru persoanele cu mobilitate redusă/dizabilităţi

Cu privire la Frecvenţa mijloacelor de transport răspunsurile sunt centralizate în următoarea 
figură.

Figura 3.15 Ponderea răspunsurilor la întrebarea 6 – Frecvenţa mijloacelor de transport

Cu privire la Locurile disponibile în transportul public răspunsurile sunt centralizate în 
următoarea figură.

Figura 3.16 Ponderea răspunsurilor la întrebarea 6 – Locurile disponibile în transportul public
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Cu privire la Durata medie a călătoriei răspunsurile sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.17 Ponderea răspunsurilor la întrebarea 6 – Durata medie a călătoriei

Cu privire la Transferul între rute/mijloace de transport diferite răspunsurile sunt centra-
lizate în următoarea figură.

Figura 3.18 Ponderea răspunsurilor la întrebarea 6 –  
Transferul între rute/mijloace de transport diferite

Cu privire la Facilităţi: aer condiţionat răspunsurile sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.19 Ponderea răspunsurilor la întrebarea 6 – Facilităţi: aer condiţionat

Cu privire la Facilităţi: încălzire răspunsurile sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.20 Ponderea răspunsurilor la întrebarea 6 – Facilităţi: încălzire
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Cu privire la Facilităţi: curăţenie răspunsurile sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.21  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 6 – Facilităţi: curăţenie

Cu privire la Facilităţi: preţ/tarife răspunsurile sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.22  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 6 – Facilităţi: preţ/tarife

Cu privire la Utilizarea transportului public vara răspunsurile sunt centralizate în urmă-
toarea figură.

Figura 3.23  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 6 – Utilizarea transportului public vara

Cu privire la Utilizarea transportului public iarna răspunsurile sunt centralizate în urmă-
toarea figură.

Figura 3.24  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 6 – Utilizarea transportului public iarna
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Cu privire la Siguranţa în mijloacele de transport în public răspunsurile sunt centralizate 
în următoarea figură.

Figura 3.25  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 6 – Siguranţa în mijloacele de transport în public

7. Care vi se pare CEA MAI MARE PROBLEMĂ a transportului public din județ?

Pentru întrebarea despre CEA MAI MARE PROBLEMĂ a transportului public în judeţ, 
răspunsurile sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.26  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 7

8. Care vi se pare A DOUA CEA MAI MARE PROBLEMĂ a transportului public din județ?

Pentru întrebarea despre A DOUA CEA MAI MARE PROBLEMĂ a transportului public 
în judeţ, răspunsurile sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.27  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 8

9. Care este scopul principal pentru care utilizați transportul în comun?

Pentru întrebarea privind Scopul principal pentru care se utilizează transportul în 
comun, răspunsurile sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.28  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 9
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10. Cum plătiţi călătoria efectuată cu un mijloc de transport în comun (public)?

Pentru întrebarea privind Modalitatea de plată a călătoriei cu un mijloc de transport în 
comun, răspunsurile sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.29  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 10

11. Utilizaţi transportul public şi în week-end?

Pentru întrebarea privind Utilizarea transportului public în week-end, răspunsurile sunt 
centralizate în următoarea figură.

Figura 3.30  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 11

12. Aveţi comentarii referitoare la serviciile de transport public din judeţul Călăraşi?

Pentru întrebarea privind Comentariile referitoare la serviciile de transport public din 
judeţul Călăraşi, răspunsurile sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.31  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 11

13. În ce localitate aveți reşedința?

Pentru întrebarea privind Localitatea de reşedinţă, răspunsurile sunt centralizate în 
următoarea figură.

Figura 3.32  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 13
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14. Din ce categorie de vârstă faceți parte?

Pentru întrebarea privind Categoria de vârstă, răspunsurile sunt centralizate în următoarea 
figură.

Figura 3.33  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 14

15. Sunteți o perosană cu mobilitate redusă/dizabilități?

Pentru întrebarea privind Categoria de persoane cu mobilitate redusă/dizabilităţi, răspun-
surile sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.34  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 15

16. Dețineți un autovehicul proprietate personală?

Pentru întrebarea privind Deţinerea unui autovehicul proprietate personală, răspunsurile 
sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.35  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 16

17. Dețineți permis de conducere?

Pentru întrebarea privind Deţinerea permisului de conducere, răspunsurile sunt centralizate 
în următoarea figură.

Figura 3.36  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 17
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18. Preferați să utilizați autovehiculul personal pentru deplasarea la serviciu/şcoală?

Pentru întrebarea privind Preferinţa de a utiliza autovehiculul personal pentru deplasarea 
la serviciu/şcoală, răspunsurile sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.37  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 18

19. Vă rugăm să precizați genul dumneavoastră.

Pentru întrebarea privind Genul, răspunsurile sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.38  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 19

20. V-ați implica într-un grup comunitar, alături de alți cetățeni, care să lucreze alături de 
Consiliul Județean pentru monitorizarea şi îmbunătățirea transportului public din județul 
Călăraşi?

Pentru întrebarea privind Implicarea într-un grup comunitar pentru monitorizarea şi 
îmbunătăţirea transportului public răspunsurile sunt centralizate în următoarea figură.

Figura 3.39  Ponderea răspunsurilor la întrebarea 20

3.2. Influenţa legislaţiei asupra activităţii operatorilor de transport şi a călătorilor

Situația transportului județean de călători a fost incertă în ultimii ani, pe fondul unor 
schimbări drastice şi repetate ale legislației. Această stare a fost generată de nerespectarea 
legislației în vigoare, care la rândul său a dus la modificări repetate ale legii, generând un cerc 
vicios. 

După ce Parlamentul României a adoptat Legea nr. 328/2018, care menționa explicit faptul 
că transportul județean este un serviciu public, căruia i se aplică Legea nr. 92/2007 şi Regulamentul 
(CE) nr. 1370/2007, Guvernul României, prin aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr. 51/2019, a decis să schimbe legislația în domeniul transportului județean, într-o încercare 
de a scoate acest tip de transport din sfera serviciilor publice.

Decizia Guvernului României a avut la bază, în principal, două motive: crearea unui cadru 
legislativ care să permită prelungirea licențelor şi programelor județene de transport cu 4 ani, 
până în 2023, precum şi degrevarea bugetelor consiliilor județene de sarcina finanțării 
transportului județean de călători. Aceste două argumente sunt de altfel menționate şi în 
preambulul ordonanței de urgență:

•	 „Ţinând cont că transportul rutier judeţean de persoane, considerat ca serviciu public, determină 
efort bugetar în sarcina bugetelor locale ale judeţelor”;

•	 „Totodată, altă consecinţă negativă care ar putea rezulta din nepromovarea proiectului constă 
în afectarea negativă a bugetelor judeţelor, care se confruntă deja cu probleme financiare, putând 
determina blocarea activităţii autorităţilor administraţiei publice judeţene”;
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•	 „Ca urmare, se impune promovarea în regim de urgenţă a unor dispoziţii care să prevadă 
excluderea din sfera Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 şi a Legii nr. 92/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, prestat la 
nivel judeţean”;

•	 „Intenţia vădită a operatorilor economici, realizată public prin federaţiile patronale reprezentative, 
de a boicota, la sfârşitul lunii iunie 2019, obţinerea prelungirii licenţelor de traseu, fapt care ar conduce 
la imposibilitatea deplasării călătorilor în interiorul judeţelor, fapt ce ar afecta drepturile constituţionale 
privind nivelul de trai şi mobilitatea, reprezintă o situaţie extraordinară ce determină adoptarea, în regim 
de urgenţă, a unor măsuri privind prelungirea programelor şi a licenţelor de traseu, în situaţia 
transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean”.

Practic, Guvernul României, la presiunea operatorilor economici, aşa cum se recunoaşte în 
preambulul ordonanței, a decis să transforme serviciul public într-un serviciu în „regim 
comercial”. Consiliul Concurenței şi-a manifestat dezacordul cu privire la prevederile OUG nr. 
51/2019, avertizând asupra calificării transportului județean ca serviciu public, invocând 
incidența compensațiilor asupra anumitor categorii de persoane şi făcând referire la prelungirea 
nejustificată a licențelor.

Mai este de subliniat că deşi Guvernul României menționează că „până la 31 decembrie 2018 
transportul rutier județean de persoane a avut caracteristicile unui transport în regim comercial”, 
în realitate, dispozițiile Legii nr. 92/2007 reglementau transportul județean în regim de serviciu 
public chiar şi înainte de aprobarea şi publicarea Legii nr. 328/2018.

Noțiunea de serviciu public, aşa cum este ea reglementată în legislația românească, dar şi 
europeană, este strâns legată de noțiunea de obligație de serviciu public, care, conform Codului 
administrativ, reprezintă „cerințe şi îndatoriri specifice impuse organismelor prestatoare în 
fiecare sector al serviciilor publice de către legiuitor sau de către autoritățile administrației 
publice competente cu reglementarea, autorizarea sau gestiunea serviciului public respectiv”. 
De asemenea, obligațiile de serviciu public vizează, în principal, asigurarea serviciului universal, 
continuitatea şi suportabilitatea serviciului, precum şi măsuri de protecție a beneficiarului.

Regulamentul nr. 1370/2007 are propria definiție a obligației de serviciu public: „cerinţă 
definită sau stabilită de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de 
călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ţine seama de propriile sale interese comerciale, 
nu şi le-ar asuma sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii fără a fi retribuit”. 
Merită subliniat şi reprezintă esența faptul că operatorul, dacă ar ține seama de propriile sale 
interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi 
condiții fără a fi retribuit.

Astfel, intenția Guvernului României prin OUG nr. 51/2019 a fost desființarea sau împiedicarea 
înființării serviciilor publice de transport județean de persoane, cu consecința eliminării 
asigurării serviciului universal şi măsurilor de protecție a beneficiarilor, din motive bugetare. 
Aşadar, facilitățile de care se bucurau anumite categorii de persoane, stabilite prin lege sau prin 
acte administrative, nu mai puteau fi aplicate în acest nou context legislativ, care le exclude în 
mod automat.

OUG nr. 51/2019, în contradicție cu un aşa-zis „regim comercial”, a prevăzut două carac-
teristici specifice serviciilor publice şi anume: menținerea unor drepturi exclusive pentru 
operatori şi aprobarea tarifelor de către consiliile județene.

Prin acest hibrid legislativ, deşi Guvernul a încercat excluderea aplicării Regulamentului 
(CE) nr. 1370/2007, în realitate acest tip de serviciu intra în sfera Regulamentului pentru că viza 
impunerea unor obligații de serviciu public, sub forma programelor de transport, adică o 

anumită periodicitate, cu acordarea unui drept exclusiv operatorului prin intermediul unei 
licențe de traseu.

Deşi OUG nr. 51/2019 prevedea aprobarea tarifelor de către consiliile județene, multe dintre 
acestea au întârziat să aprobe tarifele sub imperiul acestor noi reglementări, ceea ce a permis 
ca operatorii să stabilească tarifele în mod unilateral.

La scurt timp după aprobarea OUG nr. 51/2019 a avut loc tragedia din Caracal care a avut 
ca premisă funcționarea defectuoasă sau mai bine zis lipsa unui transport județean de calitate. 
În urma acesteia, factorii politici au început să înțeleagă gravitatea ordonanței de urgență, care 
a început să fie contestată, mai întâi de Avocatul Poporului, apoi de noul Guvern învestit după 
aprobarea moțiunii de cenzură din toamna anului 2019 şi, în final, chiar de către inițiatorii 
politici ai ordonanței, aceasta fiind în final respinsă în Parlament.

După aprobarea Legii nr. 34/2020 privind respingerea OUG nr. 51/2019 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, transportul județean 
a redevenit serviciu public.

Cu toate acestea, deşi Legea nr. 35/2020 a intrat în vigoare pe 4 aprilie 2020, în practică situația 
nu s-a schimbat în mod substanțial. Autoritățile județene erau obligate să încheie contracte de 
servicii publice în baza Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 prin intermediul atribuirii de urgență, 
cum de altfel a transmis şi Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației.

Totuşi, la aproximativ o lună distanță, Guvernul a aprobat OUG nr. 70/2020 prin care a 
stabilit că:

•	 „Transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se desfăşoară, până la data de 
31.12.2021, în baza programelor de transport judeţene şi a licenţelor aflate în vigoare la data publicării în 
Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane”;

•	 „Consiliile judeţene vor încheia contracte de delegare a gestiunii pentru asigurarea în continuare 
a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la data finalizării 
procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, potrivit Regulamentului (CE) nr. 
1.370/2007 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, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu 
operatorii de transport care deţin licenţe de traseu valabile pe traseul respectiv la data publicării în 
Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului 
de persoane”.

Dacă prelungirea programelor de transport şi licențelor apare ca fiind o soluție corectă, este 
inexplicabil de ce Guvernul face o distincție între încheierea contractelor de delegare a gestiunii 
şi contractelor de servicii publice, în baza Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. Acestea nu sunt 
contracte diferite, Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 fiind aplicabil în prezent.

OUG nr. 70/2020 a fost într-un final abrogată, lăsând în sarcina autorităților județene să ducă 
transportul județean în legalitate.

Situația legislativă creată după respingerea OUG nr. 51/2019 şi revenirea la aplicarea Legii 
nr. 92/2007 înseamnă pentru autoritățile județene:

• Posibilitatea de a satisface nevoile şi interesele locuitorilor județului, prin aprobarea 
unui program de transport care să fie orientat spre nevoi, şi nu spre profit;

• Acoperirea rutelor nerentabile prin acordarea de compensații operatorilor de transport;
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• Posibilitatea de a acorda facilități la transportul județean pentru diferite categorii de 
persoane;

• Posibilitatea de a stabili tarifele de călătorie, astfel încât acestea să nu fie excesive, fie 
prin verificarea modului de calcul, fie prin impunerea unui tarif social, cu acordarea de 
compensații.

În această perioadă, autoritățile județene şi cetățenii trebuie să se preocupe de elaborarea şi 
aprobarea unor programe de transport care să satisfacă cât mai bine nevoile călătorilor, astfel 
încât incidente de tipul Caracal să nu mai existe. Ulterior aprobării programului de transport, 
autoritățile județene trebuie să se asigure că derulează proceduri de atribuire cât mai corecte 
şi atractive pentru operatori, în sensul în care rutele nerentabile să fie compensate, iar relația 
dintre autoritate şi operator să fie una de încredere şi stabilitate.

Mai trebuie precizat că există posibilitatea constituirii de asociații de dezvoltare 
intercomunitară pe transport, iar în unele județene acestea sunt funcționale şi pot fi luate ca 
referință. Autoritățile locale şi cele județene ar trebui să stabilească în cel mai scurt timp dacă 
doresc să formeze o astfel de asociație în anul acesta pentru ca autoritatea județeană să cunoască 
ce rute vor face parte din programul de transport județean.

Beneficiarii de facilități la transportul public ar trebui să urmărească ca beneficiile lor legale 
să fie cuprinse în contractele de servicii publice, astfel încât să nu existe disfuncționalități 
ulterioare încheierii contractului.

În ceea ce priveşte transportul elevilor, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 226/2020, 
a încetat aplicabilitatea dispozițiilor OUG nr. 70/2020 şi a HG nr. 435/2020 având în vedere că 
aceste reglementări erau confuze şi greu de aplicat în practică. Astfel, legislația a fost simplificată, 
Parlamentul României stabilind că transportul județean al elevilor este gratuit şi că finanțarea 
acestuia se face din bugetul județean, care urmează să fie alimentat şi din sume defalcate de la 
bugetul de stat.

Din păcate, autoritățile centrale nu au inclus în bugetul de stat aceste sume necesare pentru 
transportul elevilor. Ministerul Educației avea obligația să facă demersuri pentru abrogarea 
explicită a HG nr. 435/2020 şi să îndrume autoritățile județene pentru aplicarea corectă a Legii 
nr. 226/2020. Acesta însă a inițiat un proiect de ordonanță de urgență care are ca efect anularea 
prevederilor benefice ale Legii nr. 226/2020, generând o stare de confuzie cu privire la transportul 
elevilor.

Există de asemenea neclarități cu privire la normele de aplicare ale Legii nr. 226/2020. Aceasta 
face referire expresă la Legea nr. 92/2007 şi implicit şi la normele de aplicare ale Legii nr. 92/2007, 
care sunt elaborate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilități Publice.

Este datoria consiliilor județene să cuprindă în contractele de servicii publice facilitățile 
pentru diferite categorii de persoane care au dreptul legal la facilități, inclusiv elevi, urmând 
ca valoarea compensațiilor (diferențe de tarif) să fie stabilită în conformitate cu Regulamentul 
nr. 1370/2007.

În prezent, Consiliul Județean Călăraşi este în proces de atribuire a contractelor de serviciu 
public pentru transportul județean pe termen mediu şi lung. Încheierea contractelor de servicii 
publice este crucială pentru a asigura predictibilitate, transparență şi satisfacerea nevoilor 
călătorilor în urma unei perioade haotice cauzată de repetate modificări legislative într-un timp 
scurt. În măsura în care Guvernul României sau Parlamentul României vor emite alte acte 
normative care să contrazică cadrul legislativ actual, este posibil ca încrederea între autoritățile 

centrale şi județene şi operatori să aibă de suferit, cu repercusiuni asupra călătorilor şi calității 
transportului.

Modificările la Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-
teritoriale nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 
2007, care au influențat activitatea actuală a operatorilor şi care produce efecte în prezent sunt:

1. La Articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic şi instituțional unitar, obiectivele, competențele, 

atribuțiile şi instrumentele specifice necesare înființării, organizării, autorizării, gestionării, 
finanțării, exploatării, monitorizării şi controlului funcționării serviciilor publice de transport 
în comune, oraşe, municipii şi asociații de dezvoltare intercomunitară.

(2) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic şi instituțional privind înființarea, organizarea şi 
funcționarea compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul autorităților 
administrației publice locale, județene şi ale municipiului Bucureşti şi ale asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară.

2. La Articolul 1, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu 
următorul cuprins:

(1^1) În înțelesul prezentei legi, transportul rutier local de persoane reprezintă transportul 
definit la art. 3 pct. 48 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu 
modificările şi completările ulterioare.

(1^2) Transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, îi 
sunt incidente dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare.

(1^3) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, intră 
în sfera de competență a Ministerului Transporturilor şi a consiliilor județene, potrivit 
Ordonanței Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

3. La Articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Se consideră serviciu public compensat acel serviciu public de transport căruia i se acordă 

compensații pentru acoperirea costurilor de exploatare şi asigurarea unui profit rezonabil, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Serviciile publice de transport local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate 

publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes 
economic şi social general desfăşurate la nivelul localităţilor sau al asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei 
publice locale şi de Ministerul Transporturilor în cazul transportului pe căile navigabile 
interioare, în scopul asigurării serviciilor publice de transport local.

5. La Articolul 4 alineatul (1), literele a)-f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
a) se efectuează, după caz, de către un operator de transport rutier, operator de transport 

feroviar, de către un transportator autorizat sau de către un operator de transport naval 
autorizat;



Diagnosticul transportului judeţean din judeţul Călăraşi

38 39

Diagnosticul transportului judeţean din judeţul Călăraşi

b) se efectuează pe raza administrativ-teritorială a unei localități sau, după caz, a unităților 
administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară, fără a depăşi 
limitele administrativ-teritoriale ale acesteia, cu excepția liniilor de ieşire sau altor elemente 
auxiliare activității respective care intră pe teritoriul localității învecinate. În cazul în care traseul 
transportului pe şină, inclusiv transportul feroviar, depăşeşte limita localității, acesta va fi 
considerat serviciul public de transport local;

c) se execută pe rute şi cu programe de transport prestabilite, de către consiliul local, Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti sau de adunarea generală a asociației de dezvoltare 
intercomunitară. În situația transportului pe căile navigabile în Delta Dunării rutele şi programul 
de transport sunt stabilite de Consiliul Județean Tulcea;

d) se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu 
mijloace de transport în comun, înmatriculate sau înregistrate în România, respectiv cu 
autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou, tren sau nave deținute de acesta sau de către unitatea 
administrativ-teritorială sau, după caz, de către unitățile administrativ-teritoriale membre ale 
asociației de dezvoltare intercomunitară. În condițiile prezentei legi, transportul realizat cu 
troleibuze, tramvaie, metrou, tren sau nave se realizează de către transportatorii autorizați;

e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite 
stații, autogări şi, după caz, gări fluviale sau locuri de operare;

f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat 
percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de titluri de călătorie;

6. La Articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Cu excepția transportului public feroviar şi naval, conducătorul mijlocului de transport 

în comun este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele documente, după caz:
a) licența de traseu;
b) programul de circulație;
c) copia conformă a licenței comunitare, în cazul autobuzelor;
d) alte documente stabilite de legile în vigoare.

7. La Articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuții:
a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi determinarea pe baza studiilor de 

specialitate a cerinţelor de transport public local, precum şi anticiparea evoluţiei acestora;
b) stabilirea traseelor principale şi secundare şi a programelor de transport privind serviciul 

public de transport de persoane prin curse regulate şi atribuirea acestora odată cu atribuirea 
în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Programele de transport 
pot fi stabilite şi în baza unui studiu de mobilitate;

c) actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile 
de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, judeţean, 
internaţional, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum şi corelarea între 
modalităţile de realizare a serviciului public de transport local de persoane cu autobuze, 
troleibuze, tramvaie, metrou şi nave;

d) întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înființare, reabilitare, extindere şi 
modernizare a sistemelor publice de transport local, în condițiile legii;

e) aprobarea studiilor de fezabilitate privind înființarea, reabilitarea, modernizarea şi 
extinderea unei părți sau a întregului sistem public de transport local, aflat în proprietatea 

publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale ori în administrarea autorităților 
administrației publice locale, precum şi a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară;

f) proiectarea şi executarea lucrărilor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă 
sistemelor publice de transport local într-o concepție unitară, corelată cu programele de 
dezvoltare economico-socială a localităților, cu planurile de urbanism şi de amenajare a 
teritoriului, de protecție a mediului, cu modalitățile de realizare a serviciului respectiv şi în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare;

g) asocierea intercomunitară în condițiile legii, în vederea realizării unor investiții de interes 
comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de transport 
local, precum şi administrarea acestuia;

h) încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane;
i) acordarea de facilități şi compensații ca diferență de tarif pentru unele categorii de 

populație, pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, cu respectarea 
legislației fiscale în vigoare;

j) autorizarea transportatorilor, denumiți transportatori autorizați, astfel cum au fost definiți 
prin prezenta lege, pentru realizarea de către aceştia a serviciului public de transport local, 
respectiv serviciul public de transport de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, 
troleibuze, trenuri de metrou;

j^1) emiterea de licențe de traseu pentru serviciile publice de transport rutier de călători 
efectuate cu autobuze;

j^2) aprobarea programului de transport local;
k) realizarea seturilor de date spațiale aferente serviciului public de transport, cu respectarea 

prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere 
în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte 
interoperabilitatea seturilor şi serviciilor de date spațiale (INSPIRE), cu modificările şi 
completările ulterioare;

l) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor serviciilor publice de transport 
local, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de 
transport rutier şi ale transportatorilor autorizați, precum şi a organizațiilor sindicale teritoriale 
din domeniu;

m) stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de 
transport local de persoane, cu respectarea normelor-cadru elaborate şi aprobate prin ordin al 
preşedintelui ANRSC;

n) stabilirea compensației acordate de la bugetul local, pentru acoperirea diferenței dintre 
costurile suportate în legătură cu obligația/obligațiile de serviciu public şi sumele efectiv încasate 
ca urmare a îndeplinirii sau în temeiul obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză, la care se 
poate adăuga un profit rezonabil, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007;

o) asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor serviciului 
public de transport de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin 
hotărâri ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori prin lege;

p) aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport 
de persoane prin curse regulate.

8. La Articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Autoritățile de reglementare competente la nivel central pentru domeniul serviciilor 

publice de transport local sunt:
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a) Ministerul Transporturilor, prin entitățile desemnate, pentru serviciul public de transport 
naval şi feroviar;

b) Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, 
denumită în continuare ANRSC, pentru serviciul public de transport rutier de persoane.

9. La Articolul 35 alineatul (2), literele a)-f), h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
a) utilizatorii au dreptul de a beneficia, liber şi nediscriminatoriu, de serviciul public de 

transport local, ceea ce trebuie să se prevadă expres în regulamentul serviciului public de 
transport local;

b) utilizatorii au dreptul de acces la informaţiile publice cu privire la serviciul public de 
transport local. Autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare 
intercomunitară au obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate a 
serviciului, la structura tarifară şi în clauzele contractuale care sunt de interes public;

c) hotărârile consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale 
adunării generale din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu privire la serviciul 
public de transport local vor fi aduse la cunoştința utilizatorilor;

d) utilizatorii au dreptul să conteste hotărârile consiliilor locale, ale Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti sau ale adunării generale din cadrul asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară, după caz, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect, 
provocat de acestea, în condițiile legii;

e) să solicite şi să primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele 
provocate lor de către operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizați prin 
nerespectarea obligațiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;

f) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale sau asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară orice deficienţe constatate în efectuarea serviciilor publice de transport local 
şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;

h) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale 
reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor 
privind serviciul public de transport local;

i) pentru plata serviciului public de transport local, anumite categorii de utilizatori, persoane 
fizice, beneficiază, în condițiile legii, de facilități.

10. La Articolul 37, alineatele (2) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Odată cu aprobarea programului public de transport local de persoane prin curse regulate, 

realizate cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau trenuri de metrou, după caz, consiliile locale şi 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti stabilesc modalitățile de atribuire în gestiune, 
pentru executarea serviciului public de transport local, pe întreaga rețea de trasee, pe grupe de 
trasee şi pe trasee.

(9) Durata de valabilitate a licenţei de traseu este egală cu durata de valabilitate a 
contractului de servicii publice.

11. La Articolul 41, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Veniturile operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi se formează 

din încasarea de la utilizatorii serviciului a tarifelor, denumite în continuare taxe de călătorie, 
reprezentând contravaloarea serviciului prestat, şi/sau din compensaţii de la bugetul de stat 
şi de la bugetele locale, calculate ca diferenţă de tarif, în condiţiile legii.

(5) Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea 
sistemelor serviciilor publice de transport public local de persoane se face din bugetele locale, 
din bugetul de stat sau din fonduri private, pe baza hotărârilor consiliilor locale, ale Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti sau ale Guvernului, după caz, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare privind finanţele publice, respectiv finanţele publice locale şi a legislaţiei în vigoare 
privind achiziţiile publice.

12. La Articolul 42, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Acoperirea influențelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de 

călătorie individuale pentru serviciul public de transport local de persoane, aprobate pentru 
anumite categorii de persoane de consiliile locale, sau de Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, sau acoperirea diferențelor dintre costurile înregistrate de operatorul de 
transport rutier sau transportatorul autorizat pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv 
încasate ca urmare a vânzării legitimațiilor de călătorie individuale se asigură din bugetele 
locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor după caz, până la nivelul tarifelor de vânzare către 
populație a legitimațiilor de călătorie individuale.

(3) Condițiile concrete în care este acoperit costul călătoriilor potrivit prevederilor alin. (1) 
şi (2) sau costurile înregistrate pentru efectuarea serviciului public de transport local se stabilesc 
prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii serviciului 
public de transport local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în condițiile 
reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 şi de Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al 
Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care 
prestează servicii de interes economic general.

(4) Compensația pentru facilitățile prevăzute la art. 19^1 se acordă operatorului de transport 
public din bugetul local în condițiile legii.

13. La Articolul 43, literele b)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
b) tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a prețurilor de 

consum, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, prin hotărâre a consiliilor 
locale sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

c) condițiile care generează modificarea tarifelor sau a compensațiilor, precum şi procedurile 
specifice aplicate pentru astfel de situații se prevăd în contractele de atribuire a gestiunii;

d) modificarea tarifelor sau a compensațiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale sau 
a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Analizând modificările aduse legislației şi pe baza informațiilor culese de la operatorii de 
transport rutier pe curse regulate din Județul Călăraşi, rezultă următoarele:

1. Operatorii de transport sunt îngrijorați de faptul că potrivit noii legislații nu vor fi suficient 
de bine informați şi de pregătiți din punct de vedere administrativ şi nici foarte motivați pentru 
a participa la viitoarele licitații pe SEAP pentru traseele Județului Călăraşi.   

2. Operatorii de transport sunt nemulțumiți de faptul că legislația îi va obliga să achiziționeze 
în termen de o lună după licitație autovehicule de transport noi, față de legislația veche care 
avea ca termen 3 luni pentru leasing şi achiziția auvehiculelor. 
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3. Conform vechii legislații, vechimea parcului rulant de autovehicule de transport era un 
criteriu de descalificare a transportatorului.

4. Nemulțumirile operatorilor în legătură cu existența traseelor pentru elevi doar pe perioada 
anului şcolar (o parte din anul calendaristic rămâne neacoperit). O problemă complementară 
o reprezenta obligativitatea operatorului de transport de a verifica prezența la şcoală a elevilor 
transportați, întrucât decontarea se realiza numai pentru drumul până la şcoală şi înapoi.

5. Conform legislației în vigoare ar fi trebuit ca autoritățile locale să ofere subvenții dar ele 
nu s-au concretizat. Astfel, ar trebui ca transportul județean să fie considerat unul comercial 
pentru că oricum subvenția nu s-a dat pentru traseele mai puțin rentabile.  

6. Există neclarități cu privire la licențele de transport care au fost prelungite pană în anul 
2023. Neclaritatea are legătură cu modificarea legislației şi modul de reluare a licitației, precum 
şi ce se întâmplă cu operatorii care au plătit deja respectiva licență până în anul 2023. Un alt 
aspect ar fi legat de cum va putea Consiliul Județean să anuleze licențe emise de ARR.

7. Nu există o comunicare eficientă între autorități şi operatori pentru a fi mai bine informați 
şi a se remedia problemele ambelor părți.

8. Operatorii de transport consideră că legislația actuală este confuză şi acuză lipsa de 
predictibilitate şi de informare din partea autorităților de la nivel central şi local. 

9. Există neconcordanțe în aplicarea legii pentru activitatea de transport public - Nu există 
la ora actuală contract cu ANRSC dar este pretinsă o cotă parte de către aceştia; Nu există 
contract de delegarea gestiunii între Consiliul Județean Călăraşi şi operatorii de transport.

10. Acuză faptul că în perioada pandemiei taxiurile şi transportul pirat le-au “furat” puținii 
călători rămaşi.  Nu există o autoritate către care să se adreseze în acest sens. 

Pentru a îmbunătății activitatea de transport public județean, din perspectiva operatorilor 
de transport au fost identificate următoarele propuneri:

- Să existe o legislație unică la nivel național pentru toți transportatorii atât județeni cât 
şi interjudețeni. Actuala legislație este considerată discriminatorie.

- Nu este o soluție existența unui parc auto în proprietatea CJ pe care operatorii să îl 
utilizeze pentru transport. 

- Per ansamblu se doreşte un dialog mai bun şi mai constant cu autoritățile şi o lege 
comună pentru toți operatorii.

- Predictibilitate legislativă.  
- Organizarea de sesiuni de training pentru viitoarele licitații în SEAP şi pentru a putea 

accesa viitoare fonduri europene.
- Se doreşte îmbunătățirea calității stațiilor de transport şi a refugiilor, a indicatoarelor şi 

de conformare a acestora cu standardele şi normativele în vigoare.
- Ar fi utilă şi o discuție cu Banca Mondială pentru problematica mobilității urbane şi a 

training-urilor legislative.
- Sugestia este de a fi înființat un grup de lucru permanent cu toate părțile implicate în 

problematica transportului (autorități centrale şi locale, operatori de transport şi cetățeni).

3.3. Evaluarea calităţii serviciului de transport

Modurile de mobilitate preferate de locuitorii Județului Călăraşi înainte de pandemie sunt 
relativ diferite:

În cazul deplasărilor cu autobuzul în localitate mai mult de jumătate dintre participanții la 
sondaj au afirmat că folosesc acest sistem zilnic şi în zilele lucrătoare. Aproximativ 11% dintre 
respondenți nu folosesc sistemul deloc.

Pentru deplasarea cu autobuzul sau microbuzul între localități aproximativ 40% dintre 
respondenți folosesc serviciul în zilele lucrătoare şi aproximariv 26% zilnic.

În cazul deplasării cu autoturismul personal 23% dintre respondenți îl folosesc zilnic, iar 
30% de 1-4 ori pe săptămână.

Motocicleta nu este un sistem de transport popular printre respondenți, mai mult de 90 % 
neutilizând acest mijloc de transport.

Bicicleta, sau trotineta sunt folosite rar de aproximativ 17% dintre respondenți, dar majoritatea  
(60%) nu le folosesc deloc.

Taxi şi Uber sunt folosite rar (peste 41% dintre respondenți) şi deloc de către 47% dintre 
respondenți.

Nici trenul nu este un sistem de transport utilizat foarte des, doar 10% dintre respondenți 
folosind-ul zilnic, iar majoritatea deloc.

Deplasarea cu mijloacele de transport în comun la nivel de județ se efectuează în cea mai 
mare măsură în intervalul de vârf de dimineață (într-o treime din cazuri) şi destul de uniform 
în restul intervalelor orare, până la ora 19.00.

Dacă se întâmplă ca utilizatorii de transport public să piardă un mijloc de transport, în mare 
măsură, timpul de aşteptare pentru următorul mijloc de transport va fi mai mare de 30 de 
minute.

De asemenea, durata de călătorie cu mijlocul de transport, pentru 53% dintre respondenți 
este cuprinsă între 15 şi 30 de minute.

Legat de accesibilitatea sistemului de transport, din perspectiva timpului parcurs de la 
reşedință la stația de transport public, mai mult de jumătate dintre respondenți parcurg între 
5 şi 10 minute. Restul parcurg distanța într-un timp mai mic de 5 minute, astfel încât putem 
spune că nivelul de accesibilitate este bun.

În ceea ce priveşte nivelul de satisfacție al utilizatorilor, respondenții au dat următorul feed-
back:

- Privind accesibilitatea transportului în comun aproximativ 40% sunt destul mulțumiți, 
23% destul de nemulțumiți şi 26% foarte nemulțumiți.

- Privind accesibilitatea transportului în comun pentru persoanele cu mobilitate redusă/
dizabilități, 57% sunt foarte nemulțumiți şi aproximativ 28% sunt destul de nemulțumiți.

- Privind frecvența mijloacelor de transport o treime dintre respondenți sunt foarte 
nemulțumiți, o altă treime fiind destul de nemulțumiți.

- Legat de locurile disponibile în transportul public părerile sunt împărțite, dar majoritatea 
sunt nemulțumiți.

- Din punct de vedere al duratei medii a călătoriei pasagerilor care folosesc transportul 
public, jumătate dintre respondenți sunt destul de mulțumiți.

- Transferul între rute sau mijloace de transport mulțumeşte douî treimi dintre respondenți.
- Legat de calitatea mijloacelor de transport, în cazul facilităților de tip aer condiționat, 

încălzire, curățenie, majoritatea respondenților sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți.
- În privința prețului de transport respondenții au fost împărțiți echilibrat între mulțumiți 

şi nemulțumiți.
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- Privind utilizarea transportului public în condiții climatice extreme (vara sau iarna), 
majoritatea respondenților au fost nemulțumiți.

Făcând o ierarhie a celor mai mari probleme ale transportului public din județul Călăraşi, 
acestea au fost identificate ca fiind: numărul mic de mijloace de transport, aglomerația, starea 
vehiculelor, punctualitatea, tarifele, lipsa rutelor/liniilor, curățenia, lipsa stațiilor amenajate, 
lipsa informațiilor.

Locuitorii județului folosesc transportul public, în principal, pentru deplasarea la deplasarea 
la şcoală, serviciu, interes personal.

Călătoriile sunt plătite aprope exclusiv utilizând numerarul, ceea ce ne indică lipsa unor 
mecanisme de plată smart.

Aproximativ două treimi dintre utilizatorii transportului public folosesc acest serviciu şi în 
week-end.

Răspunzând liber prin comentarii referitoare la serviciile de transport public, respondenții 
au dat un feedback negativ în principiu privind accesibilitatea, confortul, punctualitatea, lipsa 
informațiilor, preț.

În ceea ce priveşte interesul respondenților în implicarea într-un grup comunitar pentru 
monitorizarea şi îmbunătățirea transportului public, jumătate dintre ei au răspuns afirmativ, 
ceea ce denotă dorința publică de implicare în acțiuni de optimizare a serviciului de transport.

În ceea ce priveşte calitatea serviciului de transport județean din Călăraşi au fost urmăriți 
următorii parametrii:

- Existența metodologiei de evaluare periodică a serviciului de transport.
- Numărul de stații de transport amenajate.
- Existența unor strategii sau planuri de modernizare a stațiilor de transport.
- Existența de informații legate de trasee şi orare în stațiile de transport.
- Existența unor regulamente, hotărâri locale privind subvențiile acordate pentru 

transport (în cazul unor categorii sensibile).
- Existența unor strategii privind digitalizarea serviciilor de transport.

O situație detaliată a serviciului public de transport din județ se regăseşte în Tabelul 3.1 din 
Anexe. Din situația prezentată rezultă următoarele:

Evaluarea periodică a serviciului de transport are loc doar în cazul Municipiului Călăraşi, 
conform strategiei prezentate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. În nicio altă localitate 
a județului nu există demersuri în acest sens.

În majoritatea localităților județului sunt amenajate stații pentru transportul public. În 9 
dintre localități încă nu sunt amenajate stații de transport şi nici nu există demersuri în acest 
sens.  

În doar 10 dintre localități stațiile de transport au şi orarul, informații despre traseu sau harta 
afişate.

În ceea ce priveşte planurile de modernizare a stațiilor există doar câteva exemple:
- Localitatea Budeşti - Studiu de fezabilitate pentru amenajare de stații;
- Municipiul Călăraşi - Proiecte în implementare din POR 2014-2020 cu un buget de 

4.501.198 lei;
- Localitatea Fundulea - Programul de transport interjudețean 2019-2025 – introducere 

traseu;

- Localitatea Radovanu - Contract de amenajare a 6 stații, buget 44.982 lei;
Numai în Municipiul Călăraşi există Regulamente, hotărâri locale privind subvențiile 

acordate elevilor şi unor categorii defavorizate.
În nicio localitate a județului Călăraşi nu există strategii privind digitalizarea serviciilor de 

transport.

4. Analiza SWOT pentru transportul public din judeţul Călăraşi

4.1. Puncte tari

Punctele tari identificate pentru serviciul de transport public județean sunt:
- Program de transport funcțional;
- Rute interjudețene existente în completarea transportului public județean;
- Adaptarea capacităților de transport şi a programului de transport la necesitățile şi realitățile 

zilnice din partea operatorilor de transport rutier;
- Concurență între operatorii de transport;
- Legislație existentă în domeniu şi proceduri clare;
- Colaborare bună între ARR, RAR, Poliția rutieră şi Consiliul județean Călăraşi.

4.2. Puncte slabe

Punctele slabe identificate pentru serviciul de transport public județean sunt:
- Infrastructură județeană, comunală de transport nemodernizată;
- Legislație „potrivnică” subvenționării transportului public;
- Depopulare, îmbătrânire populație;
- Lipsa atractivității serviciului d etransport județean;
- Parc de autovehicule de transport care nu oferă confort şi siguranță optime;
- Număr de stații de transport mai mică decât necesitatea actuală;
- Condiții improprii de aşteptare pentru publicul călător în unele localități în stațiile 

amenajate;
- Informațiile legate de serviciul de transport cu o vizibilitate redusă (atât în formă afişată 

cât şi on-line);
- Lipsa unui serviciu de tiketing pentru achiziționarea titlurilor de călătorie;
- Nu există un sistem inteligent de transport;
- Nu există nicio aplicație de management de transport public care să furnizeze date în timp 

real legate de mijloacele de transport;
- Nu există facilități care să vină în accesibilizarea serviciului şi pentru persoanele cu 

dizabilități;
- Neimplicarea suficientă a autorităților locale în monitorizarea şi evaluarea periodică a 

serviciului de transport.
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5. Concluzii

Analizând serviciul de transport public județean Călăraşi s-a urmărit identificarea 
problemelor din două persepective:

- A utilizatorilor serviciului de transport public – călătorii;
- A operatorilor de transport.

Din anchetele realizate şi chestionarea populației care utilizează servicii de transport public 
la nivelul județului reiese că acest serviciu nu satisface întru totul necesitățile acestora, iar 
nemulțumirile lor sunt legate de:

- Accesibilitatea la transportul în comun;
- Accesibilitatea la transportul în comun pentru persoanele cu mobilitate redusă/

dizabilități;
- Frecvența mijloacelor de transport;
- Locurile disponibile în mijloacele de transport;
- Durata călătoriilor cu trasportul public;
- Transferul între rute sau mijloace de transport;
- Calitatea mijloacelor de transport, în cazul facilităților de tip aer condiționat, încălzire, 

curățenie;
- Utilizarea transportului public în condiții climatice extreme (vara sau iarna);
- Lipsa unor mecanisme de plată Smart;
- Vizibilitatea în mediul online a informațiilor despre transportul public.

Din analiza sistemului d etransport public juțean, din perspectiva operatorilor de transport 
rutier pe curse regulate din Județul Călăraşi, au rezult următoarele nemulțumiri:

- Îngrijorarea acestora privind de faptul că potrivit noii legislații nu vor fi suficient de 
bine informați şi de pregătiți din punct de vedere administrativ şi nici foarte motivați pentru a 
participa la viitoarele licitații pe SEAP pentru traseele Județului Călăraşi.   

- Nemulțumiri legate de modul de achiziție a parcului rulant. 
- Prevederile legislative legate de vechimea parcului rulant de autovehicule de transport, 

care era un criteriu de descalificare a transportatorului.
- Nemulțumirile legate de existența traseelor pentru elevi doar pe perioada anului şcolar.
- Eficiența redusă a mecanismului de subvenție a transportului şcolarilor.  
- Neclaritățile cu privire la licențele de transport care au fost prelungite pană în anul 2023.
- Nu există o comunicare eficientă între autorități şi operatori pentru a fi mai bine informați 

şi a se remedia problemele ambelor părți.
- Existența neconcordanțelor în aplicarea legii pentru activitatea de transport public.
- Lipsa reacției autorităților locale în legătură cu practicile de transport neautorizate 

efectuate de presoane fizice şi care se folosesc de stațiile de transport județene pentru a lua 
clienții.

- Pierderea de teren în fața serviciilor de transport în regim Sharing – Uber, Bolt..

Persistă la nivelul județului Călăraşi o diferență de viziune între operatori, care îşi doresc 
un regim de transport similar cu cel urban (în care călătorii pot sta în picioare pe durata 

călătoriei) şi legislația în vigoare, care obligă la transportul călătorilor în limita locurilor pe care 
le pot ocupa. 

Nu există la nivel de județ proceduri de evaluare periodică a serviciului de transport. Numai 
în cazul Municipiului Călăraşi există demersuri în acest sens. În doar 10 dintre localitățile 
județului stațiile de transport au şi orarul, precum şi informații despre traseu sau hărți afişate.

Modul de organizare al stațiilor de călători lasă loc de optimizare în ceea ce priveşte refugiile 
(alveole în afara căii rutiere), modul de semnalizare a acestora (indicatoare), informațiile afişate 
(programe de funcționare). De asemenea, amplasarea stațiilor implică o serie de considerații 
incluzând pe cele care afectează siguranța şi confortul pasagerilor şi al celorlalți utilizatori ai 
drumului şi pot fi determinate prin consultarea între autorități, operatori de transport, poliție 
şi chiar reprezentanți ai călătorilor. Stațiile pot fi amplasate astfel încât să favorizeze îmbarcarea 
şi debarcarea în condiții de siguranță, precum şi evitarea obstrucționării circulației vehiculelor 
la sosirea şi plecarea din stație, de preferat în apropierea trecerilor de pietoni. 

Din literatura de specialitate pot fi amintite câteva aspecte legate de locul de amplasare al 
stațiilor pentru a putea răspunde nevoilor călătorilor:

- Există minim două benzi pe sens: decalarea stațiilor opuse pentru a nu bloca secțiunea 
drumului la oprirea simultană a două autobuze care circulă din sens contrar.

- Oprirea autobuzelor pe străzile cu sens unic trebuie realizată cât mai aproape de 
marginea drumului exceptând cazul când există amenajări speciale (insulele pietonale).

- Interzicerea accesului sau parcării altor vehicule în zona stațiilor pentru evitarea debarcării 
călătorilor pe zona drumului şi creşterea riscului de accident.

Plecând de la informațiile culese în cadrul acestui studiu a reieşit interesul respondenților 
în implicarea într-un grup comunitar pentru monitorizarea şi îmbunătățirea transportului 
public, ceea ce denotă dorința publică de implicare în acțiuni de optimizare a serviciului de 
transport.

Pentru sporirea calității serviciilor de transport, operatorii de transport trebuie să aibă în 
vedere următoarele caracteristici şi indici de calitate: 

- Accesibilitate;
- Eficiență;
- Fiabilitate;
- Comoditatea utilizării.
Calitatea transportului din perspectiva Sistemelor inteligente de transport, se poate identifica 

prin aplicații/proceduri/sisteme care să contribuie la creşterea calității serviciilor de transport 
luând în considerare caracteristicile specifice ale acestora şi trebuie să țină seama de:

 - Starea vehiculului – întrucât aspectele prezentate mai sus influențează atât procesul de 
transport în sine (siguranță, viteză etc.) cât şi percepția călătorilor (confortul personal);

 - Resursa umană – coexistența beneficiar (călător) - şofer pe parcursul desfăşurării serviciului 
de transport are impact direct în percepția călătorilor asupra calității (un conducător sigur pe 
el, atent la modul de a conduce vehiculul – spre exemplu fără frânare bruscă, cu evaluarea clară 
a timpilor de respectare a orarului de mers. 

- Posibilitățile de informare – comunicare între sistemul de transport şi autovehicul. În 
această categorie de atribute intră posibilitățile de informare a pasagerilor, comunicarea între 
şofer şi dispecer (acolo unde este cazul pentru schimbarea, eventual, a rutei în caz de blocaje 
sau alte evenimente din trafic), existența unor mijloace de acces la informații privind transportul 
intermodal sau alte rute. Toate aceste atribute creează un anumit ambient pasagerilor care se 
transmite către percepția proprie în mod pozitiv sau negativ. 
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- Factorii externi autovehiculului – mediul în care se desfăşoară serviciul de transport. 
Această categorie de atribute este numeroasă pentru că ea depinde de spațiu, distanțele pe care 
trebuie să le acopere serviciul de transport. Câteva atribute sunt clare pentru evidențierea 
factorilor externi: starea căii de rulare (starea drumurilor, a străzilor), distanța care trebuie 
parcursă, gradul de aglomerare cunoscut pentru anumite tronsoane. Aceşti factori, deşi nu sunt 
specifici serviciului de transport propriu-zis, au o influență asupra aprecierii calității acestuia 
de către pasager: străzile deteriorate care produc disconfort în vehicul şi conduc la întârzieri în 
parcurs; distanța, care în cazul unor trasee lungi poate deveni un factor negativ în evaluarea 
calității, dacă condițiile oferite de transportator nu au în vedere metode şi mijloace de a 
“comprima” timpul călătoriei (servicii video atractive, servicii de catering la cerere sau prin 
ofertă gratuită etc.); gradul de aglomerare care poate conduce la întârzieri în parcurs, disconfort 
datorită emisiilor sau zgomotului etc. 

Astfel, pentru a creşte gradul de mobilitate şi accesibilitate la serviciile de transport, se pot 
accesa programe existente de finanțare a infrastructurii şi serviciilor de transport județene sau 
creditare bancară pentru operatorii de transport în vederea dezvoltării capacităților de transport.

Totuşi trebuie analizate cu atenție şi riscurile: concurența neloială; inexistența programelor 
de finanțare pentru modernizarea logisticii în domeniul transportului de persoane; dezvoltare 
lentă din punct de vedere socio-economic a zonelor urbane mici care sunt destinații ale 
călătorilor.

O metodă de îmbunătățire durabilă a serviciilor de transport public o reprezintă constituirea 
unui grup de lucru permanent cu toate părțile implicate în problematica transportului (autorități 
centrale şi locale, operatori de transport şi cetățeni).

Un exemplu de rezolvare a problemelor locale prin implicarea cetățenilor alături de autorități, 
cercetători, specialişti, agenții, pentru a identifica soluții cât mai potrivite este grupul de lucru 
Mobilitar din Braşov. În anul 2020 a luat ființă Mobilitar, care este o inițiativă civică rezultată 
din colaborarea Braşov Design Center cu Primăria Braşov, Universitatea Transilvania din 
Braşov, S.C. RATBV S.A., Agenția pentru Managementul Energiei şi Protecția Mediului Braşov 
şi are ca scop implicarea locuitorilor Municipiului Braşov. Rolul Mobilitar este de creare a unui 
instrument viabil de cooperare cu cetățenii şi societatea civilă pentru modelarea şi reproiectarea 
serviciilor de utilitate publică. Astfel, prin intermediul Mobilitar se vizează transpunerea ideilor 
şi rezultatelor proiectelor în acțiuni care pot fi folosite şi implementate de autoritățile locale 
având ca scop optimizarea serviciilor de transport, integrarea sistemelor de transport 
nemotorizat şi creşterea calității vieții locuitorilor

6. Propuneri de îmbunătăţire a calităţii serviciului de transport judeţean

Serviciul de transport public judeţean trebuie optimizat prin:
- Asigurarea unui parc rulant de vehicule a căror stare tehnică să corespundă 

reglementărilor specifice în vigoare, având inspecția tehnică periodică valabilă.
- Corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători existente.
- Respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătățirea siguranței 

rutiere, referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, 

infrastructura rutieră, persoanele cu atribuții în menținerea siguranței circulației şi ceilalți 
participanți la trafic.

- Creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor acestuia.
- Accesul la serviciile de transport public local şi protecția categoriilor sociale defavorizate.
- Informarea cu date în timp real a publicului călător.
- Asigurarea regularității, siguranței şi confortului.
- Asigurarea continuității servicului de transport public.
- Asigurarea transportului subvenționat pentru elevi şi categoriile de persoane din 

grupurile defavorizate şi/sau cu dizabilități.
- Implementarea de proceduri de evaluare periodică a serviciului de transport județean.

Operatorii de transport rutier care desfăşoară activităţi de transport de persoane prin 
servicii regulate la nivel de judeţ trebuie:

- Să încaseze tarifele aferente prestării serviciului.
- Să solicite Consiliului Județean actualizarea programului de transport pentru traseele 

pentru care dețin licențe, în funcție de nevoile de deplasare ale utilizatorilor.
- Să respecte legile şi reglementările specifice transportului rutier de persoane.
- Să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor.
- Să efectueze serviciul conform prevederilor programului de circulație, în condiții de 

calitate, siguranță, regularitate şi confort.
- Să asigure continuitatea serviciilor prestate.
- Să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente.
- Să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație, tarifele 

aplicate şi modificarea acestora.
- Să respecte obligațiile stabilite prin contractele de delegare a gestiunii serviciului, prin 

caietul de sarcini şi regulamentele de organizare şi funcționare a serviciului.
- Să pună în aplicare metode performante de management al serviciului.
- Să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficintă a bazei tehnico-

materiale aferente serviciului de transport.
- Să pună în aplicare măsurile şi obligațiile pentru prevenirea contaminării cu SARS-

CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activității de transport în condiții de siguranță sanitară 
pentru personal şi utilizatori.

- Să mențină o comunicare permanentă cu Consiliul Județean în ceea ce priveşte 
documentațiile, starea parcului rulant, licențele de funcționare, intervențiile la parcul rulant.

- Să colaboreze cu Consiliul Județean pentru evaluarea fluxurilor de călători şi 
determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerințelor de transport, prin furnizarea 
informațiilor solicitate în acest scop.

Şoferii mijloacelor de transport public trebuie să aibă următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
- Să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul 

de înmatriculare.
- Să respecte regulamentele de siguranță la îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor.
- Să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului rutier de persoane.

Consiliul Judeţean Călăraşi, în raport cu operatorii de transport rutier care efectuează 
serviciul trebuie:
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- Să reglementeze modul de organizare şi funcționare a serviciului de transport public.
- Să verifice şi să controloleze periodic modul de organizare al serviciului.
- Să convoace pentru audieri operatorii de transport rutier în vederea identificării, 

evaluării şi remedierii deficiențelor apărute în executarea serviciului.
- Să actualizeze programul de transport public județean în conformitate cu cerințele de 

transport ale populației.
- Să evalueze periodic documentațiile privind stabilirea, ajustarea sau modificarea 

tarifelor de călătorie propuse de operatori.
- Să implementeze proceduri de evaluare periodică a calității serviciului de transport 

județean.
- Să asigure măsuri de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în sectorul serviciilor 

de transport şi să facă vizibile informările către cetățeni.

 

Anexe 
Tabelul 2.3 Stații de transport public de călători la nivelul județului Călăraşi

Număr 
staţii Staţii - Transport public judeţean Călăraşi

1  Budeşti
 Statia Budesti

2  Fundulea
 Statia Fundulea
 Statia Gostilele

5  Lehliu Gară
 Statia Buzoieni
 Statia LEHLIU GARA - Parc
 Statia LEHLIU Gara - Judecatorie 
 Statia Lehliu Gara - In spatele garii CFR
 Statia Razvani

9  Municipiul Călăraşi
 B-dul Rep.2
 B.dul Republicii 
 Comceh
 Statia CSC
 Statia Cuza Voda
 Statia Orizont
 Statia Penny
 Statia Prefab
 Varianta Nord

3  com. Al. Odobescu
 Statia Alexandru Odobescu
 Statia Galatui
 Statia Nicolae Balcescu

1  com. Belciugatele
 Statia Mariuta

1  com. Borcea
 Statia Borcea

1  com. Cascioarele
 statia Cascioarele

1  com. Chirnogi
 statia Chirnogi

1  com. Chiselet
 statia Chiselet

1  com. Ciocăneşti
 statia Ciocanesti

4  com. Cuza Vodă
 Statia Ceacu
 Statia Cuza Voda
 statia Calarasii Vechi
 statia Canton

3  com. Dichiseni
 Statia Coslogeni
 Statia Dichiseni
 Statia Satnoieni

3  com. Dor Mărunt
 Statia Dalga - Biserica noua
 Statia Dor Marunt - Primarie
 Statia Ogoru - Spital TBC
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2  com. Dorobanțu
 statia Dorobantu
 statia Varasti

3  com. Dragaliana
 Statia Ciulnita Gara
 statia Dragalina
 statia Drajna

1  com. Dragoş Vodă
 Statia Dragos Voda

5  com. Frasinet
 Statia Curatesti
 Statia Danesti
 Statia Frasinet
 Statia Luptatori
 Statia Tariceni

1  com. Gălbinaşi
 statia Galbinasi

4  com. Grădiştea
 statia Bogata
 statia Cunesti
 statia Gradistea
 statia Rasa

3  com. Gurbaneşti
 Statia Cotofanca
 Statia Gurbanesti
 Statia Valea Presnei

4  com. Ileana
 Statia Artari
 Statia Florica
 Statia Ileana
 Statia Stefanesti

3  com. Independența
 Statia Independenta
 Statia Potcoava
 Statia Visini

3  com. Jegalia
 Statia Galdau
 Statia Iezeru
 Statia Jegalia

2  com. Lehliu Sat
 Statia Lehliu Sat
 Statia Sapunari

1  com. Luica
 statia Luica

4  com. Lupşanu
 Stata Lupsanu
 Statia Nucetu
 Statia Plevna
 Statia Radu Voda

2  com. Modelu
 Statia Modelu
 Statia Tonea

1  com. Nana
 statia Nana

2  com. Nicolae Bălcescu
 Statia Fantana Doamnei
 Statia Nicolae Balcescu

2  com. Perişoru
 Statia Perisoru
 Statia Tudor Vladimirescu

2  com. Radovanu
 statia Radovanu
 statia Valea Popii

1  com. Roseti
 Statia Roseti

5  com. Saruleşti
 Statia Magureni
 Statia Sandulita
 Statia Sarulesti Gara
 Statia Sarulesti Sat
 Statia Solacolu

2  com. Soldanu
 statia Negoiesti
 statia Soldanu

3  com. Şpanțov
 statia Cetatea Veche
 statia Spantov
 statia Stancea

1  com. Ştefan Vodă
 Statia Stefan Voda

1  com. Ştefan cel Mare
 Statia Stefan cel Mare

3  com. Tamadau Mare
 Statia Calareti
 Statia INTERSECTIE DN3
 Statia Tamadau

1  com. Ulmeni
 statia Ulmeni

2  com. Ulmu
 Statia Faurei
 Statia Ulmu

2  com. Unirea
 Statia Oltina
 Statia Unirea primarie

2  com. Vâlcelele
 Statia Floroaica
 Statia Valcelele

3  com. Valea Argovei
 Statia Silistea
 Statia Valea Argovei
 Statia Vladiceasca

1  com. Vasilati
 statia Vasilati

2  com. Vlad Tepes
 Statia Mihai Viteazul
 Statia Vlad Tepes

3  com Curcani
 statia Curcani Atarnati
 statia Curcani intersectie DN4
 statia Curcani primarie

3  com Manastirea
 statia Coconi
 statia Manastirea
 statia Sultana
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https://www.calarasi.ro/index.php/component/easyfolderlistingpro/?view=download&format=raw&data=eNpFj8uuwjAMRH8F-Qdoed5rlqxZwR6ZYoqlNKniFCoh_p08qFhFHntmTgjrGl-KG4SbM1f2sFNcXKwRpKOWdX4MFEROnqz2zofBSzqIHhiUfbFolhCqadUOrOEXt0U4n7OWpr9itdRxGiuE9GyKKlfYCVbF5Nn0FO45NRLNG9fNDmRJg3imb9ZNDE9Z9RJBEzDN9q5xNrNGjcfcvEIYjY5fJB77GKNTXx1BKARq7h3beH7J6j9C7_kh_CxfiZitc62Jde8P15hlVw,,
https://www.calarasi.ro/index.php/component/easyfolderlistingpro/?view=download&format=raw&data=eNpdT0sKwkAMvYrkArb-jWdwpXuJbayBaadMploQ7-58LIKrkJf3C2FZ4ktxg3CzpmYHB8XFGkFaaljnXCdPXuTsqNPeOj84iYSggUHZZYkmCKGYTs3A6n92W4TLJWFx22VpRy3HtUCIY5NRqeEgWGSRY9OTv1wn19BoXtl2dqSO1Itj-nrdxPDkVQaRxsL0x1tcIvCY0lcIo9HxW4vHPlB0yixDGfKeqnvLXaBfE7pH6B0_hJ_5nVC1sbYxIfL9AZhuZwU,
https://www.calarasi.ro/index.php/component/easyfolderlistingpro/?view=download&format=raw&data=eNpFT0tuwkAMvQryBUjaQltzhq5gj1xcMMHSJBONHYiEuHs9M0RdWX5-PxO2LT4UtwiXGM6cYKf4tkGQnjrW9d7IRA6JBh1jsilJJrgGJuVUJVoghGY5dROr_dt9XCIcjwXL21eVDtRzXhuEPLYVlTPsBJsqShxGsmtx9UbrU-xXPzSQmiSml9dFAi9e7QeC5sK02k_BnJrRdwSeS7Sf56DzqxPPo_voEth6EzKj07Xnwem_Bf1GGBPfhO_1F-_ZxdgFz3v-AU6OZdU,
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Tabelul 3.1 Situația actuală a serviciului de transport județean Călăraşi1

Localitatea

Evaluarea 
periodică a 

serviciului de 
transport

Staţii de 
transport 
amenajate

Planuri de 
modernizare a 

staţiilor

Informaţii legate 
de trasee şi orare

Regulamente, 
hotărâri locale 

privind subvenţiile

Strategii privind 
digitalizarea 
serviciilor de 

transport

Belciugatele Nu 6 Nu Hartă şi orar 
afişate în stații Nu Nu

Budeşti Nu Nu
Studiu de fezabilitate 
pentru amenajare de 

stații
Nu Nu Nu

Călăraşi

Evaluare 
conform 
PMUD 

Călăraşi

12

Proiecte în 
implementare din 
POR 2014-2020 cu 

buget de 4.501.198 lei

Hartă şi orar nu 
sunt afişate în 
toate stațiile

Transportul elevilor 
este subvenționat 
cu 50%, iar pentru 

cei cu nevoi 
speciale este gratuit

Nu

Căscioarele Nu 3 Nu Nu Nu Nu

Chirnogi Nu 5 Nu Nu Nu Nu

Ciocăneşti Nu 4 Nu Orar afişat în stații Nu Nu

Crivăț Nu 7 Nu Nu Nu Nu

Curcani Nu 1 Nu Nu Nu Nu

Cuza Vodă Nu 5 Nu Nu Nu Nu

Dichiseni Nu 3 Nu Hartă şi orar 
afişate în stații Nu Nu

Dor Mărunt Nu 5 Nu Nu Nu Nu

Dorobanțu Nu 1 Nu Nu Nu Nu

Dragalina Nu 10 Nu Nu Nu Nu

Dragoş Vodă Nu 4 Nu Nu Nu Nu

Frumuşani Nu 8 Nu Nu Nu Nu

Fundeni Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Fundulea - 8

Programul 
de transport 

interjudețean 2019-
2025 – introducere 

traseu

- - -

Gălbinaşi Nu 4 Nu Nu Nu Nu

Grădiştea Nu 8 Nu Nu Nu Nu

Gurbăneşti Nu 2 Nu Hartă şi orar 
afişate în stații Nu Nu

Independența Nu
Câte o stație 
în fiecare sat 
al comunei

Nu Nu Nu Nu

Jegălia Nu 10 Nu Hartă şi orar 
afişate în stații Nu Nu

Lehliu Gară Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Lehliu Nu 2 Nu Nu Nu Nu

Luica Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Mânăstirea Nu 4 Nu Nu Nu Nu

Mitreni Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Modelu Nu Amenajate 
de operator

Există transport 
public local Nu Nu Nu

Oltenița Nu Nu Nu Nu Nu Nu
Perişoru Nu 2 Nu Orar afişat în stații Nu Nu
Plătăreşti Nu 10 Nu Nu Nu Nu

1 Datele din prezentul tabel au fost colectate prin cereri de informaţii adresate fiecărei primării din judeţul 
Călăraşi. Numai localităţile de la care am primit răspuns sunt incluse în tabel.

https://www.calarasi.ro/index.php/component/easyfolderlistingpro/?view=download&format=raw&data=eNpNT1luwkAMvUrlC5DQlsWcgS_6jww4wdIkE9kTiFT17p0lEXxZfn6bCesafw03CI13N1Y4GK6_EaSjlm11ChREfpR6G7yGUSURogZGYy0SyxBCtZzakS287LYI53PG0rYr0p46TmuFkMamoHKDg2BVRMpuoHDPrmuE1dV3H0cJyr3MRo04XozqLwRLbemd9InAU86N58nZNBfiaRBlW9LqWINCoOu94z7SLxndIwzKD-FneSSWbL1vXcz7-wdcMFBkpQ,,
https://www.calarasi.ro/index.php/component/easyfolderlistingpro/?view=download&format=raw&data=eNpFj11uwkAMhK8S-QIk_LWYM_ACqK_IBRMsbbKRvYFIVe_e_SHq02rGns-zhE2DP4ZbhLt3N1bYGy43CNJRy7Y4BQpcImel3gavYVRJCzEDo7GWiGULoZ5H7cgW_nEfCJdL9pL6LNGeOk6yRkjPtrhyg71gXULKbqDwyNQlwuLqu-ogQbmXN-gujmdQE7WltlR9kWOqjt4kT1YIPOXba4TJ2fQuxdMgyjZfbGIVCoGuj477uP6d3R3CoPwUfpXPxKKt962L5N8_kA5l3A,,
https://www.calarasi.ro/index.php/component/easyfolderlistingpro/?view=download&format=raw&data=eNpFT0tOw0AMvUrkCzQJpYC77RY2sK-G1E0tTWZcItuBSIi7M59GrCw_v58ddh3-KB4QrtFfSOCo2D9cIvDkRtLduzlj_hAXdI5ii3AmJA0sSlIlWiCEdjuNC6n92z0hnM8Fy9tzlQY3UV5bhDwOFeULHBnbKhLys7Nbce0RdkOcmlc2ocB3oyt72oz6RNHc1jUcLLWiwZia09s-Xx8QaC35e4TV63ovRuvMQrqldqmOM3PDbaKQ6J8FfUGYhb6YvutDqewY4-hT7u8fQcNnUQ,,
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Radovanu Nu 8
Contract de 

amenajare a 6 stații, 
buget 44.982 lei

Nu Nu Nu

Săruleşti Nu 3 Nu Nu Nu Nu

Sohatu Nu 4 Nu Nu Nu Nu

Spanțov Nu 12 Nu Nu Nu Nu

Şoldanu Nu Nu Nu Nu Nu Nu
Ştefan cel 

Mare Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Tămădău 
Mare Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Ulmeni Nu 12 Nu Nu Nu Nu

Valea Argovei Nu 4 Nu Orar afişat în stații Nu Nu

Vasilați Nu 5 Nu Hartă şi orar 
afişate în stații Nu Nu

Vâlcelele Nu 4 Nu Hartă şi orar 
afişate în stații Nu Nu

Vlad Ţepeş Nu 2 Nu Nu Nu Nu
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