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ASOCIATIA TRANSPORTATORILOR DE PERSOANE 
DIN JUDETUL IASI – A.T.P.J. Iasi 

Sediu: IASI, str. Calea Galatii, nr. 16, bl. E4A, sc. E, parter, jud. Iasi 
Tel.: 0749.995.988; Fax: 0232/210.445 

C.I.F. : 27016173 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 CĂTRE, 
 
    CONSILIERII JUDEȚENI AI JUDEȚULUI IAȘI 
 
 
 Stimați consilieri județeni, vă adresam salutul nostru și vă supunem atenției 
unele aspecte legate de proiectul programului județean de transport pe anii 2023-
2028 
 
       Subscrisa, ASOCIAȚIA TRANSPORTATORILOR DE PERSOANE DIN JUDEȚUL IAȘI- 
ATPJ IAȘI, cu sediul în municipiul Iași, str. Arcu nr. 1, bl. T3, mezanin jud. Iași, având CIF 
27016173, prin reprezentant legal Președinte Apostol Cristinel Constantin, prin prezenta, 
vă aduce la cunoștință faptul că pe site-ul Consiliului Județean Iași a fost pus în dezbatere 
publică  „Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public 
judeţean pe grupe de trasee, valabil în perioada 01.01.2023 – 31.12.2028". 
 Referitor la modul de întocmire a acestuia si la îmărtirea traseelor pe grupe, vă 
aducem la cunostinta urmatoarele aspecte: 
 
 1. Cele mai importante traseele ale judetului Iasi (Iasi-Pascani si Iasi-Harlau) 
nu mai apar in noul program de transport, acestea fiind inlocuite de grupe de trasee 
concepute in jurul celor doua orase ale judetului Iasi, cu consecinta incalcarii 
principiului continuitatii programelor de transport si afectarea grava a intereselor 
calatorilor (elevi, studenti, profesori, doctori, alti navetisti). 
 Eliminarea traseelor Iasi-Pascani si Iasi-Harlau (care au facut legatura directa 
între principalele orase/municipii ale judetului si Municipiul Iasi, timp de 22 de ani) s-a 
facut de autoritatea de transport din cadrul Consiliului Judetean Iasi fara realizarea 
unui studiu de trafic/mobilitate, asa cum s-a intamplat in celelalte judete (studiile 
fiind facute de catre o  firma specializata in astfel de studii, SC Certrans Level București, 
pentru judetele Bacau, Brasov, Constanta, Hunedoara, Mures, Sibiu, Tulcea si de catre 
alte societati specializate pentru Bistrita Nasaud si Vrancea). 
 Autoritatea de Transport nu a fundamentat acest proiect pentru a arata faptul ca 
nu mai exista, in anul 2022, cerere de transport pentru aceste 2 trasee care au deservit 
calatorii de 22 de ani încoace. Primarii celor doua orase (Pascani si Harlau) au precizat 
de a lungul timpului nevoia de mobilitate directa si rapida a calatorilor spre Iasi si retur. 
 Conform prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Lg. nr. 92/2007, evaluarea 
fluxurilor de transport se face in baza unui studiu de specialitate care sa stabileasca 
cerintele de transport. 
 Potrivit art. 1 alin. (6) din acelasi act normativ: “Principalele obiective urmărite 
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de autorităţile administraţiei publice locale, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 
şi de alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, după caz, în domeniul 
serviciului public de transport local şi judeţean sunt: 
 f) corelarea capacității mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de 
călători existente; 
 Prin Regulamentul serviciului de transport, aprobat prin HCJ Iasi nr. 
219/2021, art. 20 alin. (3) lit. b), se prevede faptul ca: "grupele de trasee vor fi 
concepute pe centre de interes economic, administrativ, juridic, social, cultural si 
educational, avand in vedere impartirea judetului Iasi in municipii si orase, respectiv 
principalele cai de acces rutier spre/din comunele si satele judetului Iasi astfel incat sa se 
asigure drepturi exclusive de operare pentru fiecare dintre aceste grupe". 
 
 La intocmirea acestui proiect de program nu s-a tinut cont de impartirea judetului 
Iasi in municipii si orase si nici de necesitatea asigurarii unei legaturi directe si rapide 
intre acestea (care este prioritara la nivelul oricarui judet). 
 
  Aceste aspecte reies din urmatoarele exemple: 
 1.1 Un calator care vrea sa ajunga din Iasi la Pascani trebuie sa plece din Iasi, din 
Rond Canta-Luca Arbore ( si nu dintr-o autogara) la ora 06:00, cu operatorul de transport 
care a castigat grupa 7. Calatorul ajunge in statia OMV Tg. Frumos la ora 06:50, intr-o 
statie amenajata pe un trotuar langa benzinarie (desi exista autogara autorizata vis 
a vis). 
 La ora 7:00 calatorul are cursa din aceeasi statie, de pe trotuar, spre Pascani, insa 
trebuie sa ia alt mijloc de transport al altui operator (ce a castigat  Grupa 8). 
 Daca cursa Iasi-Tg. Frumos are intarziere (datorita traficului) si calatorul nu se 
imbarca in cele 10 minute dintre curse spre Pascani, risca sa piarda cursa si trebuie sa 
astepte  inca o oara, pana la ora 8:00, pentru a ajunge in Pascani la 8:40. 
 Astfel, pentru a ajunge din Iasi la Pascani, calatorul nostru trebuie sa schimbe 2 
mijloace de transport si doi transportatori diferiti, din grupe diferite, circuland cu 
riscul de a pierde legatura si de a ajunge in 3 ore la Pascani. 
 In prezent ( si de 22 de ani incoace), un calator care pleaca la ora 6:00 din Iasi, 
ajunge la serviciu in Pascani la ora 7:45, cu un singur mijloc de transport. 
 Modalitatea de intocmire a noului program de catre Autoritatea de Transport din 
cadrul CJ Iasi este lipsita total de fundamentare,  afecteaza grav drepturile si interesele 
beneficiarilor serviciului judetean de transport, si nu garanteaza continuitatea unei 
calatorii, creand o intarziere nejustificata de peste o ora pentru cel putin 500 de 
calatori/zi (acest tipar aplicandu-se pentru toate cele 16 curse ale traseului). 
 
 1.2 Acelasi exemplu il putem oferi si pentru Iasi-Harlau. Calatorul care pleaca la 
ora 6:00 din statia Rond Canta (si nu dintr-o autogara autorizata), pe traseul 1 din 
grupa 7,  ajunge la OMV Tg. Frumos (pe trotuar) la ora 6:50. La ora 7:00 are legatura 
spre Harlau cu un alt mijloc de transport si cu un alt operator din grupa 10 (la numai 
10 minute diferenta intre curse/operatori). Se pastreaza in acest fel riscul de a pierde 
urmatoarea cursa si de a avea o intarziere de o ora pana la destinatie, avand si costuri 
suplimentare, plandind doua tarife la 2 operatori diferiti. 
 
 1.3 Un alt exemplu:  Situatia in care un calator din Slobozia (o localitate aflata in 
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apropierea Pascaniului) vrea sa ajunga la Iasi. Acesta pleaca din Statia "Slobozia Biserica" 
la ora 7:00 spre Pascani (grupa 9). La ora 7:40 ajunge in Pascani, iar la ora 8:10 are 
plecarea spre Tg. Frumos (grupa 8, alt operator). Din Tg. Frumos (de pe trotuarul 
benzinariei OMV) are legatura spre Iasi la ora 9:00 (grupa 7, alt operator). 
 Prin urmare, acest calator va trebui sa schimbe 3 mijloace de transport din 3 
grupe diferite (7, 8 si 9) cu trei operatori diferiti pentru a ajunge la destinatie. 
 In acest context, consideram faptul ca proiectul noului program de transport a fost 
intocmit in defavoarea intereselor calatorilor, acestia fiind pusi in situatia de a schimba 
mai multe mijloace de transport, din grupe diferite, platind tarife diferite (apare astfel 
imposibilitatea de aplicare a unei politici tarifare unitare, asa cum se practica in toate 
tarile din UE), pentru a ajunge la destinatie. 
 
 2. Grupele de trasee nu au fost intocmite pentru deservirea beneficiarilor reali 
ai serviciului de transport public judetean, respectiv pentru deservirea calatorilor. 
 2.1 Conform prevederilor art. 1 alin (4) din Lg. nr. 92/2007: "Serviciul public de 
transport local şi judeţean de persoane se organizează de către autorităţile 
administraţiei publice locale, pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea 
următoarelor principii: 
 c) garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului 
public de transport local şi judeţean; 
 l)satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale 
personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul unităţilor 
administrativ-teritoriale prin servicii de calitate; ". 
 2.2 Proiectul de program propus de catre Consiliul Judetean Iasi nu respecta 
aceste principii,  nevoile de deplasare ale populatiei pe rute care sa faca legatura intre 
principalele orase/municipii din judet si Municipiul Iasi nefiind satisfacute, autoritatea  
impartind grupele pe regiuni si eliminand legaturile directe dintre principalele 
municipii ale judetului. 
 2.3 Nevoile de deplasare ale populatiei nu au fost determinate de catre 
Consiliul Judetean Iasi la nivelul judetului (o parte din UAT-urile judetului Iasi au 
precizat, prin adrese, doar fluxurile locale de calatori, din interiorul comunelor), nefiind 
efectuat un studiu de trafic/mobilitate la nivelul judetului, asa cum prevede Lg. nr. 
92/2007. 
 Consiliul Judetean Iasi va trebui sa explice calatorilor, care vor sa plece din 
Municipiul Iasi (de pe un trotuar) spre Municipiul Pascani sau orasul Harlau (fara 
sosire/ plecare din autogari autorizate), cate opriri vor face pe traseu si cate mijloace de 
transport vor trebui sa ia pana sa ajunga la destinatie (2 sau 3 operatori diferiti, cu tarife 
diferite si timp pierdut). 
 Va fi foarte greu pentru navetisti sa schimbe mai multe mijloace de transport ale 
mai multor operatori din mai multe grupe si sa astepte in statii neamenajate 
corespunzator, iar daca intarzie 10 minute vor risca sa piarda legatura, ajungand cu 
intarziere la serviciu (aspect ce nu se intalneste in prezent). 
 Conform prevederilor art. 173 alin. (5) lit. m) din Codul administrativ, Consiliul 
Judetean are atributii in ceea ce priveste gestionarea serviciilor publice de interes 
judetean, respectiv serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, din 
care face parte si serviciul judetean de transport, conform Lg. nr. 51/2006. 
 Proiectul de program propus nu asigura cadrul necesar pentru furnizarea 
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serviciului judetean de transport persoane la nivelul judetului Iasi, neasigurand 
legaturi directe intre principalele municipii/orase ale judetului, atributiile prevazute de 
lege nefiind respectate.  

 
 3.1 La intocmirea programului de transport propus dezbaterii nu s-a tinut cont 
de autogarile autorizate la nivelul judetului Iasi (asa cum se prevede in 
Regulamentul serviciului, aprobat prin HCJ Iasi nr. 219/2021, art. art. 20 alin. 3 lit. d 
si f), multe trasee pornind aproximativ la aceeasi ora din statii neamenajate 
corespunzator si care vor fi supraaglomerate (de exemplu statia de pe trotuarul OMV 
din Tg. Frumos, din care pleaca din ora in ora autocare spre Iasi, Pascani, Baiceni, 
Harlau). 
 Plecarile in curse ale calatorilor ar trebui sa se faca din autogari, iar nu din 
statii, mai ales din cele neautorizate, neamenajate, asa cum este cazul trotuarului de la 
benzinaria  OMV din Tg. Frumos. 
 Conform definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) pct. 6 din OG nr. 27/2011, prin 
autogară  se intelege "spaţiu special delimitat, amenajat şi dotat pentru a permite 
plecarea şi sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate în tranzit, asigurând urcarea 
sau coborârea persoanelor, precum şi condiţii şi servicii pentru autobuze şi pentru 
persoanele aflate în aşteptare". 
 Prin statie publica, potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) pct. 37 din OG 
nr. 27/2011, se intelege -” spaţiu delimitat, situat pe traseul unui serviciu regulat de 
transport de persoane, amenajat de către administraţia publică locală, destinat 
îmbarcării/debarcării persoanelor, semnalizat şi prevăzut cu un panou destinat 
afişării unor informaţii”. 
 Din interpretarea acestor doua definitii (care au fost preluate si redate in 
Regulamentul serviciului si in Caietul de sarcini aprobate prin Anexele nr. 1 si  nr. 
2 la HCJ Iasi nr. 219/2021) rezulta faptul ca emitentul proiectului era obligat sa 
foloseasca autogarile, iar nu statiile, ca puncte de plecare si sosire a autobuzelor, 
avand in vedere faptul ca statiile propuse nu sunt amenajate si dotate pentru a 
permite plecarea si sosirea autobuzelor (luand in considerare si traficul rutier la 
nivelul orasului Tg. Frumos). 
 Asa cum rezulta din proiectul de program supus dezbaterii, plecarile din 
Municipiul Iasi nu se fac din Autogarile principale autorizate, ci din statii situate 
la iesirea din oras, de pe trotuar (plecarile fiind din Dancu in grupa 2, din Capat 
Bucium, Rond CUG, Rond Canta-grupa 7, Rond Castel-gr. 6). 
 3.2 De asemenea, in grupa 8 nu se prevede din ce Autogara din Pascani vor 
pleca autobuzele, ceea ce incalca principiul transparentei, proiectul programului 
nefiind complet pentru a putea fi supus dezbaterii. 
 In grupa 8 doar pentru traseul nr. 5 se prevede Autogara SPRINTER AGM din 
Pascani, in rest, in tot programul de transport plecarile si sosirile se fac din statii 
(de pe trotuar), incalcandu-se prevederile legale, regulamentul serviciului si caietul de 
sarcini. 
 Astfel, pe langa faptul ca utilizatorii vor schimba 2 sau mai multe mijloace de 
transport din grupe diferite pentru a ajunge in Iasi, vor trebui sa  mai foloseasca si un 
mijloc de transport local pentru a ajunge in centrul orasului sau la gara. 
 
 3.3 Se observa, de asemenea, faptul ca statiile de plecare au fost stabilite la 
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marginea Municipiului Iasi, desi exista autogari autorizate si cu capacitati suficiente de 
preluare a fluxului judetean de calatori. In acest sens, se pune presiune pe transportul 
public local de persoane, ceea ce va ingreuna nejustificat efectuarea calatoriei, din punct 
de vedere al timpului si al costurilor acesteia. 
 Astfel, daca un calator vine in Iasi cu trenul si vrea sa ajunga la Golaiesti, intai 
trebuie sa mearga cu un mijloc local de transport pana in Dancu, sa plateasca in plus un 
tarif pentru transportul public local, si apoi  sa ia un autobuz din grupa 2, din Dancu, 
pentru a ajunge la Golaiesti. 
 Un astfel de rationament prejudiciaza in mod evident cetatenii judetului Iasi, 
acestia fiind obligati sa utilizeze si un serviciu local de transport (cel din Municipiul Iasi) 
pentru a ajunge la destinatie, aducandu-le costuri suplimentare si timp pierdut. 
 Toate acestea, in contextul in care, la art. 20 alin. (3) lit. c) din Regulamentul 
serviciului se prevede faptul ca la intocmirea programului de transport se va tine cont 
de transportul feroviar de persoane, pentru asigurarea legaturilor si corelarea 
programelor. 
 In concluzie, neintroducerea in program a Autogarilor autorizate incalca 
prevederile legale mai sus mentionate si afecteaza grav interesele utilizatorilor, 
programul de transport fiind intocmit fara consultarea acestora si fara a se porni de la 
nevoile de transport ale calatorilor din judetul Iasi. 
 
 4. Referitor la valoarea totala estimata a contractului, respectiv 1.654.486.031,4 
lei (aproape triplu fata de cea mai mare valoare estimata pe tara, respectiv Constanta 
611.148.947 lei pentru un program de 7 ani), aceasta s-a stabilit fara niciun mod de 
calcul care sa apara in studiul de oportunitate. 
 Un alt exemplu al lipsei totale de fundamentare, este calculul valorii pe grupele de 
trasee. Astfel, grupa 7 are o valoare estimata de 332.069.615,5 lei, cat au alte judete pe 
intreg programul lor de transport ( de exemplu, Cluj a stabilit o valoare estimata 
de 360.355.867,20 lei pe intreg programul de transport pe 63 de loturi, pe 6 ani). 
 Consideram ca trebuie facuta o reevaluare de catre Consiliul Judetean Iasi, fiind 
imposibil ca  grupa 7 de trasee sa valoreze cat intregul programul de transport al 
judetului Cluj pe 6 ani, iar grupa 2 cat intregul program de transport al judetelor 
Dambovita ( 282.465.043,86)  si Olt (253.494.988,75) pe 6 ani. 
 Autoritatea de Transport din cadrul Consiliului Judetean Iasi trebuie sa precizeze 
cum au fost calculate valorile totale estimate pe grupe si cum s-a ajuns la o valoare 
unica estimata in lei/km/loc de 0,7 plus TVA pentru toate grupele (indiferent de 
valoarea totala estimata pe grupa, de nr. de autovehicule necesare, de nr. de km si de 
capacitatea de transport). 
 Consecintele acestui tarif dublat (fata de tarifele comunicate de transportatori in 
medie de 0,36 lei/km/loc ), inmultit cu capacitatea disproportionata a mijloacelor de 
transport ( de la 19 locuri in prezent se impun in noul program 30, 40 sau chiar 50 de 
locuri pentru un singur mijloc de transport), a dus la calculul celor mai mari valori 
estimate din tara pe grupe si pe intreg programul, urmand a se impune un tarif ce nu va 
putea fi suportat de calatori si indicatori de performanta imposibil de atins de operatori. 
 In toate celelalte judete valorile estimate au avut la baza un studiu de 
oportunitate, realizat de o firma specializata, insa Consiliul Judetean Iasi este singurul 
din tara care nu a intocmit un astfel de studiu de specialitate, valorile fiind stabilite in 
mod arbitrar, lipsite de orice fundamentare si imposibil de realizat. 
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 Stabilirea nejustificata a valorii estimate pe programul de transport al judetului 
Iasi 2023-2028 (cea mai mare valoare din Romania) este de natura sa blocheze 
accesul la serviciul de transport pentru operatori, deoarece, in functie de aceasta valoare 
estimata se stabilesc garantiile de participare, de executie si valoarea medie a cifrei de 
afaceri ca si criterii de selectie si calificare), iar ulterior, niciun operator nu va putea 
realiza indicatorii de performanta impusi. 
 Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2019-2021) trebuie sa fie cel putin 
egala cu valoarea minim impusa intre 3.225.939,85 lei -pentru grupa 3 si cel putin egala 
cu valoarea minima impusa de 16.603.480,78 lei -pentru grupa 7. 
 Aceste valori impuse sunt nejustificat de mari raportat la celelalte judete care au 
stabilit media ciferi de afaceri de 10 ori mai mica,  intre 37.000 de lei -2.700.000 lei- Cluj 
sau intre 2 si 5 milioane de lei la Constanta sau 383.020 lei-6.483.211 lei-Vrancea, etc. 
 Stabilirea acestor sume atat de mari, in mod nejustificat, constituie un 
impediment real in ceea ce priveste accesul la procedura de achizitie publica, Autoritatea 
de Transport din cadrul Consiliului Judetean Iasi fiind obligata sa prezinte 
fundamentarea care a stat la baza acestor sume. 
 
 5. Capacitatea de transport a fost stabilita fara a se analiza (printr-un studiu 
de specialitate), cerinta de transport la nivelul judetului Iasi. 
 Conform prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Lg. nr. 92/2007, evaluarea 
fluxurilor de transport se face in baza unui studiu de specialitate care sa stabileasca 
cerintele de transport. 
 Acest studiu de specialitate nu a fost efectuat la nivelul judetului Iasi, pentru a 
determina  capacitatea minima de transport si  pentru a  dovedi faptul ca sunt necesare 
autocare cu 40 sau 50 de locuri pentru efectuarea traseelor dintr-o grupa, care in 
prezent se efectueaza cu o capacitate minima de 19 locuri. 
 Majoritatea judetelor din tara (Cluj, Constanta, Dambovita, Vaslui, Vrancea, etc.), au 
stabilit, in baza studiilor de specialitate, capacitati minime de 10/23 de locuri, in 
timp ce judetul Iasi, fara nicio fundamentare, solicita prin acest proiect capacitati minime 
de 40/50 de locuri. 
 Emitentul proiectului de program nu a facut decat sa stabileasca acelasi nr. de curse 
pe trasee, insa cu capacitati de transport duble, fara a se verifica in prealabil cererea de 
transport la nivel de judet. Schimbarea capacitatii de 16 locuri/19 locuri cu microbuze, la 
acelasi numar de curse, cu autocare de 40-50 de locuri, va duce clar la pierderi majore 
pentru operatorul de transport castigator si la renuntarea previzibila la efectuarea 
grupelor, prin blocarea seviciului. 
 Astfel, in lipsa aprecierii corecte a fluxului de calatori existent la nivelul judetului, 
printr-un studiu de specialitate, programul este din start intocmit gresit prin impunerea 
unor capacitati minime nejustificate.  
 

 In acest context, solicitarile noastre cu privire la proiectul programului 
de transport suspus dezbaterii publice sunt urmatoarele: 
 1. Retragerea urgenta a proiectului de hotarare privind aprobarea 
Programului de transport public judetean pe grupe de trasee, valabil 01.01.2023-
31.12.2028; 
 2. Efectuarea unui studiu de oportunitate/mobilitate/impact cu o firma 
specializata pentru a se fundamenta: 
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 a) necesitatea impartirii pe grupe a programului de transport, 
 b) modul de constituire a grupelor, 
 c) evaluarea cerintei de transport (fluxului de calatori) pentru determinarea reala 
a capacitatii de transport si a capacitatii autogarilor, 
  d) stabilirea corecta a valorilor estimate ale achizitiei; 
 3. Reintroducerea legaturilor directe intre Iasi-Pascani si Iasi-Harlau, prin 
eliminarea situatiei in care calatorii trebuie sa schimbe mai multe mijloace de transport 
si mai multi operatori din grupe diferite pentru a ajunge la destinatie, avand prejudicii 
de costuri si de timp; 
 4. Stabilirea capacitatii minime de transport la 10/23 locuri, avand in vedere 
definitia “autobuzului” din OG nr. 27/2011, art. 3 pct. 3 (mijloc de transport care are 
minim 9 locuri si maxim 22) si, de asemenea,  scaderea constanta a fluxului de calatori 
pe trasee; 
 5. Stabilirea autogarilor ca principalele statii de plecare pentru traseele cu 
plecari frecvente; 
 6. Reanalizarea valorilor estimate pe grupe, a valorii total estimate si 
prezentarea transparenta a modalitatii de calcul a acesteia; 
 7. Eliminarea valorii unice estimate la 0,7 lei/km/loc plus TVA, pentru toate 
grupele. 
 Anexam cu titlu de exemplu situatia operatorului de transport SC GEO TUR SRL 
pentru traseul Iasi-Madarjac. 
 
 Va multumim si va asiguram de intreaga noastra solicitudine, 
 

    Cu stima, 
     Presedinte ATPJ IASI 

Apostol Cristinel Constantin 
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