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 I. MIJLOACELE DE TRANSPORT DESTINATE TRANSPORTULUI JUDETEAN DE 
PERSOANE SUNT AUTOBUZELE (intre 9-22 de locuri), NU AUTOCARELE. 
 
 Conform definitiei prevazute la art. 3 pct. 3 din OG nr. 27/2011, prin autobuz se 
intelege “autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 
km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare, care 
are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; ". 
 Aceasta definitie a fost preluata de Consiliul Judetean Iasi si prevazuta  in 
Regulamentul serviciului de transport (aprobat la Anexa nr. 1 a HCJ Iasi nr. 219/2021, 
art. 3 pct. 3),  Caietul de sarcini ( aprobat la Anexa nr. 2 a HCJ Iasi nr. 219/2021, pct. 3) 
si Contractul de delegare (aprobat la Anexa nr. 3 a  HCJ Iasi nr. 219/2021, cap. I 
definitii). 
 De asemenea, conform prevederilor art. 14 alin. (3) din Lg. nr. 92/2007, 
mijloacele de transport destinate transportului județean de persoane sunt autobuzele 
(minim 9 locuri), așa cum acestea sunt definite în OG nr. 27/2011 (art. 3 pct.3, redat mai 
sus). 
 Prin urmare, din coroborarea acestor prevederi legale, rezulta faptul ca mijloacele 
destinate transportului judetean de persoane sunt autobuzele, iar nu autocarele (autocar 
- autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat şi echipat numai pentru 
transportul de persoane aşezate pe scaune, având spaţii speciale pentru transportul 
bagajelor pe distante mari, amenajat şi dotat pentru a asigura confortul persoanelor 
transportate, având interdicţia de a transporta persoane în picioare-art. 3 pct 4 din OG nr. 
27/2011), asa cum gresit se prevede in proiectul de program. 
 Autocarul nu este nominalizat la art. 14 alin. (3) din Lg. nr. 92/2007 si nici prevazut 
in Regulamentul serviciului, in Caietul de sarcini sau in Contractul de delegare (aprobate 
prin  HCJ Iasi nr. 219/2021). 
 

 II. DUBLAREA NEJUSTIFICATA A CAPACITATII DE TRANSPORT. 
 

 Conform prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Lg. nr. 92/2007: ”Consiliile locale, 
consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: 
 a)evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi determinarea pe baza 
studiilor de specialitate a cerinţelor de transport public local, precum şi anticiparea 
evoluţiei acestora;". 

  Proiectul programului de transport a fost intocmit de Autoritatea de Transport 
din cadrul Consiliului Judetean Iasi fara respectarea acestor 3 atributii prevazute 
imperativ de lege in sarcina consiliilor judetene, respectiv: 
 1. evaluarea fluxurilor, 
 2. determinarea cerintelor de transport prin studii de specialitate, 
 3. anticiparea evolutiei cerintei de transport. 
 In proiectul de program de transport nu se reflecta scaderea nr. de calatori din 
ultimii doi ani, capacitatea de transport fiind dublata in mod nejustificat. 
 De asemenea, evolutia cerintei de transport nu a fost anticipata, atat timp cat au 
fost impuse si cate 15 autocare (cu 30, 40, 50 locuri) pe o grupa de 12 trasee (grupa 7), 
in timp ce in grupa 5 s-au prevazut doar autobuze cu 19 locuri (pastrandu-se capacitatile 
actuale pentru anumiti operatori de transport). 
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 De exemplu, pe traseul nr. 1 din Grupa 7, Iasi-Podu Iloaiei-Tg. Frumos, 42 km pe sens, 
s-au prevazut 2 autocare cu capacitate de 40 de locuri, ce circula din ora in ora. 
 In prezent, pe acest traseu se circula cu 2 microbuze de 19 locuri (14 si 16 in 
licenta) ce nu sunt toate ocupate, introducerea de autocare de 40 de locuri din ora in ora 
fiind total nejustificata, neexistand cerinta de transport pentru atatea locuri. 
 Un alt exemplu, in grupa 8, traseul 4, Pascani-Costesti-Tg. Frumos, 27 km pe sens, s-
au impus 2 autocare a cate 30 de locuri, in timp ce in momentul de fata capacitatea este 
de 19 locuri. 
 Pe o distanta atat de mica nu se pot impune autocare cu o astfel de capacitate, in 
contextul in care nr. de calatori este vizibil in scadere. 
 In noul program au fost impuse un nr. total de 51 de autocare, majoritatea cu 
capacitati de peste 30 de locuri: 
-4 autocare gr. 1, 
-6 autocare gr. 2, 
-2 autocare gr. 3, 
-4 autocare gr. 4, 
-0 autocare in gr. 5, 
-3 autocare in gr. 6, 
-15 autocare in grupa 7, 
-9 autocare in grupa 8, 
-5 autocare in grupa 9, 
-3 autocare in grupa 10. 
 Traseul 8, Iasi-Cristesti-Madarjesti, din grupa 7, 21,3 km pe sens,  se face cu un 
autocar de 40 de locuri, in timp ce traseul 4 din Grupa 5, Iasi-Tibana-Alexeni, 41,6 
km/sens, se face cu un autobuz de 19 locuri. 
 Autoritatea de Transport trebuie sa motiveze de ce pentru anumite trasee s-a 
pastrat capacitatea actuala de transport, iar pentru altele a crescut de la 19 locuri 
la 50 de locuri, in lipsa cerintei de transport. 
 In acest context, fara efectuarea unui studiu, nu se pot fundamenta capacitatile de 
40-50 de locuri, impunandu-se a se stabili, ca in celelalte judete, capacitati minime de 
10-22 de locuri, in vederea respectarii Lg. nr. 92/2007. 
 
 III. STATIILE PREVAZUTE IN PROGRAM NU SUNT AMENAJATE 
CORESPUNZATOR DE CATRE ADMINISTRATIILE LOCALE. 
 
 Staţiile publice în care se realizează îmbarcarea/debarcarea calatorilor nu 
sunt amenajate corespunzator de administatiile locale si nici nu au fost stabilite 
cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, acestea nefiind 
aprobate prin hotarari de consiliu local si nici avizate de catre comisiile de 
circulatie rutiera din cadrul primariilor. 
 Aceste statii (de exemplu statia OMV din Tg. Frumos, statia Rond Canta, Castel, 
Dancu, Bucium, Padurii-Iasi), situate pe trotuare, nu sunt delimitate corespunzator, nu 
sunt amenajate pentru a permite plecarea s i sosirea autobuzelor din ora in ora, si nu 
asigura servicii pentru autobuze s i pentru persoanele aflate î n as teptare sau persoane 
cu dizabilita t i.  
 Statiile de plecare/sosire din Iasi deservesc transportul public local, 
suprapunerea cu transportul judetean fiind de natura a afecta ambele categorii de 
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calatori si a supraaglomera nejustificat capetele de traseu. 
 Conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Lg. nr. 92/2007, autorita ţile 
administraţiei publice locale au obligaţia de a stabili şi de a aplica strategia pe 
termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor 
publice de transport local şi judeţean, ţina nd seama de planurile de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-sociala  a localita ţilor 
şi de cerinţele serviciului de transport public local şi judeţean, de evoluţia acestora. 
 Strategia de dezvoltare la nivelul judetului Iasi nu este reflectata in proiectul de 
program propus, autogarile fiind inlocuite cu statii fara ca amplasamentul acestora sa fie 
aprobate de catre UAT-urile judetului. 
 Amplasamentul stat iilor publice (precum cea de la OMV Tg. Frumos, cele din Iasi, 
etc), nu au fost aprobate de catre consiliile locale, prin hotarare, pentru a deservi 
transportul judetean de persoane. 
 

 IV. CONSTITUIREA GRUPELOR DE TRASEE FARA RESPECTAREA 
PREVEDERILOR LEGALE INCIDENTE IN CAUZA. SUPRAPUNERI PE TRASEE. 
NERESPECTAREA CRITERIILOR GEOGRAFICE SI ECONOMICE LA CONSTITUIREA 
GRUPELOR. 
  Conform prevederilor  art. 23 ind. 1 alin (7) din Lg. nr. 92/2007: „La stabilirea 
traseelor și constituirea grupelor de trasee care fac obiectul procedurii de atribuire a 
contractului de servicii publice de transport călători se au în vedere gruparea echilibrată 
a traseelor, evitarea suprapunerii traseelor sau a mai multor operatori pe acelaşi 
traseu, posibilitatea aplicării unei politici tarifare unitare și a unui sistem de taxare 
integrat, facilitarea folosirii unitare a titlurilor de călătorie, distribuirea echitabilă a 
traseelor între operatori, precum și utilizarea eficientă a fondurilor publice, cu 
respectarea criteriilor economice şi geografice și a normelor aplicabile compensației 
de serviciu public, prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.” 

 De asemenea, conform definitiei prevazute la art. Lit. k din Ordinul ANRSC nr. 
272/2007, prin grupă de trasee se intelege “două sau mai multe trasee de transport 
public care se pot suprapune parțial, pot fi în ramificație sau care deservesc o zonă 
limitată, atribuite aceluiaşi operator de serviciu public, grupate în funcție de 
arealul geografic deservit şi de necesitatea acoperirii echilibrate a nevoilor de 
mobilitate ale colectivităților locale;”. 
  
   Din analiza pe harta a programului de transport rezulta urmatoarele: 
 
 -Lipsa legaturilor directe intre orasele/municipiile principale din judetul Iasi 
(inclusiv legatura intre Pascani si Harlau) si lipsa legaturilor directe intre multe comune 
din judet si Municipiul Iasi (calatorii fiind obligati sa circule cu mai multe mijloace de 
transport, in mai multe grupe). 
 -In grupa 1, traseele T4 si T5, ce fac legatura intre Harlau-Plugari-Hălceni si Iasi-
Plugari-Borosoaia, nu se incadreaza geografic in prima grupa, in instrumentele de 
motivare a proiectului nefiind prevazut motivul cuprinderii acestora in grupa de N-E a 
judetului. 
 Aceste trasee se integreaza in grupa 10, constituita in jurul orasului Harlau, iar nu 
in grupa 1, alaturi de traseele Iasi-Sendreni, Iasi-Roscani, Iasi-Bivolari, Iasi Andrieseni, 
Iasi-Vladeni; 

https://lege5.ro/App/Document/gi3tmmztg4/regulamentul-nr-1370-2007-privind-serviciile-publice-de-transport-feroviar-si-rutier-de-calatori-si-de-abrogare-a-regulamentelor-cee-nr-1191-69-si-nr-1107-70-ale-consiliului?d=2022-06-02
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 -In grupa 2 nu se asigura legatura directa intre Iasi si comunele Grozesti, Gorgan 
si Cozmesti, calatorii din aceste comune fiind obligati (in mod nejustificat) sa ia legatura 
spre Iasi prin Raducaneni si sa schimbe 2 mijloace de transport (in cadrul aceleiasi 
grupe). 
 De asemenea, legatura intre Iasi/ Raducaneni si comuna Mosna nu este asigurata, 
 -In grupa 3 sunt prea putine trasee (4), distribuirea nefiind echitabila, raportat la 
nr. din grupa 7 (12 trasee), grupa 8 (13 trasee) sau grupa 9 (12 trasee). In grupa 2 sunt 
11 trasee, o parte din acestea putand fi distribuite in grupa 3 pentru asigurarea unui 
echilibru. 
 -In grupa 6, traseul Harlau -Focuri Fantanele, prin Belcesti, nu se incadreaza 
geografic in aceasta grupa (ci in grupa 10) si nici nu se impune o ocolire prin Belcesti, 
lungind nejustificat traseul. O legatura prin Coarnele Caprei fiind mult mai scurta si 
logica din punct de vedere geografic. 
 -In grupa 7, traseul 4 (Iasi-Podu Iloaiei-Madarjac) si traseul 6 (Iasi-Podu Iloaiei 
Osoi Sineti),  fac legatura intre Municipiul Iasi si comunele Madarjac si Sinesti prin Podu 
Iloaiei,  ocolirea si marirea nejustificata a lungimii traseului nefiind fundamentata. 
 -In grupa 8, traseele 7 si 8, ce fac legatura intre Pascani-Vanatori, 20 de km, se 
suprapun, nefiind necesare 2 autobuze cu 19 locuri, ci doar 1. Legatura intre orasul 
Pascani si comunele limitrofe poate fi asigurata printr-un singur traseu, asigurandu-se 
astfel o mai mare eficienta si un nr. mai mic de mijloace de transport. 
 -In Grupa 9, primele 3 trasee ce fac legatura intre Pascani si Siretel se suprapun 
in proportie de 80%, nefiind necesar a se efectua cu un autocar de 45 de locuri si doua 
autobuze de 19 locuri. Distanta este de 27-30 km, neimpunandu-se a se asigura 
legatura intre 2 localitati prin 3 trasee. 

          De asemenea, in grupa 9, traseele 5 si 6, care fac legatura intre Pascani si comuna 
Valea Seaca, (distanta pe sens 7,1 km) se suprapun si se efectueaza cu 2 autocare 
cu 40 si 50 de locuri, in contextul in care, conform definitiei, autocarele se folosesc pe 
distante mari. 

 Traseele 8 si 11, ce asigura legatura intre Pascani si Miroslovesti se suprapun  si 
se fac cu 2 autobuze de 19 locuri, pe 20 de km, in contextul in care s-ar putea face cu un 
singur mijloc de transport. 
 Traseele 1, 3 si 12 din Gr. 9, ce fac legatura intre Pascani si comuna Lespezi se 
suprapun, putand fi efectuate cu un singur mijloc de transport, iar nu 3 mijloace de 
transport, dintre care un autocar de 45 de locuri, avand in vedere ca nr. de km este in jur 
de 20. 
 
 Aceste suprapuneri nu sunt partiale ci in proportie de 80-90%, Autoritatea de 
Transport putand evita aceste suprapuneri prin concentrarea traseelor. 
 De asemenea, se observa lipsa unei legaturi directe intre Pascani si Harlau, in 
grupa 9, raportat la arealul geografic deservit de aceasta grupa. 
 -In grupa 10, traseul Tg. Frumos-Cucuteni nu se incadreaza geografic in grupa 10, 
ci in grupa 7, grupa 10 fiind constituita in jurul Orasului Harlau, iar nu in jurul orasului 
Tg. Frumos. 
 Legatura directa intre Cucuteni si Harlau nu este asigurata, calatorul din 
Cucuteni fiind obligat sa ia legatura din Tg Frumos pentru a ajunge la Harlau, ocolind in 
mod nejustificat, impunandu-se introducerea unui traseu direct intre Harlau si Cucuteni. 
           I n concluzie, acest proiect trebuie retras urgent de pe transparent a  decizionala  s i 
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refa cut, ata t dpdv al grupa rii traseelor ca t s i al tarifului /km/loc, precum s i prin 
introducerea autogarilor in programele de circulat ie, dar s i prin reintroducerea 
traseelor “consacrate” de peste 22 de ani: Ias i-Pas cani s i Iasi-Harlau.  


