-0-

ANEXA NR. 1
LA HOTARAREA A.G.A. NR. 5/11.11.2013

SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A.
Iasi, Strada Silvestru Nr. 5, C20, Et. 2, Cam. 3, jud. Iași

PLAN
DE ADMINISTRARE

-1-

Autoritate administrativă:
Municipiul Iași

Consiliul de Administratie:
COMAN Iuliu-Cosmin
GAIGINSCHI Radu
MINCIUNĂ-BEJAN Daniel-Ionut
SĂLCEANU Constantin
TOMORUG Petru-Dumitru

Adunarea Generală a Acționarilor:
LUPAȘCU Vasile
ȘERBESCU Constantin- Florin
VATRĂ Gheorghe-Romeo

-2-

Cuprins

1. Elemente de context ...................................................................................................................4
2. Cadrul legal de funcționare. Autorități la nivel local și național implicate în activitatea de
transport public de persoane......................................................................................................6
3. Delegarea gestiunii. Motivație ................................................................................................10
4. Managementul și organizarea transportului public de călători în municipiul Iași și Zona
Metropolitană ..........................................................................................................................13
4.1 Probleme ale mobilității urbane ..............................................................................14
4.2 Reţeaua urbană de transport public .........................................................................17
4.3 Impactul transportului asupra mediului - particularităţi în municipiul Iași ...........18
4.4 Sector tramvaie. Trasee și infrastructură ................................................................19
4.5 Sector autobuze ........................................................................................................21
4.6 Principalele probleme identificate ...........................................................................23
5. Viabilitatea financiară a sectorului de transport ....................................................................23
6. Situația economico-financiară a serviciului de transport public de persoane .......................25
6.1 Investiții în curs de derulare ..........................................................................................25
6.2 Investiții necesare pentru modernizarea și extinderea serviciului .................................25
7. Organizarea serviciului de transport public local ..................................................................27
8. Propunere de planificare a mijloacelor de transport în municipiul Iași ................................28
9. Program tonete. Automate de bilete. Serviciul de SMS ..........................................................29
10. Organigrama ...........................................................................................................................31
11. Obiective si criterii de performanta pentru perioada de 4 ani de mandat.............................32
12. Plan de măsuri privind realizarea obiectivelor Societatii Compania de Transport Public
Iași S.A......................................................................................................................................33
13. Necesar de investitii din surse proprii pentru anul 2014.........................................................41
14. Transparență. Aspecte legislative ...........................................................................................41
15. Cod de conduită etică ..............................................................................................................44
16. Principii europene în dezvoltarea transportului public urban ...............................................49
17. Concluzii ..................................................................................................................................52

-3-

1. Elemente de context
Planul de administrare al Consiliului de administraţie al Societatii Compania de Transport
Public Iași S.A., pentru perioada mandatului 2013-2017 încorporează viziunea managerială a
membrilor acestuia în ceea ce privește evoluţia societății de transport public, plecând de la procesele
inițiate de autoritatea administrativă – Municipiul Iași referitoare la dezvoltare, modernizare şi
retehnologizare .
În baza procedurii de selecţie, conform cu dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 şi având în vedere
H.C.L. nr. 152/27.06.2013, s-a numit componenţa Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de
Transport Public Iași S.A.:
COMAN Iuliu-Cosmin
GAIGINSCHI Radu
MINCIUNĂ-BEJAN Daniel-Ionuț
SĂLCEANU Constantin
TOMORUG Petru-Dumitru,
La data de 4.11.2013 s-au încheiat contractele de mandat între autoritatea administrativă,
reprezentată prin membrii A.G.A. - LUPAȘCU Vasile, ȘERBESCU Constantin-Florin, VATRĂ
Gheorghe-Romeo şi membrii Consiliului de administraţie al Societatii Compania de Transport Public
Iași S.A.
În funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societatii Compania de Transport
Public Iași S.A. a fost ales COMAN Iuliu-Cosmin.
Direcţiile de dezvoltare a Societatii Compania de Transport Public Iași S.A., definite şi
operaţionalizate prin prezentul plan de administrare, au la bază principiile guvernanţei corporative,
care impun o atitudine responsabilă, profesionistă şi etică a societății în raport cu principalii săi
parteneri, de la consumatori, autoritatea administrativă, autorităţile de reglementare, organismele de
control, proprii angajaţi şi toate celelalte categorii de stakeholderi interni şi externi în general.
Membrii Consiliului de administraţie al Societatii Compania de Transport Public Iași S.A. își
propun ca, pe durata mandatului pentru care au încheiat contracte de mandat cu autoritatea
administrativă, societatea să fie percepută în mediul economic şi social ca o organizaţie profesionistă,
competitivă şi aliniată la cerinţele şi standardelor de calitate ale Uniunii Europene.
Activitatea de prestări de servicii de transport public de călători pentru populaţie şi atragerea de
investiţii reprezintă principalele deziderate în desfășurarea activității companiei. Creșterea calității
transportului în comun, a gradului de satisfacție al călătorilor, atragerea de noi clienți și modernizarea
companiei se constituie într-o preocupare de bază pentru o dezvoltare durabilă a Societatii Compania
de Transport Public Iași S.A.
Societatea intenționează extinderea arealului în care își desfășoară activitatea, de la nivel de
operator local, delimitat de Municipiul Iași, la operator regional, vizând Zona Metropolitană.
La nivelul Municipiului Iași există, în momentul de faţă, un singur sistem de desfăşurare a
transportului public de călători şi anume cel de suprafaţă, organizat cu mai multe tipuri de mijloace de
transport respectiv microbuze, autobuze și tramvaie.
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Având în vedere scopurile menţionate anterior, Planul de Administrare devine principalul
document strategic al Societatii Compania de Transport Public Iași S.A., care integrează atât
principiile directoare privind administrarea, cât şi obiectivele fundamentale, ţintele de performanţă şi
priorităţile strategice.
Planul de administrare va fi publicat pe site-ul Societatii Compania de Transport Public Iași
S.A. după aprobarea lui de către Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) a Societatii Compania de
Transport Public Iași S.A.
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2. Cadrul legal de funcționare. Autorități la nivel local și național implicate în activitatea
de transport public de persoane
Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. s-a înființat în baza Hotărârii de Consiliu
Local, nr. 152 din data de 27 iunie 2013, având în vedere urmatorul cadru legislativ :
Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările
ulterioare,
Ordinul Autorității naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice nr. 263/2007, privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local,
Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice nr. 272/2007, pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea
tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane,
Ordinul Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a Legii nr. 92 din 19 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local, cu
modificările și completările ulterioare,
Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
pentru efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport
public local,
Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 1370/2007,
privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor
(CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului,
Contractul de credit semnat în data de 20 Februarie 2007 între Municipiul Iași (în calitate de
Împrumutat) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (în calitate de Finanțator), având
ca obiect implementarea „Proiectului pentru infrastructură urbană Iași”,
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice,
Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Activitatea de transport public este reglementată la nivel local și național de:
I. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
(A.N.R.S.C.):
- reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor de autorizare din cadrul administraţiei
publice locale şi judeţene;
- elaborează norme-cadru privind modalitatea de atribuire a autorizaţiilor de transport, a
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi norme-cadru privind stabilirea,
ajustarea şi modificarea tarifelor, stabileşte indicatorii de performanţă şi modalităţile de
evaluare a serviciilor de transport public local;
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- elaborează regulamentul-cadru de autorizare a compartimentelor sau serviciilor specializate de
transport din cadrul administraţiei publice locale atât ca autorităţi de autorizare, cât şi ca
operatori de transport rutier, dacă este cazul, aprobate prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C;
- autorizează, după caz, structurile proprii ale consiliilor locale, consiliilor judeţene, Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, precum şi ale asociaţiilor de dezvoltare care solicită să
devină transportatori autorizaţi;
- monitorizează şi sancţionează abaterile din activitatea autorităţilor administraţiei publice locale,
a operatorilor de transport şi a transportatorilor autorizaţi, cu privire la:
1. respectarea procedurilor legale de atribuire a gestiunii serviciului;
2. respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor, în
conformitate cu normele-cadru.
II. Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.):
- elaborează regulamente-cadru şi caiete de sarcini-cadru pentru efectuarea transportului public
local;
- eliberează licenţe comunitare şi copii conforme ale acestora, certificate de transport în cont
propriu şi copii conforme ale acestora, licenţe de traseu, licenţe pentru activităţi conexe

-

-

-

transportului rutier, precum şi certificate/atestate pentru personalul de specialitate din domeniul
transporturilor rutiere;
elaborează programul de transport interjudeţean şi avizează programele de transport rutier
judeţene în sensul armonizării acestora cu programul de transport interjudeţean;
înregistrează operatorii de transport rutier în Registrul electronic naţional al operatorilor de
transport rutier şi asigură gestionarea registrului;
înregistrează întreprinderile care efectuează transport rutier în cont propriu în Registrul
electronic naţional al întreprinderilor şi asigură gestionarea registrului;
asigură activitatea de registru pentru deţinătorii de licenţe pentru activităţi conexe transportului
rutier;
eliberează cartele tahografice conducătorilor auto, întreprinderilor, personalului abilitat cu
efectuarea controlului privind respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi
perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii
acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, şi operatorilor economici autorizaţi, conform reglementărilor legale;
autorizează şcolile de conducători auto, instructorii auto şi profesorii de legislaţie rutieră;
asigură sistemul informatic în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din
domeniu transporturilor rutiere, precum şi pentru eliberarea certificatelor/atestatelor
profesionale;
eliberează certificate/atestate profesionale pentru persoanele desemnate să conducă permanent
şi efectiv activităţi de transport rutier, pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier
de mărfuri şi/sau transport rutier de persoane, pentru conducătorii auto care efectuează
transporturi de mărfuri agabaritice şi/sau periculoase, pentru conducătorii auto care efectuează
transport în regim de taxi, pentru consilierii de siguranţă rutieră, precum şi pentru profesorii de
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legislaţie rutieră şi instructorii de conducere auto, în baza reglementărilor emise de Ministerul
Transporturilor şi Infrastructurii;
- analizează şi rezolvă reclamaţiile, sesizările şi propunerile privind calitatea serviciilor şi modul

-

-

de acordare a licenţelor comunitare şi a copiilor conforme ale acestora, a certificatelor de
transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestora, a licenţelor de traseu, a licenţelor
pentru activităţi conexe transportului rutier, precum şi a documentelor de transport specifice;
elaborează şi propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi
reglementări specifice, inclusiv cele ce definesc sistemul calităţii prestaţiilor de transport rutier;
gestionează efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă
rutieră, inspecţiei de siguranţă, precum şi desfăşurarea activităţilor de formare, atestare,
instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră;
asigură activitatea de registru pentru auditorii de siguranţă rutieră;
eliberează atestate auditorilor de siguranţă rutieră şi aplică sancţiuni disciplinare acestora în

raport cu gravitatea abaterii;
- elaborează şi înaintează spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii liniile
directoare privind măsurile de siguranţă care trebuie aplicate lucrărilor de construcţie, reparare
şi întreţinere a infrastructurii rutiere şi un program de inspecţie care are ca scop garantarea
aplicării corespunzătoare a liniilor directoare temporare stabilite;
- asigură determinarea şi actualizarea periodică a costului social mediu al unui accident soldat cu
persoane decedate şi a costului social mediu al unui accident grav, în condiţiile în care ambele
se produc în România;
- avizează proiectele de siguranţă rutieră pentru certificarea conformităţii cu prevederile legale în
vederea eliberării autorizaţiilor de construire;
- acordă consultanţă operatorilor de transport rutier şi întreprinderilor care efectuează transport
rutier în cont propriu în probleme privind aplicarea reglementărilor interne şi internaţionale din
domeniul transporturilor rutiere, precum şi privind întocmirea documentaţiei necesare
implementării, funcţionării şi certificării sistemului de management al calităţii, conform
standardului internaţional de organizare SR EN ISO: 9001/2008;
III.
Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R ):
Asigură inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor legale de
către operatorii de transport rutier, întreprinderile de transport rutier în cont propriu, operatorii
economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, precum şi de către instructorii auto
autorizaţi.
IV.
Biroul Reglementare Transporturi Urbane Iași (B.R.T.U. Iași)
Biroul Reglementare Transporturi Urbane reprezintă autoritatea de autorizare din cadrul
Primăriei Municipiului Iaşi, autorizat prin Ordinul nr. 273 din 12.12.2007 al preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, conform autorizaţiei nr.
0008 din 12.12.2007.
Autoritatea de autorizare are dreptul să acorde, să modifice, să prelungească, să suspende şi să
retragă autorizaţii de transport pentru următoarele servicii de transport public local:
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a) de persoane efectuat cu troleibuze;
b) de persoane efectuat cu tramvaie;
c) de persoane în regim de taxi;
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

de mărfuri în regim de taxi;
de persoane în regim de închiriere;
de mărfuri în regim contractual;
de mărfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci;
de persoane pe cablu;
efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare;
alte servicii de transport public local, definite conform legii.

Atribuţii privind prestarea serviciului de transport public local prin curse regulate în Municipiul
Iaşi:
-

elaborează norme locale privind organizarea şi funcţionarea serviciului de transport public
local prin curse regulate, pe baza normelor şi regulamentelor cadru;
aplică şi urmăreşte respectarea legislaţiei în domeniu;
emite licenţe de traseu operatorului de transport licenţiat pentru efectuarea serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate;
monitorizare şi control privind prestarea serviciului de transport public local prin curse
regulate, de către operatorii de transport autorizaţi.
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3. Delegarea gestiunii. Motivație.
Serviciile de transport public local se pot administra prin atribuirea acestora în următoarele
modalităţi:
- gestiune directă;
- gestiune delegată;
- alte modalităţi stabilite prin lege.
Alegerea modalităţii de atribuire a serviciilor de transport public local se face în condiţiile Legii
nr. 92/2007, ale Legii serviciilor de transport public local, precum şi ale Legii nr. 51/2006, ale
Ordinului nr. 263 din 6 decembrie 2007, privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de
atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local și ale
Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 1370/2007, prin
hotararea Consiliului Local al Municipiului Iași. Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată,
activităţile specifice serviciului de transport public local se organizează şi se desfăşoară în
conformitate cu prevederile Regulamentului serviciului de transport public local aprobat prin
hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași.
Gestiunea directă
În cazul gestiunii directe, Consiliul Local al Municipiului Iași îşi asumă nemijlocit prestarea
serviciului de transport public local şi toate sarcinile şi responsabilităţile, potrivit legii, privind
organizarea, coordonarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului de transport
public local, precum şi administrarea sistemului de utilităţi publice aferent. Gestiunea directă se
realizează prin intermediul unor operatori de transport rutier care sunt structuri proprii ale autorităţilor
administraţiei publice locale.
Gestiunea delegată
Gestiunea delegată este forma de atribuire prin concesionare a serviciului de transport public
local prin care Consiliul Local al Municipiului Iași transferă unuia sau mai multor operatori de
transport rutier sau transportatori autorizaţi cu capital public, privat sau mixt sarcinile şi
responsabilităţile proprii cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului, precum şi la exploatarea,
întreţinerea, reabilitarea şi modernizarea bunurilor proprietate publică aferente sistemului de transport
public local, în baza unui contract de delegare a gestiunii.
Concesionarea serviciului de transport public local se face prin contract de delegare a gestiunii
şi cu respectarea procedurii de delegare a gestiunii.
Pe durata contractului de delegare a gestiunii, în conformitate cu atribuţiile ce ii revin potrivit
legii, Municipiului Iași păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiile proprii de
dezvoltare a serviciului şi a sistemului de transport public local, precum şi dreptul de a supraveghea şi
controla modul de desfăşurare a serviciului cu privire la:
- respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de transport rutier sau
de transportatorii autorizaţi;
- derularea ritmică a serviciului, respectarea traseelor prevăzute şi a orarelor zilnice şi
săptămânale;
- dezvoltarea şi modernizarea sistemului de transport public local, precum şi modul de
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administrare, exploatare şi menţinere în funcţiune a acestuia;
- respectarea procedurilor de formare, stabilire şi ajustare periodică a tarifelor pentru serviciul de
transport public local.

-

Avantajele delegării gestiunii:
coordonarea unitară a serviciului de transport;
creşterea calităţii serviciului prestat;
integrarea tarifară prin utilizarea, pe viitor, a unui singur tip de legitimaţie de călătorie pentru
toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate;
dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;
simplificarea procedurii de gestionare a facilităţilor de transport pentru categoriile sociale
defavorizate.

Motivele care justifică concesionarea serviciul de transport public local de persoane prin
curse regulate
Motive de ordin legislativ:
-

-

-

-

-

-

-

-

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr. 51/08.03.2006;
Legea serviciilor de transport public local, nr. 92/2007;
Ordinul Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
nr. 263/2007, privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor
de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
Ordinul Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
nr. 272/2007, pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea
tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
Ordinul Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr. 353/200,7 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a Legii nr. 92 din 19 aprilie 2007 privind serviciile de transport public
local;
Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
pentru efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de
transport public local;
Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 1370/2007,
privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
Contractul de credit semnat în data de 20 Februarie 2007 între Municipiul Iași (in calitate de
Împrumutat) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (în calitate de Finanțator),
având ca obiect implementarea “Proiectului pentru infrastructură urbană Iași”
Motive de ordin economico-financiar:
realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de
concesiune şi menţinerea unui echilibru permanent între riscurile şi beneficiile asumate prin
contract;
posibilitatea obţinerii de tarife mici pentru o calitate ridicată a serviciului
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-

-

Motive de ordin social şi de mediu
monitorizarea de catre Municipiului Iași a modului de constituire a tarifelor şi a modificările
acestora prin clauzele stabilite în contractul de delegare şi aprobarea lor de către Consiliul
Local al Municipiului Iași;
deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor
transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări;
dezvoltarea şi armonizarea infrastructurii de transport pe ansamblul municipiului;
îmbunătăţirea calităţii mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei prin reducerea gradului de
poluare a mijloacelor de transport în comun.

Ca urmare a contractului de credit încheiat în data de 20.02.2007 între Municipiul Iași și Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în calitate de finanțator, Municipiul Iași a demarat
implementarea “Proiectului pentru Infrastructură Urbană Iași”. Conform obligațiilor stipulate în
contractul de credit, au fost încheiate contracte de consultanță cu companiile Getinsa - Spania și
respectiv Equipo de Tecnicos en Transporte y Territorio - Spania, consultanții agreați de către
finanțator – Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, obiectul contractelor de consultanță
fiind organizarea transportului public de persoane.
Proiectul a avut ca scop creșterea calității serviciului de transport public local de persoane,
protejarea calității factorilor de mediu, deplasarea în condiții de siguranță și confort, iar soluția
identificată de către consultanți și agreată de către B.E.R.D. a constat în prestarea serviciului de
transport de către o societate comercială, în calitate de unic operator pe trasee și în condițiile operării
pe întreaga arie a Zonei Metropolitane.
Redevența
Redevența se va redistribui de către Municipiul Iași prin includerea ei integrală în fondul de
investiții al anului următor celui în care va fi achitată. Fiind un element de cheltuială al operatorului,
orice actualizare a redevenței va determina modificarea corespunzătoare a tarifelor de călătorie.

-

Durata contractului de delegare
Delegarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate se poate face:
conform Legii nr. 92/2007: pe o perioadă de 6 ani – pentru mijloacele de transport auto și 10
ani – pentru mijloacele de transport electrice;
in concordanta cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr.
1370/2007, privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului: pe o perioadă de 10 ani –
pentru mijloacele de transport auto și 15 ani – pentru mijloacele de transport electrice.
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4. Managementul și organizarea transportului public de călători în municipiul Iași și Zona
Metropolitană
Serviciul de transport public de persoane a fost înfiinţat în conformitate cu prevederile Legii nr.
92/2007 si se organizează cu respectarea următoarelor principii:
a) promovarea concurenţei între operatorii de transport, respectiv transportatorii autorizaţi, cărora
li s-a atribuit executarea serviciului;
b) garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport şi al transportatorilor
autorizaţi la piaţa transportului public local;
c) garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului de transport public
local;
d) rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu ale localităților sau județului
respectiv;
e) administrarea eficientă a bunurilor aparţinând sistemelor de transport proprietate a unităţilor
administrativ-teritoriale;
f) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului
de transport public local;
g) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor şi
a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora, prin poliţe de asigurări;
h) asigurarea unui transport public local suportabil în ceea ce priveşte tariful de transport;
i) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife/taxe
suportate de către utilizatori şi prin finanţarea de la bugetul local, asigurându-se un profit
rezonabil pentru operatorii de transport şi transportatorii autorizaţi;
j) autonomia sau independenţa financiară a operatorilor de transport şi a transportatorilor
autorizaţi;
k) susţinerea dezvoltării economice a municipiului prin realizarea unei infrastructuri de transport
moderne;
l) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor
publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul municipiului Iași prin servicii de calitate;
m) protecţia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la
bugetul local al municipiului Iași;
n) integrarea tarifară, în viitor, prin utilizarea unui singur tip de legitimaţie de călătorie pentru
toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate;
o) dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;
p) consultarea asociaţiilor reprezentative ale operatorilor de transport şi/sau ale transportatorilor
autorizaţi, precum şi ale utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind
transportul public local şi modalităţile de funcţionare a acestui serviciu.

-

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cuprinde:
transport prin curse regulate cu tramvaie;
transport prin curse regulate cu autobuze;
transport prin curse regulate cu microbuze;
transport prin curse regulate speciale.
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Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate îndeplineşte cumulativ
următoarele condiții:
a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit şi licenţiat
b)
c)

d)

e)

conform prevederilor Legii nr. 92/2007, Legea serviciilor de transport public local;
se efectuează pe raza teritorial-administrativă a municipiului Iași și pe Zona Metropolitană Iași;
se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către Consiliul Local al
Municipiului Iași sau/și de către consilile locale ale unităților-administrative locale limitrofe
Municipiului Iași ;
se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de
transport în comun, respectiv cu autobuze, microbuze, tramvaie, deţinute în proprietate,
închiriate, în baza unui contract de leasing, date în administrare sau utilizate conform
Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 1370/2007;
persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite staţii;

f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe
de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimaţii de călătorie individuale
eliberate anticipat;
g) transportul cu autobuze, microbuze se efectuează numai pe bază de licenţe de traseu.

4.1 Probleme ale mobilității urbane
Dependența de automobile: Aproape jumătate din cei 490 milioane de locuitori ai Europei
sunt proprietari ai unui autoturism. Principalii factori ce contribuie la dependența de automobile sunt
următorii:
Alegerea consumatorului: autoturismul reprezinta in prezent cel mai popular mod de transport
datorită numeroaselor sale avantaje precum confortul, statutul, viteza și comoditatea.
Subevaluarea: Conducătorii auto nu suportă costul total al utilizării autoturismului.
Practicile de planificare și investiție: Fondurile publice tind să se concentreze asupra străzilor
și spatiilor de parcare, indiferent de celelalte alternative de transport. Acest fapt a creat un cerc vicios
al aglomerării.
Aglomerarea
Infrastructura nu a ținut pasul cu creșterea numărului de autovehicule, rezultând mari întârzieri
ale călătoriilor. În Londra, traficul rutier este acum mai lent decât în zilele în care se circula cu trăsura.
Productivitatea urbană depinde mult de eficiența sistemului de transport al lucrătorilor,
consumatorilor și mărfurilor dintr-un loc în altul. Se estimează o creștere anuală a costurilor
aglomerației rutiere de până la 1% din produsul intern brut al Uniunii Europene. Aglomerația mai
înseamna risipă de combustibil, creșterea poluării aerului, reducerea eficienței transportului public și
favorizarea comportamentului agresiv.
Poluarea aerului și schimbarea climatică
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Traficul rutier din zonele urbane este responsabil pentru peste 10% din emisiile totale de dioxid
de carbon – principalul gaz cu efect de seră – din UE.
Transportul rutier este și principala sursă de monoxid de carbon și particule fine, care prezintă
riscuri majore pentru sănătate, inclusiv probleme respiratorii cum ar fi astmul.
În fiecare an, circa 300.000 persoane mor prematur ca urmare a bolilor produse de poluarea aerului.
Accidente și siguranța rutieră
Creșterea traficului determină și creșterea numărului de accidente. Statisticile arată că unul din
trei accidente mortale are loc în zonele urbane.
Zgomotul
65% din populația europeană este expusă unui nivel de zgomot inacceptabil de ridicat –
provenit în mare parte din traficul urban. Zgomotul poate produce tulburări de somn și afectează
capacitățile de învățare, motivare și rezolvare a problemelor. Anual se înregistrează în jur de 1800
decese – în principal în zonele urbane – favorizate de zgomotul excesiv.
Municipiul Iași a înţeles în mod clar că există o nevoie puternică de îmbunătăţire a serviciului
de transport public local, pentru a face faţă provocărilor aglomeraţiei urbane. În prezent, în Municipiul
Iași se remarcă o trecere lentă a pasagerilor de la transportul public la maşini, aceasta determinând o
creştere a aglomeraţiei, a poluării şi în consecinţă la o reducere în calitatea vieţii locuitorilor oraşului.
Din acest punct de vedere, Iasul se confruntă cu provocări similare cu cele ale altor oraşe europene şi
ar trebui să privească înspre experienţa şi cercetarea europeană pentru a dezvolta o nouă cultură a
mobilităţii urbane.
În aceste condiţii, transportul public de persoane reprezintă o soluție la actualele probleme cu
care se confruntă aglomerațiile urbane:
- congestii în trafic;
- viteze de deplasare reduse (în zona centrală a Iașului viteza este de circa 16 km/h);
- poluare;
- insuficiența locurilor de parcare și a spațiilor pietonale;
Municipiul se află astfel în faţa provocării de a îmbunătăţi întregul serviciu de transport public
local, respectiv de a regândi şi optimiza diferitele mijloace de transport folosite în prezent de către
populaţie. În acest sens, trebuie luate în considerare două domenii principale de activitate:
- îmbunătăţirea calităţii serviciului de transport local
- proiectarea unei strategii pe termen lung a mobilităţii urbane
Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. isi propune sa asigure transportul la nivel
municipal, precum si in Zona Metropolitana. Principiile de bază: „Regularitate, Punctualitate,
Confort, Securitate”, impun Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. Iași drept unul dintre
pilonii importanți pe care se va sprijini atât dezvoltarea ariei metropolitane, cât și a celei regionale.
Având în vedere faptul că Iașul este un oraș aflat în plină expansiune economico-socială,
această creștere trebuie, în permanență, precedată de dezvoltarea serviciilor publice, implicit a
transportului public.
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4.2 Reţeaua urbană de transport public
La momentul actual, reţeaua urbană de transport public asigură mobilitatea locuitorilor
municipiului Iași prin intermediul celor 9 trasee de tramvai, a celor 14 trasee de autobuz şi a celor 4
trasee de microbuze.
Principiile care guverneaza activitatea Societatii Compania de Transport Public Iași S.A. Iași:
- mobilitate pentru toţi;
- corectitudine şi loialitate;
- participare şi transparenţă;
- eficienţă;
Pentru a promova serviciul de transport local, municipalitatea trebuie să îmbunătăţească:
-

calitatea serviciului;
viabilitatea financiară a transportului public;
siguranţa serviciului.

Printre principalii paşi ce sunt necesari pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor, trebuie avute în
mod special în vedere:
- calitatea mijloacelor de transport, care trebuie să fie accesibile, confortabile, moderne şi
sigure. Autoritatea tutelară trebuie să revizuiască modernizarea întregului parc şi a
elementelor de mediu care trebuie să fie cheia deciziei în acest sens.
- calitatea serviciului. Este aproape redundant, dar foarte important, să se sublinieze că
eficienţa serviciului este un element esenţial al calităţii sale. Serviciul public trebuie să
fie de încredere şi punctual.
- calitatea personalului. Se va urmări perfecționarea continuă a personalului, simultan cu
pregătirea conducătorilor mijloacelor de transport pentru conducerea „eco” (ecodriving), având ca efect reducerea considerabilă a consumului de combustibil și de
energie.
- introducerea unui sistem IT pentru informarea pasagerilor precum şi taxarea electronică.
Există dovezi internaţionale puternice care arată faptul că este esenţial ca fiecare călător
să poată alege asupra mijloacelor şi tipului și timpului de transport. Informarea
pasagerilor este un element-cheie dacă autoritatea tutelară doreşte să îmbunătăţească
calitatea serviciului. Mai mult, introducerea taxării electronice poate îmbunătăţi
serviciul şi poate asigura municipalității datele esenţiale pentru a înţelege şi monitoriza
mobilitatea călătorilor.
- calitatea infrastructurii. La ora actuală se lucrează asupra infrastructurii existente –
lucrări de reabilitare executate prin Programul Operațional Regional.
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4.3 Impactul transportului asupra mediului – particularităţi în municipiul Iași
Impactul transportului asupra mediului este evidenţiat în special prin emisiile de poluanţi în
atmosferă, provenite de la transportul rutier şi prin zgomotul care se produce la trecerea
autovehiculelor.
Nr. Crt.

Poluantul

Emisia, tone/an 2011

1.

Protoxid de azot(N2O)

5.530

2.

Compuşi organici volatili

8.706,4

3.

Metan (CH4)

472.070

4.

Dioxid de carbon(CO2)

1.662.060

5.

Dioxid de sulf (SO2)

2.102,7

6.

Monoxid și dioxid de azot (Nox)

12.981,2

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Iași
Se va urmari implementarea unor soluţii convenabile pentru înlăturarea emisiilor provenite din
circulaţia vehiculelor, avand în vedere si o mai bună fluidizare a circulaţiei, atât în zona centrală, cât şi
în cartiere. O altă măsură care ar putea duce la diminuarea emisiilor de poluanţi în atmosferă, ar fi
scoaterea din circulaţie a acelor autovehicule, în special cele de tonaj mare, care nu au motoare dotate
cu sisteme de reţinere a poluanţilor.
Traficul auto are o pondere însemnată în poluarea atmosferei, producând o mare parte din
cantităţile de CO, Nox şi CO2 emise la nivelul municipiului Iași.
De asemenea traficul auto se face răspunzător în mod indirect de cantitatea mare de pulberi în
suspensie înregistrată în aproape toate determinările efectuate. Astfel:
mijloacele de transport ridică praful de pe carosabilul nemăturat; mijloacele de transport „aduc”
în oraş pe roţi cantităţi mari de pământ direct de pe câmp;
- din mijloacele de transport neetanşe, care transportă materiale de construcţii, moloz din
demolări, cereale, „rămâne” pe carosabil o mare cantitate de praf.
Creşterea continuă a numărului de autovehicule în general, duce la creşterea cantităţii de
poluanţi emişi pe arterele de circulaţie, dar Primăria are în vedere o mai bună fluidizare a circulaţiei
atât în zona centrală cât şi în cartiere.
Sub acest aspect trebuie ţinut cont de faptul că în municipiul Iași, administraţia locală s-a
preocupat pentru realizarea drumului de centură, care să permită traficului greu să ocolească centrul şi
o parte din cartierele municipiului.
-

Poluarea sonoră
Zgomotul urban este produs în special de circulaţia autovehiculelor mici şi mari şi a
tramvaielor. O sursă de zgomot în municipiul Iași o prezintă nerespectarea vitezei pe căile rutiere, iar
trecerea (mai ales a maşinilor grele şi vechi) peste rezonatoarele montate în diferitele zone produc
depăşiri ale nivelului de zgomot stabilit pentru tipul de arteră de circulaţie.
Primăria Municipiului Iași a realizat Harta de zgomot și hărțile strategice de zgomot pentru
municipiu care au fost evaluate și validate de către Comisia Tehnică Regională. Au fost identificate
zonele liniștite ale municipiului și au fost finalizate ,,Planurile de acțiune pentru reducerea nivelurilor
de zgomot în municipiul Iași” care au fost aprobate prin H.C.L. nr.289/30.06.2009 .
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În scopul reducerii poluării atmosferice în mediul urban sunt necesare o serie de măsuri
prioritare şi anume:
fluidizarea traficului prin folosirea cu precădere a centurii de ocolire, amenajarea unor
spaţii de parcare subterane/supraterane, modernizarea şi întreţinerea străzilor existente;
- îmbunătăţirea transportului public în comun prin înnoirea parcului auto, întreţinerea
corespunzătoare a acestuia.
De asemenea, se are în vedere mărirea capacităţii de transport a tramvaielor, ca şi mijloace de
transport nepoluante.
Procesul de diminuare a numărului de călători care utilizează tramvaiele, înregistrat în ultimii
ani, a fost amplificat de lucrările de infrastructura a liniei de tramvai, care au determinat importante
scăderi ale veniturilor. Transportul electric este, cu precădere, destinat transportului public de persoane
în orașele de dimensiune medie și mare (din punct de vedere al populației și a ariei deservite) acolo
-

unde fluxurile de călători sunt mari. Literatura de specialitate recomandă peste 6000 de călători/oră
pentru ca această formă de transport să fie economică.
Exista numeroase orașe de talie mică, cu precădere în țările dezvoltate (Germania), unde există
rețele de tramvai în ciuda fluxurilor reduse de călători. Existența lor este explicată de caracterul
ecologic al tramvaiului și este puternic susținută financiar de autoritățile locale.
4.4 SECTOR TRAMVAIE. Trasee și infrastructură
Planul actual de transport cuprinde 9 trasee de tramvai.
Din lungimea totală a infrastructurii de linie de tramvai 82,6 km c.s., în perioada 2007-2012, sau modernizat 32,887 km c.s. reprezentând 39,81%, prin urmatoarele proiecte:
a) Modernizare linie tramvai Pasaj A.C.B.-Rond Dacia – 5,23 km c.s. (PIF 2007)
b) Proiectul de Infrastructură Urbană Iași – fonduri B.E.R.D.+alocații bugetare, total 18,836 km
c.s.
Nr.crt

Denumire obiectiv

Lungime tronson
(km cale simplă)

1.

Tronson 1: Gară-Arcu-Bacinschi –Silvestru

2,76

2.

Tronson 2 : Silvestru-Moara de Foc

3,12

3.

Tronson 2a: str.Canta (Moara de Foc-Rond Canta)

1,89

4.

Tronson 3:Pod A.C.B.(P.A.C.B-Pd. Piatră)

1,485

5.

Tronson 4:Silvestru- Pd. Piatră (între str.Gării și Șos. Națională)

2,39

6.

Tronson 5:str.Cuza Vodă (P. Rareș-Cuza Vodă)

2,42

7.

Tronson 7: b-dul Nicolae Iorga

2,531

8.

Tronson 6: str. Elena Doamna-str. Palat

2,05

9.

Reabilitare cale rulare tramvai – str. Elena Doamna, strada Pădurii,
incluzând și intersectia de la Cinci Străzi

0,19

c) Reabilitarea și dezvoltarea turistică - ansamblul monument istoric Mănăstirea Golia.
Intrastuctura de acces-cale rulare tramvai -1,154 km c.s. (Fonduri Phare + alocații bugetare)
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d) Modernizare linie de tramvai Nicoriță-Piața Chirilă-Doi Băieți – lungime 4,14 km c.s. (executat
3,74 km.c.s) și alimentare cu energie electrică rețea fir contact tramvai între stația de redresare,
str. Tăietoare, pe str.T.Vladimirescu, V. Lupu, Vânători, Rozniță și Ateneu.
e) Dezvoltare rețea rutieră în zona culturală, istorică și turistică a Municipiului Iași (contract de
execuție lucrări nr. 64731/28.07.2011 încheiat între Municipiul Iași și Martin Rose Romania
S.R.L.). Linie de tramvai Copou, între Rond Triumf și Zona Agronomie - 2.687 km c.s.
f) Dezvoltarea Axei de Transport Est-Vest in Municipiul Iași. Linie de tramvai str. Elena Doamna
– Bucșinescu -1,24 km c.s.
In perioada imediat următoare se vor executa lucrări de modernizare linie tramvai (22,20 km
c.s.) pentru încă 26,88 % din lungimea totală a liniei de tramvai, cu fonduri de la bugetul local al
Municipiului Iași și fonduri U.E. nerambursabile (POR), pe următoarele proiecte:
a) Dezvoltare rețea rutieră în zona culturală, istorică și turistică a Municipiului Iași (contract de
execuție lucrări nr. 64731/28.07.2011 încheiat între Municipiul Iași și Martin Rose Romania
S.R.L.) Linie de tramvai str. Muzicescu, între Fundație și Liceul Național - 0,942 km c.s.
b) Modernizarea reţelei de linii de tramvai în Polul de Creştere
Tronson 1 : Bv. N. Iorga (pasaj Nicolina) - str. Primăverii – Calea Chișinăului (Țesătura)
Linia de tramvai ce urmează a se moderniza are lungimea de L1=2,686 km cale simplă.
Tronson 2: Calea Chișinăului (Țesătura) – Baza 3 – Tepro
Linia de tramvai ce urmează a se moderniza are lungimea de 4,20 km.cs.
Tronson 3: Tepro - Bv. Metalurgiei – str. Doi Băieţi.
Lungimea liniei de tramvai este de Llinie =3,218 km c.s
c) Dezvoltare și reabilitare arteră funcțională Sud - Municipiul Iași din Planul Integrat de
Dezvoltare pentru Polul de Creștere Iași cu fonduri derulate prin Programul Operațional Regional –
Axa prioritară 1 de către Municipiul Iași, reabilitare cale de rulare tramvai P.ROS – CUG II - 8,157 km
c.s.

Traseele de tramvai din municipiul Iași:
Traseul 1 : Rond Copou – Universitate – Tg.Cucu – Podu Roș – Baza 3 – Tătărași – Tg.Cucu – Rond Copou
Traseul 2 : Rond Canta – Gară – Podul de Piatră – Podu Roș – Baza 3
Traseul 3 : Billa – Gară – Piața Unirii – Tg.Cucu – Tătărași – Rond Dancu
Traseul 5 : Rond Dacia – Podul de Piatră – Podu Roș – Baza 3 –Tutora
Traseul 6 : Rond Dacia – Gară – Billa – Piața Unirii – Tg.Cucu
Traseul 7 : - sensul spre Baza 3: Rond Canta – Gară – Piața Unirii – Tg. Cucu – Tudor Vladimirescu – Baza 3
- sensul spre Canta: Baza 3 – Tudor Vladimirescu – Tg. Cucu – Piața Unirii – Vointa – Billa – Rond Canta
Traseul 8 : Rond Copou – Universitate – Tg. Cucu – Tudor Vladimirescu – Baza 3
Traseul 11 : Rond Dacia – Podul de Piatră – Gara Internațională – Piața Nicolina – Baza 3 – Tătărași Nord
Traseul 13 : Rond Copou – Universitate – Tg.Cucu – Tătărași – Baza 3 – Podu Roș – Tg.Cucu – Rond Copou

4.5 SECTOR AUTOBUZE
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Planul actual de transport cuprinde 14 trasee de autobuz și 4 trasee de microbuz, dupa cum
urmeaza:

a) autobuze:
Traseul 19:

Rond Canta – Gară – Podu de Piatră – Podu Roș – Frigorifer – Blocuri Cetatuia – Bazar – CUG I

Traseul 28:

Triumf – Universitate – Tg.Cucu – Podu Roș – Gara Internațională – Piața Alexandru cel Bun – Dacia

Traseul 30:

Rond Canta – Gară – Podul de Piatră – Gara Internațională – Piața Nicolina – Frigorifer – Bucium

Traseul 30b:

Carrefour ERA – Rond Canta – Gară – Podul de Piatră – Gara Internațională – Casa Sindicatelor –

Frigorifer – Bucium
Traseul 41:

Rond Copou – Universitate – Tg.Cucu – Podu Roș – Tehnopolis

Traseul 41b:

Triumf – Universitate – Tg.Cucu – Podu Roș – Tehnopolis – Blocuri Ciurea

Traseul 42:

Rond Copou – Independenței – Elena Doamna – Tudor Vladimirescu – Primăverii – Frigorifer – Poitiers

– CUG I
Traseul 43:

- sensul spre CUG I: Rond Păcurari – str. O. Bancila – șos. Arcu – str. Arcu – Piața Unirii – str. Cuza

Vodă – str. George Enescu – Tg. Cucu – Elena Doamna – Tudor Vladimirescu – Primăverii – Frigorifer – Poitiers – CUG I
- sensul spre Păcurari: CUG I – Poitiers – Frigorifer – Primăverii – Tudor Vladimirescu – Elena Doamna
– Independenței – b-dul Carol I – str. Toma Cozma – str. Păcurari – Rond Păcurari
Traseul 43c:
- sensul spre CUG I: Carrefour ERA – Păcurari – str. O. Bancilă – șos. Arcu – str. Arcu – Piața Unirii –
str. Cuza Vodă – str. G. Enescu – Tg. Cucu – Elena Doamna – Tudor Vladimirescu – Primăverii – Frigorifer – Poitiers –
CUGI
- sensul spre Carrefour ERA: CUG I – Poitiers – Frigorifer – Primăverii – Tudor Vladimirescu – Elena
Doamna – Independenței – b-dul Carol I – str. Toma Cozma – str. Păcurari – Rond Păcurari – Carrefour ERA
Traseul 46:

- sensul spre Rond Bucium: Rond Păcurari – str. O. Bancilă – șos. Arcu – str. Arcu – Piața Unirii – str.

Cuza Vodă – str. G. Enescu – Tg. Cucu – Tudor Vladimirescu – Primăverii – Frigorifer – Rond Bucium
- sensul spre Păcurari: Bucium – Frigorifer – Primăverii – Tudor Vladimirescu – Elena Doamna –
Independenței – b-dul Carol I – str. Toma Cozma – str. Păcurari – Rond Păcurari
(între orele de vârf circulă până la Han Trei Sarmale)

b) microbuze:
Traseul 14b:

Blocuri Ciurea – Primăria Ciurea – Școala Generală Piciorul Lupului

Traseul 20:
- sensul spre Tg. Cucu: METRO – Carrefour ERA – Rond Păcurari – str. O. Bancilă – șos. Arcu – str.
Arcu – Piața Unirii – str. Cuza Vodă – Tg. Cucu
- sensul spre METRO: Tg. Cucu – Independenței – b-dul Carol I – str. Toma Cozma – str. Păcurari –
Rond Păcurari – Carrefour ERA – METRO

Pentru a putea acoperi capacitatea de transport, exista o colaborare cu un operator privat care sa
acopere urmatoarele trasee:

a) autobuze:
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Traseul 27:

Tătărași Nord – Baza 3 – Frigorifer – Poitiers – CUG I – Tehnopolis (la 30 min circulă la Blocuri Ciurea)

Traseul 29:

- sensul spre Podu Roș: Tomești – Rond Țuțora – Baza 3 – Frigorifer – Podu Roș
- sensul spre Tomești: Podu Roș – Țesătura – Baza 3 – Rond Țuțora – Tomești

Traseul 44:

- sensul spre Rond Dacia: Tehnopolis – CUG I – Frumoasa – Gară Nicolina – Piața Alexandru cel Bun –

șos. Natională – Piața Dacia – Rond Dacia
- sensul spre Tehnopolis: Rond Dacia – Zimbru – Piața Alexandru cel Bun – Gara Internațională –
Frumoasa – CUG I – Tehnopolis (la 30 min circulă la Blocuri Ciurea)
Traseul 121:

Tătărași Sud – Spitalul Sf.Maria – Bucșinescu – T. Vladimirescu – Cotnari – Podu Roș – Gara

Internațională – Piața Alexandru cel Bun – șos. Nationala – Piața Dacia – Rond Dacia

b) microbuze:
Traseul 6b:

- sensul spre Breazu: Rond Dacia – Gară – Piața Unirii – Independenței – Rond Copou – Breazu
- sensul spre Dacia: Breazu – Rond Copou – Piața Eminescu – Gară – Rond Dacia

Traseul 18:
- sensul spre Carrefour: Tătărași Sud – str. Aurel Vlaicu – str. Aviației – str. Holboca – str. Ignat –
Tătărași Sud – Piața Chirilă – str. Eternitate – Podu de Fier – Tg. Cucu – Independenței – b-dul Carol I – str. Toma Cozma
– str. Păcurari – Rond Păcurari – Carrefour ERA
- sensul spre Tătărași: Carrefour ERA – Rond Păcurari – str. O. Băncilă – șos. Arcu – str. Arcu – Piața
Unirii – str. Cuza Vodă – str. G. Enescu – Tg. Cucu – Podu de Fier – Bucșinescu – Spitalul Sf. Maria – Tătărași Sud

- 22 -

4.6. Principalele probleme identificate, care afectează desfăşurarea serviciului de transport
public local sunt:
- reţeaua stradală subdimensionată fluxului auto existent;
- necesitatea amenajării intrărilor în oraş;
- lipsa de consecvenţă în lucrări (neaducerea la forma iniţială a carosabilului în urma finalizării
unor lucrări de reabilitare a reţelelor);
- circulaţia îngreunată de numărul mare de autovehicule şi arhitectura oraşului (străzi înguste,
clădiri vechi);
- lipsa unor alei pietonale sau a pistelor pentru biciclişti.
Posibile soluţii care pot influenţa pozitiv desfăşurarea serviciului de transport public local:
- asigurarea intermodalităţii între infrastructurile rutiere, feroviere şi aeriene;
- facilitarea accesului la infrastructura de transport, extinderea reţelei de centuri ocolitoare;
-

optimizarea fluxului traficului auto prin semaforizare inteligentă;
parcări subterane şi supraterane, etajate, parcări colective;
monitorizarea pe bază de camere de luat vederi în anumite zone ale municipiului (zone cu risc);
proiecte de investiţii în infrastructură: străzi, parcări, străzi de centură ocolitoare;

- necesitatea efectuării unui studiu de trafic-circulaţie in municipiu.

5. Viabilitatea financiară a sectorului de transport
În prezent, chiar dacă activitatea operatorului sectorului public este subvenţionată, aceasta nu
este profitabilă. Municipiul trebuie să ia în considerare diferite mijloace pentru îmbunătăţirea acestei
situaţii :
Trasee comerciale
Proiectul actual al reţelei de transport public local nu a fost adaptat complet la noua dezvoltare
a municipiului. Este necesar să se investească resursele și să se amplifice aceasta parte de piață. Având
în vedere situația parcului, va fi necesar să se optimizeze utilizarea mijloacelor de transport şi să se
investească veniturile în noi vehicule. Cu alte cuvinte, acest pas va cere :
- o nouă configurare a traseelor prin implementarea şi/sau eliminarea unor trasee;
- o reducere a traseelor cu flux redus de pasageri.
Sistemul tarifar
În prezent, cea mai mare categorie de pasageri este cea a pasagerilor neplătitori, deoarece sunt
fie pensionari, fie persoane cu dizabilități, veterani de razboi, etc. Municipiul ar trebui să regândească
sistemul de tarifare pentru a menţine competitivitatea transportului public (pasagerii sa plateasca o
parte din calatorie, sa se introduca sisteme de tarifare orare sau zonale).
Siguranţa şi securitatea serviciilor
Municipiul are in vedere problemele privind siguranţa atât în transportul public, cât şi pe
şosele, elaborand politici care să încurajeze comportamentul mai sigur pe şosele. Proiectul
infrastructural al şoselelor şi spaţiilor de parcare trebuie să includă consideraţii cu privire la siguranta
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tuturor participantilor la trafic, iar municipalitatea poate lua în considerare utilizarea tehnologiilor
moderne în locuri mari de parcare și în intersecțiile principale (cum ar fi camere CCTV).
Creşterea numărului de pasageri
Reprezintă una din direcţiile principale care trebuie urmărite şi poate fi realizată prin atragerea
segmentelor de populație care în acest moment utilizează automobilul. În acest sens pentru cresterea
numarului de calatori cu transportul public trebuie vizate următoarele:
- calitatea serviciilor oferite trebuie să îndeplinească așteptările pasagerilor;
- securitatea călătorilor și a personalului trebuie să fie o prioritate de nivel inalt;
- informarea călătorilor trebuie să fie corectă și relevantă.
Sistemele de informare, amplasate atât în stații, cât și în mijloacele de transport public, vor
conține date privind traseele, orarele, date informative cu caracter general. Stațiile trebuie marcate
corespunzător și denumite, vehiculele trebuie să afișeze vizibil numărul traseului și ruta, iar
conducătorii să poată oferi informații corecte.
Fiabilitate și punctualitate – informaţiile furnizate în graficele de circulatie trebuie respectate,
iar atunci când din motive obiective apar perturbatii, efectul acestora trebuie minimizat.
Curaţenie şi facilităti – starea de curățenie în vehicule și stații sunt deosebit de importante.
Călătorii sunt foarte sensibili și la accesibilitate, la dotarea stațiilor cu adăposturi și sisteme de
informare.
Confortul călătoriei – vehiculele utilizate să fie dotate cu sisteme de încălzire/ventilație
iluminat interior corespunzător și stații moderne de îmbarcare debarcare.
Accesibilitate – în conformitate cu normele europene transportul public trebuie să fie accesibil
tuturor, inclusiv persoanelor în vârstă sau celor cu dizabilități.
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6. Situația economico-financiară actuală a serviciului de transport public de persoane
Creşterea mobilităţii este asigurată pe două direcţii prioritare de dezvoltare şi modernizare:
infrastructura şi capacităţile de transport. În municipiul Iași mobilitatea călătorilor se realizează cu
autobuze, tramvaie, microbuze, autoturisme, motociclete, motorete și biciclete, ponderea cea mai mare
avand-o autoturismele.
6.1 Investiții în curs de derulare
Municipiul Iași a promovat și promovează în continuare transportul public de călători. Pentru
aceasta are în derulare sau în curs de implementare mai multe proiecte pentru reabilitarea și
modernizarea infrastructurii de transport care să asigure siguranţa circulaţiei, viteză de parcurs sporită,
reducerea cheltuielilor de exploatare a vehiculelor, dezvoltarea reţelei de străzi publice cu
îmbunătăţirea indicatorilor calitățivi a îmbrăcăminţilor moderne, condiţii de siguranţă şi confort,
îmbunătăţirea accesibilităţii populaţiei la locuinţe, proprietăţi, instituţii socio-economice etc.
Elaborarea acestor proiecte cu priorităţile respective a fost realizată într-o manieră transparentă,
prin implicarea masivă în acest proces în special a reprezentanţilor autorităţilor publice locale, prin
departamentele de specialitate - Directia Dezvoltare și Proiecte Europene a Primăriei Municipiului
Iași, dar și a specialiștilor tehnici ai sistemului de transport, elaborându-se Planul Integrat de
Dezvoltare pentru Polul de Creștere Iași.
6.2 Investiţiile necesare pentru modernizarea calitativă şi cantitativă, precum şi pentru
îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi de mediu
Principalele obiective urmărite în procesul de organizare a serviciului de transport public local
sunt:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

creșterea calității și a eficienței serviciului;
asigurarea transparenței în ceea ce priveste stabilirea tarifelor;
creșterea sigurantei în exploatare și asigurarea continuității serviciului;
accesul la serviciul de transport public local și protecția categoriilor defavorizate;
informarea publicului călător;
executarea transportului public local prin curse regulate în condiții de regularitate, siguranță și
confort;
g. corelarea capacității mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente.

În vederea atingerii obiectivelor propuse, municipiul Iași are în vedere efectuarea unor
investiţii necesare pentru modernizarea calitativa si cantitativa, pentru imbunatatirea condiţiilor sociale
şi de mediu şi pentru extinderea serviciului, cum ar fi:
a) investitii in infrastructura:
1. achiziţia de mijloace de transport – se are în vedere îmbunătățirea ofertei de transport
public prin creşterea numărului de unităţi existente;
2. continuarea lucrărilor de modernizare a căii de rulare tramvaie;
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3. modernizarea refugiilor pietonale și a staţiilor de îmbarcare-debarcare călători;
4. achizitia unui sistem modern de ticketing (computer de bord; validatoare mixte
contactless si hartie; echipament inspector terminal; cartele contactless; echipamente
pentru personalizare, vanzare si reincarcare carduri;aplicatii software etc.);
5. achizitia de automate de bilete;
6. realizarea de puncte intermodale în anumite zone (ex. Podu Roș, Piața Eminescu, Tg.
Cucu);
7. semaforizarea intersectiilor, acordandu-se prioritate mijloacelor de transport în comun;
b) investitii in vederea eficientizarii energetice:
1. modernizarea substațiilor de redresare și a rețelelor electrice de alimentare subterană;
2. modernizarea aparatelor de cale rulare;
3. modernizarea sistemului de suspensie a rețelei fir contact;
4. achizitia unor sisteme de monitorizare și de mentenanță a rețelei fir contact tramvai;
5. reabilitarea termică a depourilor și a clădirilor folosite ca spații de lucru (anvelopare si
sisteme de incalzire).
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7. Organizarea serviciului de transport public local
În considerarea faptului că modul de implementare a delegarii gestiunii sistemului de transport
vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi
amânată, în concordanță cu art. 15 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii
Europene nr. 1370/2007, privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului potrivit căruia continuarea
contractelor existente este permisă până la momentul amortizării investițiilor efectuate, Societatea
Compania de Transport Public Iasi S.A. va prelua contractele necesare bunei desfășurari a activității,
până la definitivarea unor noi eventuale proceduri.
În eventualitatea în care noul operator nu va putea asigura exploatarea tuturor traseelor din
programul de transport, aceasta va face aplicarea dispozițiilor art. 19 din Regulamentul Parlamentului
European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 1370/2007, privind serviciile publice de transport
feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale
Consiliului potrivit cărora „subcontractarea poate contribui la un transport în comun pentru călători
mai eficient și face posibilă participarea întreprinderilor, altele decât operatorul de servicii publice
căruia i-a fost acordat contractul de servicii publice”, organizand o procedură privind subcontractarea
traseelor care nu pot fi acoperite prin parcul propriu. Mecanismul de cooperare cu partenerul astfel
perfectat se va derula sub coordonarea operatorului căruia i-a fost delegată gestiunea serviciului de
transport public și a compartimentului distinct din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
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8. Propunere de planificare a mijloacelor de transport în municipiul Iași
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9. Propuneri program tonete. Automate de bilete. Serviciul de SMS.

Tonete
STATIA

LUNI-VINERI

SAMBATA-DUMINICA

Bicaz

5:00 - 21:00

6:00 - 20:00

Zimbru

5:00 - 21:00

6:00 - 20:00

Familial

5:00 - 21:00

6:00 - 20:00

Piața Nicolina

5:00 - 21:00

6:00 - 20:00

Țesătura

6:00 - 20:00

6:00 - 15:00

Dr. Savini

6:00 - 19:00

-

Ateneu

6:00 - 20:00

7:00 - 15:00

Tg. Cucu

6:00 - 20:00

-

Piața Unirii

6:00 - 20:00

9:00 - 17:00

Universitate

6:00 - 21:00

9:00 - 17:00

Billa

7:00 - 15:00

-

Serg. Gr. Ioan

5:00 - 21:00

6:00 - 20:00

Moara 1 Mai(tramvaie)

5:00 - 21:00

7:00 - 15:00

Tudor Vladimirescu

6:00 - 21:00

-

CUG vechi

6:00 - 20:00

7:00 - 15:00

Podu Roș 1

6:00 - 19:00

9:00 - 17:00

Pod Nicolina

5:00 - 21:00

6:00 - 20:00

Frigorifer

6:00 - 20:00

-

Munca Invalizilor

5:00 - 21:00

6:00 - 20:00

Mircea cel Batrân

5:00 - 21:00

6:00 - 20:00

Tudor Nicolae

5:00 - 21:00

6:00 - 20:00

Pod Metalurgie

5:00 - 21:00

6:00 - 20:00

Podul de Piatră

5:00 - 21:00

6:00 - 20:00

Casa Sindicatelor

5:00 - 21:00

6:00 - 20:00

Blocuri Cetățuia

5:00 - 21:00

6:00 - 20:00

Bloc Carmen

6:00 - 20:00

-

Policlinica Recuperare

5:00 - 19:00

7:00 - 15:00

5:00 - 21:00

6:00 - 20:00

Gara Internațională

6:00 - 15:00

-

Teatrul Național

6:00 - 15:00

-

Octav Bancilă

6:00 - 15:00

-

Moara 1 Mai (autobuze)

5:00 - 21:00

6:00 - 20:00

Bazar

6:00 - 15:00

7:00 - 15:00

Gară

5:00 - 22:00

6:00 - 22:00

Biserica "Înălțarea
Domnului"
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DISPECERATE:

STATIA

LUNI-VINERI

SAMBATA-DUMINICA

Rond Copou

5:00 - 22:50

5:00 - 22:50

Tg. Cucu

5:00 - 22:40

5:00 - 22:40

Păcurari

5:10 - 22:45

5:10 - 22:45

Canta

5:00 - 22:50

5:00 - 22:50

Rond Dacia

4:25 - 23:05

4:25 - 23:05

Piața Al.cel Bun

5:30 - 22:15

5:30 - 22:15

CUG I

5:00 - 22:50

5:00 - 22:50

CUG II

5:00 - 22:45

5:00 - 22:45

Baza 3

5:00 - 22:50

5:00 - 22:50

Tătărași Sud

5:00 - 22:00

5:00 - 22:00

Tătărași Nord

5:00 - 22:45

5:00 - 22:45

Rond Dancu

4:45 - 22:55

4:45 - 22:55

Bucium

5:00 - 22:50

5:00 - 22:50

Blocuri Ciurea

5:00 - 22:50

5:00 - 22:50

Carrefour Era

5:30 - 22:30

5:30 - 22:30

Triumf

5:00 - 22:50

5:00 - 22:50

Serviciul de vânzare a tichetelor de călătorie prin intermediul tonetelor va fi completat de
alternativa achiziționării de bilete și abonamente folosind automatele de bilete sau serviciul prin SMS.
În prezent sunt funcționale un număr de zece automate de bilete amplasate în următoarele puncte:
Gară, Bloc Carmen – Independenței, Târgu Cucu, Dr. Savini – Tătărași, Frigorifer, Moldova, Podu
Roș – stația de autobuz, Piața Unirii, Tudor Vladimirescu și Universitate. În următoarea perioadă va fi
amplasat un alt automat în zona Fidelio – Bulervardul Independenței. Funcționarea acestora este nonstop și oferă posibilitatea cumpărării de bilete cu o călătorie, bilete cu două călătorii și abonamente cu
valabilitate de o zi. Prin intermediul serviciului de plată prin SMS accesibil în rețelele de telefonie
mobilă se poate achita contravaloarea unei calatorii sau a unui liber valabil 90 de minute.
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10. Organigrama SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A.
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11. Obiective și criterii de performanță pentru perioada de 4 ani de mandat

NR.

OBIECTIV

CRT.

CRITERIU

DESCRIERE

DE PERFORMANTA

PONDERE

- realizarea în proporţie de 100%

15%

- ratificarea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Iasi - realizarea în proporţie de 100%

10%

3.

Eficientizarea sistemului de monitorizare a - extinderea sistemului de monitorizare la întreg parcul
- realizarea în proporţie de 100%
vehiculelor
existent

5%

4.

Îmbunătăţirea sistemului informatic

- realizarea în proporţie de 100%

5%

- realizarea în proporţie de 30%

5%

- creşterea veniturilor societăţii

- creşterea cu 2% față de nivelul programat

5%

- creşterea productivităţii muncii

- creşterea cu 2% față de nivelul programat

5%

- reducerea creanţelor și a plăţilor restante
- creşterea profitului

- reducerea cu 2%
- creşterea cu 1%

3%
2%

- creşterea nivelului de pregătire profesională

- realizarea în proporţie de 100%

10%

- menţinerea stabilităţii personalului

- fluctuaţia personalului sub 20%

5%

- realizarea programului de transport aprobat

- realizarea în proporţie de 95%

10%

- accesarea a minim unui proiect

10%

- realizarea a 80% din programul anual aprobat

10%

1.
2.

5.

Modernizarea infrastructurii
Actualizarea cadrului legislativ referitor la
gratuităţi și facilitaţi

- achiziţia de componente hardware și software

Creşterea accesibilităţii vânzării titlurilor de - înlocuirea tonetelor cu alte modalităţi de procurare a
călătorie

6.

Creşterea performanțelor economice

7.

Creşterea performanțelor personalului

8.

- reabilitarea a 10 km cale de rulare tramvai

Creşterea performanței serviciului de transport
public de persoane

biletelor și a abonamentelor (automate de bilete, sms-uri etc.)

9.

Dezvoltarea resurselor financiare ale societăţii

- accesarea de
nerambursabile

fonduri

europene

10.

Realizarea programului de investiţii

- realizarea obiectivelor de investiţii
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sau

alte

fonduri

12. Plan de măsuri privind realizarea obiectivelor SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A.
Nr.
crt.

Obiective generale

Măsuri de realizare a obiectivelor

Obiective specifice

- întocmirea și transmiterea graficelor de circulație pe tipuri de
mijloace de transport, în functie de capacitățile disponibile și de
cerințele de transport, care să cuprindă orele de plecare/sosire în/din
cursa și timpii de urmărire pe fiecare traseu;

- analizarea cererilor de înființare de noi trasee;

Responsabil de realizare a
obiectivelor
Director tehnic
Biroul Exploatare
Secțiile 1, 2, 3
Director tehnic
Biroul Exploatare
Secțiile 1, 2, 3
Birou Sig. Circulației

1.

Îndeplinirea planului de
transport

- verificarea și îndrumarea activității de programare zilnică a

Biroul Exploatare

mijloacelor de transport din secții;

Secțiile 1, 2, 3

1. Programarea activității de transport pe
tipuri
de
mijloace
de
transport,

- organizarea evidenței privind numărul de kilometri, ore, curse
programate și realizate pe tipuri de mijloace de transport, confirma-

Biroul Exploatare

corespunzător cerințelor rezultate din
“fluxul de călători” și în corelație cu

rea curselor efectuate pe foile de parcurs de către revizori, dispeceri
poarta și impiegați capăt linie;

capacitățile disponibile

- organizarea periodică a acțiunilor de înregistrare a fluxurilor de

Secțiile 1,2,3, 4
Biroul Exploatare

călători pentru dirijarea optimă a capacităților;

Secțiile 1, 2, 3
Birou Sig. Circulației

- încadrarea în grafic a mijloacelor de transport dirijate prin impiegați

Biroul Exploatare

poartă, revizori control trafic și impiegați capăt linie;

Secțiile 1, 2, 3

- verificarea prin dispeceratul central, prin revizorii control trafic,
prin impiegații cap linie si prin dispecerii centrali a modului de
desfășurare a circulației și intervenirea operativa pentru remedierea
situatiei în caz de intrerupere a circulației;
- urmărirea repartitiei pe trasee și a gradului de aglomerare a
mijloacelor de transport;
2. Realizarea programului de reparații
planificate

Biroul Exploatare
Secțiile 1, 2, 3
Birou Sig. Circulației

- întocmirea planului de reparații planificate (RC,RT,RK);

Serviciul Tehnic

- efectuarea de către secții a operatiunilor de întreținere și reparații
planificate ale mijloacelor de transport, cu respectarea riguroasă a

Director tehnic
Secțiile 1, 2, 3, 4
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Nr.
crt.

Obiective generale

Măsuri de realizare a obiectivelor

Obiective specifice

normelor și normativelor tehnice și a procedurilor de lucru aprobate;

Responsabil de realizare a
obiectivelor
Serv.Tehnic
Birou Manag. Calității

- afișarea, la fiecare loc de muncă a instrucțiunilor tehnice specifice
privind exploatarea în condiții normale a instalațiilor, mașinilor și
utilajelor
- verificarea calității lucrărilor de întreținere și reparații prin
efectuarea controlului tehnic de calitate pe faze de execuție a
lucrărilor;

Secțiile 1, 2, 3, 4
Serv.Tehnic
Birou Man.Calității
Birou SSM-SU-M
Director tehnic
Secțiile 1, 2, 3, 4
Serv.Tehnic
Birou Manag.Calității

- întocmirea de către organul C.T.C. a rapoartelor de inspecție și după

Birou Managementul

caz a rapoartelor de neconformitate pentru lucrările inspectate.

Calității

- întocmirea planului de aprovizionare cu materiale, piese de schimb
și carburanți pe baza consumurilor prevăzute și a stocurilor existente;
- adaptarea sau modificarea planului de aprovizionare în funcție de
modificările intervenite în indicatorii de plan și în funcție de evoluția
stocurilor;

Secțiile 1, 2, 3, 4
Serv. Aprovizionare
Birou Investiții
Serv.Aprovizionare
Birou Investiții

- contractarea bazei tehnico-materială conform prescripțiilor tehnice
3.

Asigurarea

financiare și umane

resurselor

materiale,

și condițiilor de calitate prevăzute, în vederea asigurării materialelor
și pieselor de schimb pentru realizarea planului de de întreținere și

Serv. Aprovizionare
Birou Investiții

reparații a mijloacelor de transport;
- efectuarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economici
corelat cu indicatorii financiari privind producția marfii vândută și
încasată în vederea asigurării resurselor financiare privind realizarea
obiectivelor;

Director economic
Serviciile Financiar Contabilitate
Director economic

- întocmirea și urmărirea execuției bugetului de venituri și cheltuieli
privind realizarea veniturilor propuse din activitatea de transport.

Serviciile Financiar Contabilitate
Secțiile 1, 2, 3
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Nr.
crt.

Obiective generale

Măsuri de realizare a obiectivelor

Obiective specifice

- măsuri pentru asigurarea fondurilor bănești de la P.M.I. prin

Responsabil de realizare a
obiectivelor
Director economic

calculul lunar al sumelor cuvenite drept subventie;

Serviciile Financiar Contabilitate

- măsuri privind cresterea încasărilor din bilete și abonamente de la

Director economic
Secțiile 1, 2, 3, 4

populație;
- recrutarea și selectarea necesarului de personal pentru desfășurarea
activității de transport

Serv. M.R.U.
Secțiile 1, 2, 3, 4
Serv. MRU
Sectii și comp.funcționale

- implementarea unor programe de evaluare a personalului;

Serv. MRU
Birou IT

- realizarea activității de organizare la nivel de unitate și urmărirea

Serv. MRU

modificărilor în structura organigramei și a statului de funcțiuni

Director general

- asigurarea resurselor umane privind desfășurarea în bune condiții a
activităților realizate și de care depinde îndeplinirea planului de
transport

- luarea de măsuri corective pentru încadrarea în grafic a circulației
mijloacelor de transport;

2.

Creșterea performanțelor
serviciului de transport
public de persoane

1.
Încadrarea
mijloacelor
transport în graficele de circulație

de

Sectii și comp.funcționale
Serv. MRU

Director tehnic
Biroul Exploatare
Secțiile 1, 2, 3, 4
Birou Sig. Circulației

- activitatea de informare a călătorilor prin displayuri sau panouri de

Biroul Exploatare

informare (din stații sau în mijlocul de transport) asupra graficului de
circulație al mijloacelor de transport;

Secțiile 1, 2, 3, 4
Birou Sig. Circulației

- asigurarea condițiilor corespunzătoare de călătorie a publicului

Biroul Exploatare

călător în ceea ce priveste curățenia și igienizarea mijloacelor de
transport, funcționarea aparatelor de compostat bilete, oprirea în

Secțiile 1, 2, 3
Birou Sig. Circulației

statii, comportarea față de publicul călător etc.

Compartiment Control

- înlocuirea mijloacelor de transport vechi cu mijloace de transport
care să satisfacă cerințele publicului călător;

PMI
Director general
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Nr.
crt.

Obiective generale

Măsuri de realizare a obiectivelor

Obiective specifice

- implementarea unor sisteme moderne de monitorizare a traficului

Responsabil de realizare a
obiectivelor
Director tehnic

în scopul respectării graficelor de circulație;
- extinderea sistemului de monitorizare la întreg parcul existent
- punctele critice, stațiile și capetele de linie sunt monitorizate video
cu 24 de camere video iar dispeceratul dispune de 6 monitoare de

Birou IT
Serv. Tehnic

mari dimensiuni care permit accesul în timp real la imagini și

Birou Investiții

intervenția promptă pentru rezolvarea situațiilor din teren

Birou Managementul
Calității

- creșterea numărului de mijloace de transport monitorizate prin GPS
de la 100 de unități la 200 de unități

Serv.Tehnic
Secțiile 1, 2, 3, 4

- înlocuirea tonetelor cu alte modalităţi de procurare a biletelor și a
abonamentelor (automate de bilete, SMS-uri etc.)
- extinderea infrastructurii de vânzare a tichetelor de călătorie prin

Director tehnic

intermediul automatelor de bilete și SMS. În prezent, sunt 10
automate de bilete amplasate în stațiile importante din municipiu

Birou IT
Serv. Tehnic

- extinderea serviciului de plată prin SMS a biletelor și
abonamentelor către alți operatori de telefonie mobilă. Momentan

Birou Investiții

serviciul este valabil în rețelele Vodafone și Orange.
- organizarea activității de control tehnic de calitate a lucrărilor de
întreținere și reparații, confecții și recondiționări efectuate de secții;
- stabilirea condițiilor tehnice și de calitate pentru toate categoriile de
2. Asigurarea efectuării la termen a
întreținerii și reparațiilor planificate ale
mijloacelor de transport

lucrări executate de secții;

Birou Man.Calității
Serv.Tehnic
Secțiile 1, 2, 3, 4
Director tehnic
Birou Manag.Calității
Serv.Tehnic

- asigurarea contractării aprovizionării cu materiale și piese de
schimb de calitate cu respectarea parametrilor tehnici solicitați

Serv. Aprovizionare

conform normativelor tehnice;
- asigurarea fondurilor financiare și resurselor umane necesare pentru

Birou Investiții
Serv.Tehnic

efectuarea la termen a întreținerii și a reparațiilor planificate ale
mijloacelor de transport;

Birou juridic
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Nr.
crt.

Obiective generale

Responsabil de realizare a
obiectivelor

Măsuri de realizare a obiectivelor

Obiective specifice

- adoptarea de măsuri privind protejarea mediului înconjurător în
vederea reducerii nivelului de zgomot și de poluare a atmosferei
rezultat în urma utilizării mijloacelor de transport .
- respectarea reglementărilor legale privind omologarea,
înmatricularea, efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, repararea,
întreținerea, reglarea, modificarea constructivă și reconstrucția
mijloacelor de transport;

Secțiile 1, 2, 3, 4
Serv. MRU
Sector Economic
Birou SSM-SU-Mediu
Secțiile 1, 2, 3, 4
Birou Sig. Circulației
Serv.Tehnic
Birou Exploatare
Birou Manag.Calității

- menținerea mijloacelor de transport (prin întreținere zilnică) într-o
stare tehnică corespunzătoare în intervalul dintre două inspecții

Secțiile 1, 2, 3

tehnice;
3. Scăderea numărului de accidente în
trafic prin adoptarea măsurilor necesare
pentru
cunoașterea,
aplicarea
și

- montarea prin operatori economici autorizați, a tahografelor și
limitatoarelor de viteză la vehiculele pentru care acestea sunt
obligatorii;

Birou Managementul
Calității
Birou Sig. Circulației

respectarea reglementărilor legale privind
siguranța rutieră și a condițiilor pe care

- respectarea procedurilor ce urmează a fi efectuate în caz de accident
și aplicarea procedurilor corespunzătoare pentru a preveni producerea

trebuie să le îndeplinească mijloacele de
transport și persoanele cu atribuții care

de noi accidente sau a încălcarii grave a regulilor de circulație de

concura la siguranța circulației

-

către personalul de bord;
utilizarea

Secțiile 1,2,3,4

mijloacelor

de

transport

cu

o

stare

tehnică

corespunzătoare reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de
protecție a mediului înconjurător conform prevederilor legale în
vigoare;

Secțiile 1,2,3,4
Serv.Tehnic
Birou Sig. Circulației
Director tehnic
Secțiile 1,2,3,4
Birou Sig. Circulației

- instruirea și informarea periodică (prin programe de pregătire
profesională) a personalului de bord, asupra cauzelor ce au provocat

Secțiile 1,2,3,4
Birou Sig. Circulației

accidente în trafic, în vederea evitării pe viitor a acestor cauze de
natură materială sau umană care au dus la provocarea de accidente

Birou SSM-SU-Mediu

între mijloacele de transport ale companiei cu ceilalți participanți la
trafic.
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Nr.
crt.

Obiective generale

Măsuri de realizare a obiectivelor

Obiective specifice

- prelucrarea de către conducatorii locurilor de munca, pe baza de
semnatură, a Codului de conduită etică valabil pentru toti salariații
companiei și a Regulamentului de Ordine Interioară;

Responsabil de realizare a
obiectivelor
Secțiile 1,2,3,4
Serv. MRU
Birou Sig. Circulației
Birou Exploatare

- adoptarea unor programe de instruire periodică ale conducatorilor
mijloacelor de transport, controlori și vânzători de bilete și

Sefii de secții și com-

abonamente privind ținuta și comportamentul față de publicul călător
în timpul efectuării orelor de program;

partimente funcționale

- măsuri privind reducerea perioadelor mari de așteptare în stații prin:
respectarea orelor de sosire și plecare din stații, degajarea rapidă a
traseelor în cazul unui accident rutier, avarii, defecțuni tehnice a
mijloacelor de transport sau a infrastructurii, respectarea graficelor de
circulație pentru evitarea aglomerării mijloacelor de transport etc.;
4. Scăderea numărului de reclamații prin
adoptarea măsurilor corespunzătoare în

- măsuri privind remedierea imediată a defecțiunilor la aparatele de
compostat de către conducătorul mijlocului de transport;

vederea reducerii numărului acestora și

- susținerea unei campanii de responsabilizare a casierilor,

îmbunătățirea imaginii societatii

controlorilor și vânzătorilor de bilete, în vederea promovării ofertei
titlurilor de călătorie și realizarea unei mai bune comunicări între
salariat și client;
- măsuri privind adaptarea rețelei de distribuție a titlurilor de călătorie
pe baza de criterii de eficiență în funcție de cerere și ofertă și

Secțiile 1,2,3
Birou Exploatare
Comp.Controlori
Serv. MRU
Secțiile 1, 2, 3, 4
Birou Exploatare
Dispeceratul central
Birou Sig. Circulației
Comp.Controlori
Secțiile 1, 2, 3
Birou Exploatare

adaptarea programului de lucru al acestora în funcție de cerere/ofertă;

Birou Sig. Circulației
Comp.Controlori

- instruirea conducătorilor mijloacelor de transport, controlorilor,

Serv.Financiar

tonetisșilor, dispecerilor, pentru a oferi toate informațiile necesare
(itinerarii, tarife, oferte de titluri de călătorie etc.) călătorilor locali

Comp.Controlori
Birou Exploatare

sau călătorilor care tranzitează municipiul Iași;

Comp.Tonete

- măsuri privind informarea în timp util a publicului călător prin toate

Birou Exploatare

mijloacele de informare în masă, asupra modificărilor de trasee,

Serv.Financiar – Casieria

modificări de tarife, inființarea de noi trasee sau desființarea altora,

Colectoare
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Nr.
crt.

Obiective generale

Măsuri de realizare a obiectivelor

Obiective specifice

suplimentarea sau reducerea mijloacelor de transport la stradă etc.

Responsabil de realizare a
obiectivelor
Secțiile 1,2,3

- dezvoltarea programului informatic de sesizări
dezvoltarea unor noi aplicații software cum ar fi cel pentru
monitorizarea automatelor de bilete
- efectuarea zilnică a plinului la rezervoarele de combustibili de la
autobuze și microbuze;
- analiza consumului de carburanți și a cauzelor care au dus la depășirea consumului de carburant;

3.

Încadrarea în normele de
consum la carburanți

secția1 și 4
Comisia Energetică Centrală
Secțiile 1 și 4
Birou Sig. Circulației

- achiziționarea în timp util a pieselor și subansamblelor de calitate

Secțiile 1 și 4

Măsuri privind respectarea și încadrarea în

necesare pentru remedierea defecțiunilor ce duc la un supraconsum

Serv. Aprovizionare

normele de consum la combustibili de către
mijloacele de transport din cadrul Secției

de carburanți;

Serv.Tehnic

- realizarea unui sistem de supraveghere cu camere video în incinta

Sectia 1

secției nr.1;

Serv.Tehnic
Birou IT

- calibrarea rezervoarelor de combustibili la toate mijloacele de
transport ale secției și asigurarea acestora împotriva sustragerii de

Secțiile 1 și 4

- elaborarea de către Biroul Manag. Calitatii a unui plan de măsuri
inclusiv metodologia de lucru cu privire la preîntâmpinarea și
soluționarea depășirilor de carburanți.

Management Resurse
Umane

Comisia energetică de la

observă defecțiuni care pot duce la depăsiri mari de carburanți;

carburanți;

4.

Sectia 1

- retragerea imediată de la stradă a mijloacelor de transport la care se

nr.1

Îmbunătățirea activității

Biroul IT

Serv.Tehnic
Birou Manag.Calității
Comisiile energetice din
cadrul secțiilor 1 și 4
Serv.Tehnic

- recrutarea și selectarea de personal calificat, competent, care să

Director general

1. Realizarea unui corp de personal
contractual competent

corespundă cerințelor domeniilor de activitate specifice din regie;

Serv. MRU

- selectarea și încadrarea personalului în conformitate cu prevederile
legale.

Serv. MRU
Birou Juridic

2.

- asigurarea unui mediu de lucru favorabil pentru toti salariatii din

Director general

Menținerea

stabilității

personalului
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Nr.
crt.

Obiective generale

Măsuri de realizare a obiectivelor

Obiective specifice
contractual din cadrul companiei

Responsabil de realizare a
obiectivelor

regie;

Șefi de secții și comp.

- asigurarea formării profesionale prin programe pentru formarea și
perfecționarea profesională;

funcționale
Serv. MRU

- garantarea facilitatea mobilității ocupaționale și profesionale.

3. Îmbunătățirea performanțelor

- proiectarea și aplicarea unor programe de formare și perfecționare

Șefi de secții și comp.

eficiente;

funcționale

- implementarea unor programe de evaluare a personalului;

Șefi de secții și comp.
funcționale

profesionale ale angajaților

Serv. MRU
- creșterea performanțelor profesionale prin participarea angajaților la
sesiuni de instruire specifice activității desfășurate și crearea unui
climat socio-profesional corespunzător.
- urmărirea și verificarea efectuării instruirii pentru protecția muncii

Director general
Serv. MRU
Birou SSM-SU Mediu
Șefi de secții și comp.
funcționale

- organizarea de sesiuni de lucru de către Biroul de securitate și
sănătate în muncă
4. Asigurarea securității sănătății în muncă

- identificarea de noi factori de risc și gestionarea cauzelor de
expunere la risc, privind securitatea și sănătatea în muncă
- monitorizarea serviciilor de control medical de medicina muncii la
angajare și periodic în timpul efectuării activității
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Birou SSM-SU Mediu
Șefi de secții și comp.
funcționale
Birou SSM-SU Mediu
Birou SSM-SU Mediu

13. Necesar de investiții din surse proprii pentru anul 2014:

1. Achiziție utilaje independente
2. Rețea exterioară gaze naturale
3. Sisteme de încălzire independente pentru garaje si depouri
14. Transparență. Aspecte legislative
Conform O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
CAP. V Transparenţă. Obligaţii de raportare, ART. 51-59 trebuie făcute publice pe pagina proprie de
internet, pentru accesul asociaţilor/acţionarilor, următoarele documente şi informaţii:
a. hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, în termen de 48 de ore de la data
adunării;
situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
raportul de audit anual;
componenţa organelor de conducere ale societăţii, CV-urile membrilor consiliului de
administraţie şi ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere
şi membrilor directoratului;
f. rapoartele consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere.
b.
c.
d.
e.

Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de
administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere şi raportul de audit anual sunt păstrate pe
pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puţin 3 ani.
De asemenea, „consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere informează
acţionarii, în cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra
oricărei tranzacţii încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea
publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin
echivalentul în lei a 100.000 euro.”
În conformitate cu art. 53:
(1) este anulabil actul juridic încheiat în frauda intereselor întreprinderii publice de un membru
al consiliului de administraţie, de un director sau, după caz, de un membru al directoratului cu:
a. soţul, ascendenţii sau descendenţii săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până
la gradul IV inclusiv;
b. administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori
ai directoratului, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o
societate controlată;
c. soţul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenţii sau descendenţii acestora, cu rudele
în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.
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(2) Acţiunea în anulare poate fi introdusă de orice acţionar sau de persoana desemnată de
adunarea generală a acţionarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii
tranzacţiei, dar nu mai mult de 6 luni de la data informării adunării generale asupra tranzacţiei, potrivit
art. 52 alin. (1) şi (2).
Totodată, conducerea unității are obligația de a elabora trimestrial și prezenta Consiliului de
administrație un raport în care sunt prezentate informaţii privind execuţia mandatului său, schimbările
semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa întreprinderii
publice sau perspectivele sale strategice. Consiliul de administrație are obligația de a prezenta
semestrial un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia
contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la
activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale
ale societăţii. Anual trebuie elaborat un raport privind activitatea unității cu termen limită - luna mai a
anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a
întreprinderii publice.
Legislația prevede obligații de raportare către Ministerul Finanțelor Publice atât trimestriale cât
și la cerere, ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii
referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri şi cheltuieli, în formatul şi la
termenele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice sau prin circulare.
Autoritatea publică tutelară are obligația de a elabora în fiecare an un raport privitor la
activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale aflate sub tutela sa. Raportul este publicat pe
pagina de internet a autorităţii publice tutelare.
Raportul va cuprinde cel puţin informaţii privind:
a. politica de acţionariat a autorităţii publice tutelare;
b. modificări strategice în funcţionarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări,
transformări, modificări ale structurii de capital;
c. evoluţia performanţei economice a întreprinderilor publice aflate sub coordonarea
autorităţii publice tutelare: reducerea arieratelor, profit ş.a.;
d. politicile economice şi sociale implementate de întreprinderile publice aflate sub
coordonarea autorităţii publice tutelare şi costurile/avantajele acestora;
e. alte elemente stabilite prin decizie/ordin a/al autorităţii publice tutelare.
„Informaţiile referitoare la politica de acţionariat a autorităţii publice tutelare vizează cel puţin:
a. obiectivele politicii de acţionariat;
b. indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acţionariat;
c. evoluţia participaţiei statului la întreprinderi publice (privatizare, dobândirea de noi
acţiuni);
d. valoarea dividendelor repartizate statului - acţionar;
e. selecţia administratorilor şi a directorilor, execuţia mandatului acestora.
(4) În luna mai a anului ulterior celui cu privire la care se face raportarea, Ministerul Finanţelor
Publice elaborează şi prezintă Guvernului un raport anual privind regiile autonome şi societăţile
comerciale la care statul deţine o participaţie majoritară sau integrală. Acest raport este publicat pe
pagina proprie de internet a Ministerului Finanţelor Publice.
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(5) În luna mai a anului ulterior celui cu privire la care se face raportarea, Ministerul
Administraţiei şi Internelor prezintă Guvernului un raport anual privind regiile autonome şi societăţile
comerciale la care unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţie majoritară sau integrală. Acest
raport este publicat pe pagina proprie de internet a Ministerului Administraţiei şi Internelor”.
Nerespectarea prevederilor legislative constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă de
la 5.000 lei la 10.000 lei. Constatarea se face de către „persoanele împuternicite din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice, din oficiu sau la sesizarea asociaţilor/acţionarilor.”
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15. COD DE CONDUITĂ ETICĂ
Prezentul cod de conduită etică definește idealurile, valorile, principiile și normele morale pe
care angajații și colaboratorii Societatii Compania de Transport Public Iași S.A. consimt să le respecte
și să le aplice în activitatea desfășurată în cadrul unității. Implementarea codului de etică este utilă
pentru promovarea unei conduite profesionale etice și morale, evitarea apariției unor situații care ar
putea afecta reputația entității.
Codul de conduită etică prezintă valorile fundamentale pe care ar trebui să ni le însușim și să le
respectăm. Este necesar să ne asigurăm că activitățile zilnice desfășurate în cadrul societății,
convingerile noastre concordă cu valorile unitații, cu obiectivele acesteia. Existența unui cod de etică
protejează unitatea și salariații onești de comportamente necinstite sau oportuniste , întrucât persoanele
care nu aderă la valorile unității și încalcă prevederile codului de etică nu sunt binevenite în cadrul
acesteia.
Etica se referă la modul de comportare al oamenilor, la relații și la modul în care oamenii
interacționează unii cu alții.
Etica este strans legată de legi, regulamente și supraveghere, dar depășește limitele acestora,
referindu-se la toate aspectele legate de relaționarea oamenilor.
Funcția de model a conducerii societății
Persoanele din conducerea societății demonstreaza prin viața lor un comportament etic
impecabil, dand dovada de onestitate și corectitudine în comportamentul atat cu angajații, cât și cu
clienții, furnizorii, concurenții, autoritățile și cu publicul/populația. Integritatea și buna reputație a
societății noastre sunt de o importanță majoră pentru succesul ei.
Principii ale politicii de personal
Productivitatea și competența angajaților noștri
Pentru atingerea țelurilor societății noastre, ne bazăm pe productivitatea și competența
angajaților nostri. De aceea promovăm și ghidăm prin intermediul discuțiilor cu angajații cât și prin
comunicarea deschisă, dezvoltarea personală și profesională a angajaților noștri, punand la dispoziție
informații corespunzătoare și condiții de muncă potrivite. În plus, siguranța și sănătatea angajaților
noștri constituie pentru noi o dorință centrală. Relația dintre angajator și angajat se bazează pe
următoarele principii:
- recunoașterea comună a faptului, că respectarea standardelor etice și juridice este în
interesul unității și a angajaților;
- un mediu care atrage, promovează și unește angajații foarte bine calificați cu unitatea
noastră;
- egalitate de șanse, independent de rasă, naționalitate, sex, orientare sexuală, religie,
handicap sau vârstă;
- un mediu de lucru fără discriminări , hărțuiri sau represalii;
- o politică a ”ușilor deschise”, care permite tuturor accesul la management;
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- o cultură axată pe eficacitate cu un sistem de salarizare competitive și evaluări corecte și
obiective efectuate în mod periodic, care iau în considerare aportul individual la atingerea
țelurilor și la prestația echipei cât și respectarea valorilor și principiilor a codului etic.
Respectul și onestitatea față de superiori, colegi și angajați
Calitatea colaborării dintre superiori, colegi și angajați este de o importanță majoră pentru
succesul unității. Un comportament ireproșabil în relațiile reciproce, care este marcat de respect și
franchețe față de persoana respectivă și care evită comportamente incorecte, asigură nu numai
comunicarea interumană ci influențează și imaginea unității în mod decisiv în ceea ce privește efectul
ei spre exterior. Asemenea moduri de comportament, care sunt garantate de măsuri instituționalizate
potrivite în încredere. De aceea ne obligăm să soluționăm conflictele din cadrul unității, în mod
obiectiv, cu respect și cu stimă față de persoanele în cauză, formind încredere.
Responsabilitatea managementului și a angajaților
Fiecare manager și fiecare angajat este responsabil:
- să respecte legile și directivele interne ale Societatii Compania de Transport Public Iași
S.A., inclusiv valorile și principiile codului etic;
- să cunoască directivele în domeniul transportului în comun de persoane, respectiv
activitatea privind transportul în comun și să le utilizeze în mod conștincios și conform cu
cele mai bune aptitudini;
- să ridice întrebări și să intervină în cazul nerespectării standardelor de comportament;
- să se angajeze în echipă să să contribuie cât mai bine posibil la atingerea țelurilor comune;
- să contribuie la un climat de lucru, în care se promovează încrederea, profesionalismul,
eficacitatea, respectul și prețuirea de sine;
- să acționeze de fiecare dată cu bună credință, responsabil cu diligența și competența
potrivită și fără o expunere eronată a faptelor;
- să acționeze obiectiv, fără a subordona însă discernământul personal;
- să apere valorile patrimoniale și resursele Societatii Compania de Transport Public Iași
S.A., să promoveze utilizarea lor eficientă și să ia măsuri organizatorice potrivite – inclusiv
supravegherea respectării lor;
- să acționeze în permanță în mod onest și etic in situatia unor conflicte de interese reale sau
posibile;
- să se comporte corect cu clienții, furnizorii, concurenții și alți angajați și să nu tragă
niciodată foloase nejustificate printr-un comportament nonetic față de alți posibili aliați sau
concurenți;
- să anunțe conform directivelor și procedurilor interne încălcări ale legilor și alte
comportamente greșite, astfel încăt aceste probleme să poată fi tratate în mod adecvat.
Protejarea informațiilor - reguli generale
Informațiile nonpublice reprezintă orice informație care nu a fost dezvăluită sau făcută publică.
Informațiile nonpublice includ cu titlu exemplificativ date, cum ar fi cele financiare sau tehnice,
planuri de achiziție sau vânzare, produse noi, invenții sau campanii de marketing, informații personale
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despre angajați, contracte importante, planuri de extindere, tranzacții financiare, schimbări majore de
management și alte dezvoltări corporative.
Toți angajații, nu numai managerii, funcționari executivi și directorii pot intra oricând în posesia
unor informații nonpublice si au urmatoarele obligatii:
- de a păstra confidențialitatea informațiilor nonpublice ale unității;
- de a nu le împărtăși nimănui din afara unității, nici măcar membrilor familiei și prietenilor,
decât dacă acest lucru este necesar ca parte a responsabilităților muncii salariatului
respectiv;
- informațiile reprezintă proprietatea unității și nu pot fi dezvăluite altora, nici măcar după
plecarea din unitate;
- fiecare salariat din Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. trebuie să limiteze
împărtășirea informațiilor confidențiale ale unității și în cadrul unității, astfel, informațiile
nonpublice pot fi împărtășite numai acelor colegi care chiar trebuie să cunoască
informațiile respective în interes de serviciu.
Măsuri organizaționale interne
În vederea respectării Codului etic, se vor utiliza instrumente adecvate, proceduri și procese de
aprobare.
1. Principiul celor patru ochi și separarea funcțiilor
Utilizarea principiului celor patru ochi și al separării activităților incompatibile reprezintă măsuri
adecvate în vederea prevenirii neregulilor. În cadrul separării funcțiilor, se va avea în vedere separarea
între funcții de decizie, de execuție, de control și de raportare. În acest sens, Societatea Compania de
Transport Public Iași S.A. dispune de un sistem reglementat în cadrul normelor de procedură internă,
în cadrul căruia – în funcție de amploarea și relevanța deciziei – se solicită aprobarea de către diferite
grade din ierarhie.
2. Domenii speciale de răspundere
Responsabile de respectarea regulilor stipulate în Codul etic sunt organele colective de conducere,
corpul managerial și angajații unității, adică adresanții fiecărei reglementări.
Pozițiile de implementare (structura de control) create special în acest sens susțin și verifică
aplicarea și respectarea fiecărei reguli din cadrul unității.
Membrii structurii de control intern coordonează și stimulează respectarea standardelor
comportamentale și înregistrează abaterile precum și măsurile concluzionate din acestea.
Departamentul de comunicare al societății este responsabil pentru o comunicare transparenta și
eficientă atât față de părțile interesate precum și pentru asigurarea respectării regulilor Societatii
Compania de Transport Public Iași S.A.
3. Managementul riscului
Sistemul activ de management al riscului servește la anticiparea, evitarea și reducerea în special a
acelor riscuri ce ar putea periclita poziția unității, care ar putea afecta în mod serios dezvoltarea
acesteia sau care ar putea indica structurii de control intern abateri grave din partea conducerii de la
legislația, statutele sau regulamentele aflate în vigoare. La acestea se adaugă și îngrădirea corupției.
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Aplicarea Codului de Conduită Etică
1. Valorile morale
 Integritate – Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. dispune de un colectiv
cu o conduită onestă.
Principiul integrității impune ca obligație a tuturor angajaților de a fi drepți și onești în relațiile
profesionale. Integritatea implică, de asemenea, tranzacții corecte și juste.
 Loialitate – angajații Societatii Compania de Transport Public Iași S.A. sunt devotați
societății și clienților lor în scopul îndeplinirii obietivelor asumate atât în nume personal
cât și în numele unității.
 Obiectivitate – acest principiu implică obligația angajaților de a nu își compromite
profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influenței nedorite a
unor alte persoane.
 Responsabilitate – angajații își asumă responsabilitatea pentru activitățile întreprinse de
ei, și, sunt gata să suporte consecințele acestora.
 Respectul legii – colectivul Societatii Compania de Transport Public Iași S.A. respectă
prevederile legale și nu se abat de la acestea. Încălcarea legii este nepermisă.
 Echitate – atât angajații societății cât și clienții sunt tratați imparțial, corect și echitabil.
2. Valorile profesionale
Satisfacția clienților – se folosesc toate resursele pentru atingerea unui standard ridicat de
calitate a serviciilor de transport în comun de persoane, pentru satisfacerea clienților (populației) și
câștigarea loialității acestora.
Experiența și competența – colectivul Societatii Compania de Transport Public Iași S.A. se
bazează pe o bună judecată profesională asigurată de experiența și valoarea angajaților ei.
Principiul competenței profesionale impune următoarele obligații :
- menținerea cunoștințelor și aptitudinilor profesionale la nivelul necesar, astfel încât clienții
unității și angajatorul să fie siguri că primesc servicii profesionale și competente;
- sa acționeze cu prudentă în conformitate cu standardele tehnice și profesionale, atunci când
oferă servicii profesionale;
- obținerea unui nivel de competență profesională;
- menținerea unui nivel de competență profesională.
 Tradiție – sistemul de transport public din Municipiul Iasi are o experiență de peste 110
ani
 Spirit de echipă – colectivul Societatii Compania de Transport Public Iași S.A.
comunică, conlucrează pentru reușită împreună.
 Comportament profesional – acest principiu impune ca obligație profesioniștilor de
orice natură, de a se conforma legilor și reglementărilor relevante și de a evita orice
acțiune care poate discredita profesia sa. Profesioniști de orice natură trebuie să fie
cinstiți, loiali și să facă față tuturor responsabilităților conform calificării pe care o
posedă și a experienței deținute.
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 Confidențialitatea informațiilor – nici un angajat nu va dezvălui informații nonpublice
în afara unitații, cu excepția cazului când este îndreptățit conform activităților pe care le
desfășoară în unitate, să facă asemenea dezvăluiri sau, are obligația legală în acest sens
în toate aceste situații va lua măsurile necesare pentru ca cel căruia i-a transmis
informația să nu abuzeze de aceasta.
Dezvăluirea de informații nonpublice altor persoane, inclusiv membrilor familiei și prietenilor,
reprezintă o încălcare a Codului și ar putea constitui și o încălcare a legii. În cazul unui proces sau al
unei investigații trebuie să se adreseze compartimentului juridic pentru instrucțiuni, despre cum să
gestioneze orice înregistrări relevante.
Domeniul de aplicare
Codul de conduită etică se aplică tuturor angajaților, indiferent de funcția ocupată de către
aceștia. Fiecare angajat trebuie să cunoască și să acționeze în conformitate cu prevederile acestui cod.
Managerii trebuie să fie modelul de comportament etic care să inspire angajații la aderarea și
respectarea valorilor și a codului de etică.
Având la bază Codul de conduită etică, Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. are
elaborat un Regulament de Ordine Interioară, în care sunt prevăzute obligațiile conducerii companiei,
obligațiile salariaților, cât și sarcini și răspunderi pentru fiecare sector de activitate ce concură la
realizarea activități de transport în comun de persoane.
Proceduri de aplicare
Toate încălcările Codului trebuie să fie raportate structurii de control intern/managerial a unității și,
de aceea, trebuie să cuprindă documentația completă și detalii privind măsurile de corectare. Acest
raport trebuie înaintat cât mai curând Directorului general și un exemplar personalului structurii de
control intern/managerial pentru a-l prezenta acesteia, în mod normal nu mai târziu de o săptămână de
la data la care s-a luat la cunoștință de acea încălcare sau posibila încălcare.
Sancțiuni
În cazul constatării unor abateri de la prezentele normele de conduită etică și de la prescripțiile
legale aflate în vigoare, se vor lua toate măsurile organizaționale necesare, precum și măsuri
disciplinare și legale (din Codul Muncii) – plecând de la avertisment și până la desfacerea contractului
de muncă, pentru a combate pe viitor eventualele abateri.
Sancțiunile disciplinare privind abaterile de la normele de conduită cât și abateri de la sarcinile
trasate conform fișelor de post pentru fiecare angajat în parte, sunt prevăzute în capitolul X. din
Regulamentul de Ordine Interioară al Societatii Compania de Transport Public Iași S.A.
Revizuirea Procedurilor de Respectare a Codului
Compartimentele Management Resurse Umane, Juridic, Financiar, Contabilitate, Audit Intern,
împreună cu structura de control intern/managerial din cadrul Societatii Compania de Transport Public
Iași S.A. vor revizui periodic procedurile de mai sus pentru a garanta o aplicare și o administrare
adecvată a Codului.
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16. Principii europene în dezvoltarea transportului public urban
Deşi preocupările la nivel european în privinţa direcţiilor de dezvoltare a diverselor moduri de
transport şi a implicaţiilor rezultate datează dinaintea înfiinţării Uniunii Europene, transportului urban
nu i-a fost acordată o atenţie specială până de curând. Strategiile de dezvoltare a transporturilor şi
impactul acestora au fost tratate la nivel continental, în termeni generalişti, în primul rând din
perspectiva efectelor asupra mediului, primele consideraţii asupra aspectelor legate de poluare datând
încă de la începutul anilor ’70.
Transportul în general este identificat ca având contribuţia principală la problemele privind
ecologia – ca unul din principalii consumatori de combustibili fosili – fiind în mare măsură
răspunzător pentru degradarea mediului. Printr-o serie de Carti verzi a fost evaluat impactul
transporturilor asupra mediului şi au fost supuse dezbaterii strategii asupra mobilităţii sustenabile, cu
scopul de a permite transporturilor să-şi îndeplinească rolurile economic şi social simultan cu
restrângerea efectelor negative asupra mediului. O parte din aceste Carti verzi au fost urmate de Carti
albe, care conţin propuneri concrete de acţiune.
În contextul creşterii de la an la an a poluării atmosferice şi sonore, a aglomeraţiei, a numărului
de accidente şi al iminenţei epuizării resurselor de petrol, au fost identificate, în cadrul acestor carte,
probleme şi direcţii de acţiune, dezvoltate în cele ce urmează:
- ameliorarea problemei aglomeraţiei prin încurajarea alternativelor la folosirea maşinii
personale, printre care se numără utilizarea transportului public. Cetăţenii ar trebui să-şi poată
optimiza deplasările prin legături eficiente între diferite mijloace de transport, iar autorităţile ar
trebui să promoveze comodalitatea şi să realoce spaţiul care devine disponibil după aplicarea
unor măsuri de atenuare a aglomeraţiei. Unele sisteme inteligente şi adaptabile de gestionare a
traficului şi-au dovedit, de asemenea, eficienţa în reducerea aglomeraţiei;
- diminuarea efectelor negative asupra mediului cauzate de utilizarea predominantă a petrolului
drept carburant se poate obţine prin:


achiziţiile de mijloace de transport publice ecologice, cu consum redus de
energie, şi prin folosirea de carburanţi alternativi. La nivelul U.E. se urmăreşte
înjumătăţirea utilizării autovehiculelor alimentate în mod convențional în
transportul urban până în 2030, dispariția lor progresivă din orașe până în 2050
şi implementarea unei logistici urbane practic lipsite de CO2 în marile
aglomerări urbane până în 2030;



extinderea, reabilitarea şi modernizarea unor mijloace de transport public urban
curat (tramvaie, troleibuze, căi ferate suburbane);



-

adoptarea unui mod de conducere ecologic odată cu instruirea corespunzătoare a
şoferilor profesionişti şi a vatmanilor;

 îmbunătăţirea infrastructurii şi a sistemelor de gestionare a traficului;
creşterea mobilităţii urbane sustenabile prin:


introducerea de sisteme de taxare inteligente pentru o gestionare eficientă a
cererii, cu accent pe interoperabilitate şi cu deschidere la inovaţii (carduri
inteligente, interoperabile între mijloacele de transport şi între diverse funcţii –
cum ar fi plăţile aferente transportului dar şi a altor servicii decât transportul,
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parcarea şi sistemele de fidelizare a clienţilor – şi între zone). Posibilităţile de
aplicare a unor tarife diferenţiate în funcţie de oră (de exemplu, ore de vârf/în
afara orelor de vârf) sau de grupul-ţintă ar putea face parte din sistem;


-

posibilitatea oferită călătorilor de a face alegeri documentate în legătură cu
mijlocul de transport şi orarul de călătorie. Acest lucru se bazează pe
disponibilitatea unor sisteme multimodale de informaţii despre deplasări, care să
fie accesibile, adecvate şi interoperabile pentru planificarea unei călătorii;
accesibilizarea, în diversele accepţiuni ale cuvântului, a transportului public:


accesibilitatea se referă în primul rând la persoanele cu mobilitate redusă, la cele
cu handicap, la persoanele în vârstă, familiile cu copii mici şi copiii mici înşişi,
categorii ce ar trebui aibă acces uşor la infrastructura de transport urban;



accesibilitatea se referă şi la calitatea accesului la sistemul de mobilitate urbană;
mijloacele de transport public, staţiile, terminalele şi întreaga infrastructură
urbană ar trebui să fie de bună calitate. Conexiunile bune cu aeroportul, gările şi
autogările sunt, de asemenea, importante pentru interconectarea diferitelor
mijloace de transport;



eficienţa este esenţială; fără durate de parcurs comparabile cu cele străbătute cu
maşina, transportul în comun nu poate deveni competitiv. Acest obiectiv poate fi
atins prin planificarea riguroasă a mijloacelor de transport public, cu atenţie
deosebită asupra modului în care se realizează legăturile între vehiculele de pe
diversele traseele în punctele de intersectare a acestora şi între mijloacele de
transport public urban şi cele regionale şi interurbane, prin urmărirea şi
gestionarea cu ajutorul ITS a circulaţiei mijloacelor de transport, prin crearea de
benzi speciale destinate transportului public şi vehiculelor de intervenţii,
inclusiv prin delimitarea de culoare comune pentru tramvaie şi autobuze, acolo
unde infrastructura o permite. Trebuie acordată o atenţie sporită co-modalităţii şi
soluţiilor integrate de transport în comun, cum ar fi sistemele de cale ferată
suburbane, sistemele de tramvaie-tren, precum şi facilităţilor din nodurile de
transport combinat de tip „park & ride‟, la terminalele de transport în comun de
la periferia oraşelor;



analizarea accesibilităţii în interiorul zonei urbane şi a accesului din afară la
această zonă şi în contextul considerării turiştilor ca un grup distinct de
utilizatori de servicii de transport;



aspectele sociale ale mobilităţii în oraşe nu trebuie neglijate; transportul urban
trebuie să fie accesibil din punct de vedere financiar, chiar şi pentru persoanele
cu venituri scăzute, iar cetăţenilor cu mobilitate redusă şi celor în vârstă le
trebuie oferite mobilitate sporită, mobilitatea fiind cheia independenţei. Aceasta
poate fi obţinută prin flexibilizarea soluţiilor de transport, o opţiune fiind
serviciile la cerere, gestionate cu ajutorul ITS, pentru care să se folosească
vehicule de capacitate redusă – soluţie ce se pretează şi pentru alte categorii de
persoane, în afara celor menţionate mai sus, în special cele considerate
vulnerabile;
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grija continuă pentru îmbunătăţirea calităţii transportului public sub toate
aspectele acestuia, deoarece experienţa a arătat că un obstacol în calea
transferului modal de la transportul privat la cel public este adesea calitatea

scăzută a serviciilor, ritmul lent şi lipsa de viabilitate a transportului public;
- constituirea de parteneriate pentru educarea utilizatorilor şi potenţialilor utilizatori de transport
public în vederea sensibilizării lor în privinţa diverselor aspecte legate de mobilitatea urbană
durabilă. Prin campanii de informare se poate influenţa conduita publicului în spiritul
mobilităţii unor anumite grupuri ţintă.
Prin toate aceste principii directoare se urmăreşte crearea unei noi „culturi a mobilităţii
urbane‟. Comunitatea Europeană atrage, însă, atenţia, asupra a două lucruri:
1. nu există o soluţie general valabilă de organizare a transportului public pentru toate oraşele (de
aceea, în paralel cu studierea modelelor aplicate cu succes în diverse oraşe europene, se va face
adaptarea acestora la particularităţilor locale);
2. majoritatea strategiilor necesită o abordare integrată, ceea ce necesită efortul concertat şi din alte
zone de activitate în afară de cea de transport: educaţie, planificare urbană, sănătate, etc.
Este îmbucurătoare susţinerea din partea Ministerului Fondurilor Europene, care a inclus în
Acordul de parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014-2020, printre
proiectele de dezvoltare urbană durabilă integrată ale unor oraşe mari, şi reabilitarea şi reînnoirea
sistemelor de transport urban, incluzând tramvaie, troleibuze şi introducerea transportului inteligent, în
paralel cu măsuri de descurajare a utilizării automobilelor.
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