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Capitolul 1 

SISTEM DE MANAGEMENT EXECUTIV  

APLICAT LA SC ”TRANSPORT LOCAL” SA TÂRGU-MUREȘ 

  
 Planul de management al SC ”Transport Local” SA Târgu-Mureș este documentul, 

care după validarea sa de către Adunarea Generală a Acționarilor, va sta la baza activităţilor ce 

urmează a fi desfăşurate în perioada 2015-2019, având ca scop unic realizarea criteriilor de 

performanţă în vederea poziţionării acesteia ca operator de transport urban sau după caz pe zona 

metropolitană Târgu-Mureș. 

 

1.1. Repere generale 

 

 Din perspectiva echipei ce şi-a asumat responsabilitatea conducerii SC ”Transport 

Local” SA Târgu-Mureș, planul de management, este instrumentul prin care sunt 

operaţionalizate strategiile membrilor Consiliul de Administraţie. 

 În esenţă, dezvoltarea strategică pentru următorii 4 ani a societății se concentrează pe 

efectuarea unui serviciu de transport comunitar complet, în mod responsabil, la standardele de 

calitate ale Uniunii Europene, având la baza nu numai dimensiunea afacerii a acestuia, ci şi cea 

socială, în condiţiile promovării unei atitudini responsabile şi profesionale, faţă de principalii 

obiective ale autorității tutelare, organisme şi autoriăţi de reglementare, membrii comunităţii etc. 

si ale eficientizării întregii activităţi. 

 Elaborarea planului de management, a luat în considerare şi strategia de dezvoltare 

locala a municipiului Târgu-Mures, respectiv a Zonei Metropolitane, context în care societatea 

işi va schimba statutul de operare, din local - pe teritoriul Municipiului Târgu-Mureș, în regional 

/ Metropolitan, în concordanţă cu prevederile Planului Operaţional Regional din cadrul Planului 

Integrat de Dezvoltare (PIDU). 

 Am luat de asemenea în considerare că societatea are în exploatare loturi de autobuze 

cu durata normală de funcţionare epuizată şi/sau aproape de final, precum şi de faptul că 

principala înnoire a parcului auto a avut loc în anul 2005-2006 când s-au achiziţionat un număr 

de 40 autobuze, cu surse de finanțare integral de la bugetul local al minicipiului Târgu-Mureș.  

 În acest sens, printre priorităţile noastre se găseşte şi gestionarea eficace si eficientă a 

fondurilor, pentru a menţine parcul auto la standardele de siguranţă şi respectiv de calitate 

impuse de legislaţia română şi cea europeană, precum şi realizarea unui program optim de 

achiziţii, eşalonat pe 4 ani, care să aibă în vedere extinderea societății ca operator regional, în 

contextul dezvoltării legăturilor de transport pentru asigurarea mobilităţii forţei de muncă. 

 

1.2. Obiective strategice 

 

a. Îndeplinirea criteriilor de performanţă stabilite de Consiliul de Administraţie al societății şi 

asumate de către managementul acesteia, pentru perioada 2015-2019, prin intermediul 

contractelor de mandat semnate.  
 

b. Crearea tuturor condiţiilor economico-financiare, structurale, legale şi de resurse umane, în 

vederea încheierii contractului de gestiune delegată cu Consiliul Local Târgu-Mureș, sau după 

caz în forma de asociere în participațiune și crearea asociației metropolitane de transport.  
 

c. Creşterea contribuţiei directe a societății, la dezvoltarea economică locală prin adaptarea 

reţelei la noua structură a cererii de transport, în primul rând prin îmbunătăţirea transportului 

locuitorilor către locurile lor de muncă.  
 

d. Îmbunătăţirea continuă a proceselor interne prin Sistemul de Management Integrat.  
 

e. Identificarea unor surse de finanţare şi fonduri pentru modernizarea societății, în concordanţă 
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cu creşterea gradului de informatizare şi retehnologizare - achiziţii maşini şi utilaje performante, 

modernizări, infrastructură adecvată şi asigurarea întreţinerii acesteia, obiectivelor asumate.  
 

f. Îmbunătăţirea continuă a nivelului de calitate al serviciilor livrate către clienţi/călători, 

dezvoltarea unui sistem de transport „inteligent” şi eficient.  
 

g. Creşterea capacităţii de intervenţie rapidă în cazul unor dezastre naturale, poluări etc.; 
 

h. Întărirea percepţiei publice conform căreia este necesar un transport în siguranţă şi confort la 

standarde urbane/metropolitane internaţionale.  
 

i. Fluidizarea traficului de călători.  
 

j. Creşterea gradului de accesibilitate faţă de infrastructura de transport public, a locuitorilor 

Municipiului Târgu-Mureș şi după caz, a celor din Zona Metropolitană.  
 

k. Diminuarea întârzierilor pe traseu.  
 

l. Reducerea dependenţei locuitorilor din zonele urbană / Metropolitană de autombile.  
 

m. Asigurarea infrastructurii urbane de transport - suport pentru creşterea atractvităţii         

Târgu-Mureșului, ca destinaţie turistică.  
 

n. Crearea unei culturi de organizaţie centrată pe menţinerea securităţii şi sănătăţii angajaţilor, 

precum şi pe evitarea/diminuarea poluării mediului de muncă şi înconjurător.  

 

1.3. Factori și critici de succes 

 

 Determinarea managementului de a răspunde cu succes provocărilor pe care Consiliul de 

Administraţie al societății le-a enunţat în mandatele acordate. 

 Suportul direct al Primăriei Municipiului Târgu-Mureș şi respectiv al Consiliului Local, în 

menţinerea cadrului lucrativ şi al celui de finanţare, din surse locale şi respectiv din 

instrumentele financiare structurale ale Uniunii Europene.  

 Suportul direct al membrilor Consiliului de Administraţie, care cu experienţa profesională şi 

de management pe care o deţin, ne pot sprijni în a valorifica la maximum oportunităţile ce vor 

apare, precum şi cele pe care le va crea chiar managementul.  

 Profesionalismul angajaţilor şi creşterea gradului de adecvare a pregătirii lor profesionale, la 

actualele cerinţe de dezvoltare.  

 Infrastructura dezvoltată în ultimii ani - autovehicule, trasee, staţii etc., care poate să fie adusă 

prin eforturile comune ale societății şi Primăriei, respectiv Consiliului Local al Municipiului 

Târgu-Mureș, la exigenţele dezvoltării durabile a Târgu-Mureșului.  

 Noua atitudine faţă de modul în care societatea livrează serviciile către comunitate, precum şi 

deschiderea mai mare a acesteia faţă de cerinţele diverselor segmente de călători.  

 Promovarea unui parteneriat social corect, dezvoltat pe date reale şi analize pertinente, având 

ca scop crearea unui cadru propice realizării obiectivelor strategice, plecând de la premiza că 

personalul angajat și competențele lor sunt factori determinanți pentru realizarea obiectivelor 

propuse împreună cu celelalte resurse existente. 

 

1.4. Elementele componente şi organizarea serviciului de transport public 

 

 Procesul de transport public auto de călători cuprinde totalitatea operaţiilor executate 

cu autovehicule pentru efectuarea deplasării în spaţiu a persoanelor. 

 De modul cum este organizat procesul de transport depinde atât eficienţa, cât şi 

calitatea acestuia, de aceea acordam o atenţie deosebită atât pregătirii procesului de transport 

propriu-zis, cât şi pregătirii personalului pentru a respecta disciplina rutieră şi a muncii, în 

vederea asigurarii regularităţii, siguranţei în circulaţie, etc. 
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 Procesul de transport public: prestaţiile ce se realizează cu autovehicule şi constituie 

„procesul de producţie” din acest domeniu de activitate. 

 Ciclul de transport: numărul de curse, care se pot efectua pe toată durata ciclului. 

 Cursă: activitatea de transport de călători a unui autovehicul între două capete de linie. 

 Operaţiile cursei: 

- îmbarcarea călătorilor în autovehicul la capul de linie primar;  

- asigurarea călătorilor;  

- efectuarea transportului călătorilor până la destinaţie;  

- îmbarcarea;  

- debarcarea pasagerilor în staţiile intermediare din cadrul cursei;  

- debarcarea călătorilor la capătul de linie final;  

- reluarea parcursului pe sensul de retur.  

 Durata ciclului (Dc) cuprinde următoarele etape: 

- timpul pentru pregătirea autovehiculului în vederea plecării în cursă ( include timpii aferenţi 

pregătirii tehnice a autovehiculelor, pentru adaptarea acestora la caracteristicile parcursului, 

pentru luarea unor măsuri de mecanizare a operaţiilor de îmbarcare-debarcare a pasagerilor, 

pentru pregătirea documentelor (Tp);  

- timpul pentru deplasarea autovehiculului la locul primar de îmbarcare (cap de linie) (Td);  

- timpul pentru efectuarea uneia sau a mai multor curse, inclusiv timpii de îmbarcare-debarcare 

intermediare a călătorilor în staţiile din cadrul cursei (Te);  

- timpul pentru revenirea autovehiculului după ultima debarcare a pasagerilor (ultima cursă) în 

punctul de garare, de unde urmează să înceapă un alt ciclu (Ti). 

 Durata ciclului de transport este cuprinsă între momentul începerii primei operaţii de 

pregatire a autovehiculului şi momentul încheierii ultimei operaţii de predare a documentelor de 

transport (după parcarea autovehiculului)  
 

(Dc = Tp + Td + Te + Ti) 

 

1.5. Cadrul legal de reglementare a activității societății 

 

 Prezentul Plan de management al SC ”Transport Local” SA Târgu-Mureș a fost 

elaborat în spiritul practicilor şi principiilor guvernanţei corporative, reglementate prin 

Ordonanța de Urgență a Guvenului nr. 109/2011, în scopul de a optimiza procesele şi relaţiile 

manageriale, precum şi pe cele administrare constituite la nivelul societății. În același timp, 

Planul de management al SC ”Transport Local” SA se pliază în totalitate pe legislația aplicabilă 

societăților comerciale din România, coroborată cu legislaţia şi reglementările existente în 

domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice în general, respectiv în domeniul serviciilor 

publice de transport local de persoane în particular, precum şi cu alte acte normative, respectiv: 

- Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 ale cărei norme de aplicare au fost 

aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative;  

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completarile 

ulterioare;  

- Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;  

- Ordinul Ministerul Transporturilor nr. 972/2007 - Regulamentul cadru pentru efectuarea 

transportului public local și a caietului de sarcini pentru Serviciile Comunitare de Utilități 

Publice aprobat prin Ordinul nr. 272/2007, Normele cadru privind tarifele pentru serviciile de 

transport public de persoane;  

- Legea nr. 31/1990 privind societăţile; 

- O.U.G.  nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

- Actul constitutiv al  SC ”Transport Local” SA; 
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1.6. Instituții de reglementare 

 

1.6.1. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice (A.N.R.S.C) 
 

 Este instituţia care reglementează activitatea de transport urban de călători. Este o 

instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, ce funcţionează din anul 2008 în 

subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi care are ca scop reglementarea şi 

monitorizarea la nivel central a activităţilor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi 

publice. Conform prevederilor Legii nr. 51 din 2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

A.N.R.S.C. autorizează autoritatea publică locală, să asigure, să organizeze, să reglementeze, să 

coordoneze şi să controleze prestarea serviciului de transport public desfăşurat pe raza 

administrativ-teritorială a acestuia. 

 

Atribuții: 
 

- 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;  

- 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 respectarea procedurilor 

legale de atribuire a gestiunii serviciului şi respectiv respectarea procedurilor de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor, în conformitate cu normele-cadru.  

 

1.6.2. Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.)  

 

Atribuţii: 
 

- 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;  
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- 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 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;  

- 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;  

 

1.6.3. Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.)  

 

Atribuții:  
 

- asigură inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor legale de 

către operatorii de transport rutier, intreprinderile de transport rutier în cont propriu, operatorii 

economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, precum şi de către instructorii 

auto autorizaţi. 
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1.6.4. Registrul Auto Român (R.A.R.) 

 

Atribuţii: 
  

- autorizează funcţionarea atelierelor de întreţinere şi reparaţii a mijloacelor de transport din 

dotare; autorizează activitatea de inspecţie şi testare din cadrul Staţiei ITP; atestarea 

competenţelor profesionale a personalului de conducere din atelierele de întreţinere şi reparaţii şi 

staţia ITP; asigură efectuarea clasificărilor mijloacelor de transport public etc.. 
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Capitolul 2 

PREZENTAREA SC ”TRANSPORT LOCAL” SA TÂRGU-MUREȘ 

 

2.1. Istoric şi localizare 

 

 Societatea comercială „Transport Local” SA Târgu-Mureş, cu sediul în str. Bega, nr. 

2, s-a înfiinţat ca urmare a Hotărârii Consiliului Municipal Târgu-Mureş nr. 11/31.03.1995, care 

la art. 1 prevede: „Se aprobă cu data de 01.04.1995 transformarea Regiei Autonome de Transport 

Călători Târgu-Mureş în societate comercială sub denumirea SC „Transport Local” SA sub 

autoritatea Consiliului Municipal” şi a fost înscris în Registrul Comerţului Mureş sub nr. 

J26/828/1995. 

 

2.2. Date de identificare a societăţii 

 

 Denumirea: SC „TRANSPORT LOCAL” SA TÂRGU-MUREŞ; 

 Nr. de înregistrare Oficiul Registrul Comerţului Mureş: J26/828/1995; 

 Cod Unic de Înregistrare: RO 1219301; 

 Forma juridică: Societate pe acţiuni; 

 Forma de proprietate: Proprietate publică de interes local; 

 Durata societăţii: nelimitată; 

 Sediul societăţii: Târgu-Mureş, str. Bega, nr. 2; 

 Ramura de activitate: Prestări de servicii (Cod CAEN 6021); 

 Acte de autorizare pentru exercitarea activităţii: Ordonanţa Guvernului nr. 69/1994 privind 

unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local, republicată în temeiul art. 

II din Legea nr. 135/1994; 

 Obiectul de activitate conform statului: transport urban de călători; reparaţii auto pentru 

mijloace de transport proprii; prestare de servicii în domeniul transportului de persoane şi de 

marfă în trafic intern şi internaţional; reparaţii auto pentru terţi; export-import, închirieri, 

intermedieri, publicitate, reclamă, depozitare, confecţionare şi prelucrare de produse plastic, 

metal, textil, cauciuc; comercializare de carburanţi către persoane juridice, în condiţiile prevăzute 

de lege; vânzări de bilete şi abonamente pentru călătorie cu mijlocele de transport ale societăţii; 

activitate de alimentaţie publică, comercializare en-gros şi en-detail de piese auto, anvelope, 

camere auto, lichid de frână, antigel, elemente filtrare ulei, aer şi combustibil, acumulatori auto, 

bucşe auto, textile, încălţăminte, metalpo-chimice, piele şi înlocuitori, elemente de cauciucărie, 

obiecte de uz casnic, cafea preambalată, ţigări, băuturi alcoolice şi răcoritoare preambalate, 

dulciuri; 

 Conducerea: Tatár Béla - director general, Mózes Levente-Sándor, preşedintele Consiliului de 

Administraţie; Filimon Vasile, Piros Magda şi Moca Teodoru - membrii în Consiliul de 

Administraţie; Csegedi Sándor - director economic; 

 

  Potrivit Statutului societății, administrarea SC ”Transport Local” SA Târgu-Mureș se 

asigură de către un Consiliu de administrație format din 5 membri, numit de către Adunarea 

Generală a Acționarilor, cu respectarea Legii  nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 

republicată, iar conducerea activității curente a societății este asigurată de către directorul 

general, ales de către Consiliul de administrație al societății.   

   Membrii Consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, 

indemnizația lor fiind stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor. 
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2.2.1. Atribuțiile, răspunderile și competențele Consiliului de administrație 

 

- stabilește structura organizatorică și funcțională a societății și o supune aprobării Adunării 

Generale a Acționarilor; 

- avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul în curs. 

În cazurile prevăzute de lege promovează documentațiile justificative pentru obținerea de 

subvenții bugetare de la Consiliul Local Municipal Târgu-Mureș; 

- examinează și avizează bilanțul și contul de profit și pierderi, după prezentarea raportului de 

către directorul economic;  

- avizează încheierea, rezoluțiunea și rezilierea, după caz, a contractelor de închiriere, 

concesionare de spații și mijloace fixe; 

- avizează repartizarea profitului după acoperirea cheltuielilor și constituirea fondurilor de 

rezervă și celelalte fonduri prevăzute de lege; 

- asigură sumele necesare satisfacerii unor necesități social-culturale și sportive ori de 

perfecționare-recalificare ale personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premiere a 

acestuia, achitării impozitelor, taxelor, cotelor de asigurări și a celorlalte vărsăminte prevăzute de 

lege; 

- aprobă tactica și strategia activității de marketing; 

- avizează contractarea de împrumuturi bancare pe termen scurt, mediu sau lung și modul de 

rambursare a acestora; 

- avizează asocierea SC ”Transport Local” SA, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice, 

pentru realizarea de obiective de interes comun (public); 

- aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, în limita competențelor prevăzute de lege; 

- analizează situația economico-financiară a societății pe baza raportului conducerii executive și 

aprobă măsurile necesare pentru eliminarea cauzelor unor disfuncționalități; 

- elaborează și propune spre aprobare Consiliului Local Municipal Târgu-Mureș, Regulamentul 

de Organizare și Funcționare al SC ”Transport Local” SA; 

- aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al SC ”Transport Local” SA elaborat de conducerea 

societății și reprezentanții angajaților; 

- propune și, după caz, avizează încheierea actelor juridice prin care să  dobândească, să 

înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție, bunuri aflate în patrimoniul 

SC ”Transport Local” SA, altele decât cele din domeniul public aflate în administrare, atunci 

când legea nu impune alte condiții; 

- stabilește și aprobă plata premierilor pentru personalul societății conform Contractului colectiv 

de muncã al SC ”Transport Local” SA; 

- răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu, stabilind măsuri pentru 

paza bunurilor societății. Membrii Consiliului de Administrație răspund individual și în solidar, 

după caz, pentru neîndeplinirea atributiilor ce le revin; răspunderea materială a membrilor 

Consiliului de administrație este condiționată de participarea la adoptarea unor hotărâri 

păgubitoare pentru patrimoniul societății; 

- deleagă un colectiv sau pe directorul general, să negocieze Contractul colectiv de muncă pe 

nivelul societății cu reprezentanții salariaților și rezolvă eventualele divergențe; 

- îndeplinește orice alte atribuții care derivă din actele normative în vigoare sau dispuse de 

Adunarea Generală a Acționarilor respectiv Consiliul Local Municipal Târgu-Mureș. 

  

 Conducerea operativă a activității curente a societății revine Directorului general, 

ales de către Consiliul de administrație pe o perioadă de 4 ani. 
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2.2.2. Atribuțiile, competențele și răspunderile Directorului general 

 

- pune în aplicare prin compartimentele funcționale, toate hotărârile Consiliului de administrație; 

- angajează prin semnătura sa, unitatea în relațiile cu terții; 

- angajează și concediază personalul societății în condițiile legii;  

- emite decizii potrivit competenței, în condițiile legii; 

- numește și revocă directorii executivi, conducătorii locurilor de muncă pentru secții, ateliere, 

birouri, compartimente funcționale, în condițiile legii; 

- sancționează personalul societății pentru abateri de la disciplina tehnologicã, disciplina în 

muncă, nerespectarea sarcinilor proprii de muncă etc.; 

- semnează Contractul individual de muncă; 

- organizează, conduce și gestionează activitatea SC ”Transport Local” SA, conform legilor în 

vigoare și a normelor stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor, respectv Consiliul 

Local Municipal Târgu-Mureș; 

- concepe, aplică strategii, politici de conducere și dezvoltare a societății; 

- conduce negocierile privind încheierea Contractului colectiv de muncă; 

- încheie acte juridice în numele și pe seama societății. Actele juridice pentru care, potrivit legii 

este necesară aprobarea adunării generale le încheie numai potrivit aprobării acestuia; 

- desemnează înlocuitorul pentru perioada de absență și stabilește limitele de competență și 

responsabilitățile acestuia; 

- propune spre aprobare adunării generale organigrama cu numărul de posturi de lucru a SC 

”Transport Local” SA; 

- dispune premierea personalului, în funcție de posibilitățile financiare ale societății, conform 

prevederilor stipulate în Contractul colectiv de muncă; 

- prezintă la termenul stabilit proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății la Primăria 

Municipiului Târgu-Mureș, pentru a fi supus aprobării Consiliului Local  Municipal Târgu-

Mureș; 

- îndeplinește și alte sarcini dispuse de către Consiliul de administrație și Adunarea Generală a 

Acționarilor. 

 Evaluarea activităţii directorului general se face anual de către Consiliul de 

Administraţie şi vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi a Planului de management. 

 Semestrial, directorul general va întocmi un raport cu privire la activitatea de 

conducere executivă şi cu privire la evoluţia societății, care va fi prezentat Consiliului de 

Administraţie. 

 

2.3. Capitalul social subscris şi vărsat 

 

 Capitalul social este în valoare nominală totală de 526.320 lei. 

 Structura capitalului social se prezintă astfel: 210.528 acţiuni nominative, cu o 

valoare nominală de 2,5 lei / acţiune, aparținând integral, în procent de 100% Consiliului Local 

Municipal Târgu-Mureș. 

 

2.4. Cadrul de organizare, reglementare şi de monitorizare a serviciului de transport public 

local de persoane prin curse regulate cu mijloace de transport în comun 

 

 Serviciul de transport public local de persoane are la bază următoarele principii:  

- respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale călătorilor;  

- asigurarea deplasării în condiţii de siguranţă şi de confort;  

- protecţia mediului;  

- tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi utilizatorii;  



PLAN DE MANAGEMENT SC “TRANSPORT LOCAL” SA TÂRGU-MUREȘ -  2015-2019 

 

10 

 

- servicii de calitate în condiţiile unor tarife accesibile;  

- administrarea eficientă a bunurilor şi a fondurilor băneşti;  

- dezvoltarea durabilă.  

 Face parte din categoria transportului public local de călători transportul de persoane 

care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:  

- este efectuat pe teritoriul unei localităţi urbane sau rurale, precum şi între localitatea respectivă 

şi localităţile limitrofe;  

- se execută pe rute şi cu frecvenţe prestabilite, iar călătorii sunt îmbarcaţi sau debarcaţi în puncte 

de oprire fixe;  

- se percepe un tarif de transport, încasat de operatorul de transport.  

 Prin mijloacele de transport în comun se înţelege vehiculele destinate în mod special 

transportului public urban şi suburban de persoane.  

- autobuze urbane, autovehicule destinate şi echipate pentru transportul de persoane şi al 

bagajelor acestora; autobuzele din această categorie vor fi amenajate pentru transportul de 

pasageri, aşezaţi pe scaune sau în picioare, având cel puţin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al 

conducătorului auto, care asigură posibilitatea unui schimb rapid de pasageri în staţii;  

- minibuze sau microbuze, autovehicule destinate prin construcţie transportului a 10-17 persoane 

pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune şi în 

picioare.  

 Pentru asigurarea dezvoltării durabile în domeniul serviciului de transport public 

local de călători consiliile locale stabilesc strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu 

şi lung a acestor servicii, ţinând seama de planurile de urbanism şi de programele de dezvoltare 

economico-socială a localităţii.  

 Serviciile de transport public local de călători se organizează pentru a satisface cu 

prioritate nevoile populaţiei, precum şi ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici. Sunt 

abilitate să organizeze, să reglementeze, să conducă, să monitorizeze şi să controleze servicii de 

transport public local de călători consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, precum 

şi consiliile judeţene.  

 Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a întreprinde măsurile 

necesare pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea transportului public urban şi suburban 

de persoane.  

 Autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciile de specialitate, vor gestiona 

şi vor controla activitatea operatorilor de transport public local de călători.   

 Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi prestatorii de servicii de 

transport public local de călători se bazează pe relaţii contractuale stabilite în conformitate cu 

contractul de delegare a serviciului respectiv. Pentru organizarea, conducerea şi administrarea 

serviciilor de transport public local de călători consiliile locale pot utiliza unul sau mai mulţi 

operatori de transport specializaţi, cărora le încredinţează contractul de delegare de gestiune a 

serviciului respectiv. 

 Delegarea serviciului de transport public local de călători se face în condiţiile 

stabilite prin contractul-cadru de delegare şi prin regulamentul-cadru de delegare a serviciilor 

publice locale de transport local de călători.  

 În procesul delegării, în conformitate cu competenţele şi cu atribuţiile ce le revin 

potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea 

politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, inclusiv a programelor de dezvoltare a 

serviciului de transport public local de călători, precum şi dreptul de a urmări, a controla şi a 

supraveghea îndeplinirea obligaţiei efectuării serviciului public de transport local de călători 

privind:  

 respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de transport public 

local de călători;  
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 derularea ritmică a serviciilor prestate, respectarea traseelor stabilite şi a orarelor zilnice şi 

săptămânale;  

 modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau 

modernizare a mijloacelor din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin contractul de 

delegare;  

 modul de formare şi de stabilire a tarifelor pentru serviciile de transport public de călători.  

 Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente serviciilor de transport public local de 

călători se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea 

şi aprobarea investiţiilor publice şi a principiilor autonomiei financiare a prestatorilor de servicii 

de transport public local de călători privind suportarea de către utilizatori şi recuperarea 

integrală, prin tarif, a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare. Se va ţine seama de 

interesul general, de tarifele practicate şi de condiţiile de transport oferite beneficiarilor.  

 Pentru finanţarea investiţiilor necesare în vederea dezvoltării şi modernizării 

infrastructurii serviciilor de transport public local de călători, consiliile locale pot contracta 

credite interne şi/sau externe ori pot delega serviciul respectiv, în condiţiile legii, pe o perioadă 

limitată, în funcţie de specificul activităţii.  

 Lucrările pe care investitorii le realizează din fonduri proprii rămân în proprietatea 

acestora pe toată durata contractului de concesiune, precum şi după expirarea acestuia, dacă nu  

s-a convenit altfel.  

 Operatorii de transport public local de călători sunt societăţile comerciale, regiile 

autonome şi serviciile de interes local autorizate, care prestează servicii publice în condiţiile 

stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, în temeiul legii. Operatorii de transport 

public local de călători beneficiază de acelaşi regim juridic, indiferent de forma de organizare 

sau de proprietate.   

 Societăţile comerciale de transport public local de călători înfiinţate de consiliile 

locale sau judeţene, potrivit legii, pot fi de interes local, respectiv judeţean, în funcţie de limitele 

teritoriale în care acţionează.  

 Societăţile comerciale de transport public local de călători înfiinţate de autorităţile 

administraţiei publice locale îşi pot desfăşura activitatea şi în cadrul altor localităţi, participând 

astfel la dezvoltarea pieţei libere a operatorilor de transport public local de călători. 

 Garantarea dreptului de a beneficia de serviciul de transport public local de călători 

pentru toţi utilizatorii, persoane fizice, este prevăzută în regulamentul serviciului, care este 

aprobat de consiliul local.  

 Utilizatorii au dreptul de acces la informaţiile publice cu privire la serviciile de 

transport public local de călători, atât operatorul de transport, cât şi autorităţile administraţiei 

publice locale având obligaţia de a comunica informaţii cu privire la indicatorii de calitate ai 

serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale.  

 Hotărârile Consiliului Local cu privire la serviciul de transport public local de 

călători sunt aduse la cunoştinţă publică.  

 Utilizatorii au obligaţia să achite costul călătoriilor pe care le efectuează, conform 

tarifelor anunţate.  

 Drepturile operatorilor de transport public local de călători sunt prevăzute în 

contractele de delegare şi în regulamentele de funcţionare, pentru serviciile aflate în administrare 

directă, sau în contractele de concesiune, pentru serviciile cesionate spre administrare altor agenţi 

economici, urmărindu-se asigurarea echilibrului contractual prin aplicarea următoarelor principii:  

 încasarea tarifelor aferente serviciilor de transport public local de călători prestate şi 

actualizarea acestora cu indicele preţurilor de consum;  

 modificarea tarifului în situaţiile de modificare semnificativă a echilibrului contractual;  
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 întreruperea furnizării serviciilor de transport public local de călători în cazul nerespectării 

obligaţiilor contractuale de către autoritatea administraţiei publice locale, conform legislaţiei în 

vigoare.  

 Operatorul de transport public local de călători are către utilizatori 

următoarele obligaţii:  

 să respecte regulile asumate prin contractul de delegare sau de concesiune;  

 să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestaţi în condiţiile 

prevederilor regulamentului local al serviciului de transport public local de călători;  

 să respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune cu privire la indicatorii de 

performanţă stabiliţi de consiliile locale;  

 să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul 

la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării 

serviciilor de transport public local de călători, în conformitate cu clauzele contractului de 

delegare sau de concesiune şi cu prevederile legale în vigoare;  

 să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea 

costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale 

în vigoare pentru achiziţiile de lucrări, bunuri şi servicii.  

 Activităţile economice şi sociale desfăşurate într-un mediu urban conduc la 

necesitatea realizării unui mare număr de deplasări de persoane, care sunt foarte diferite ca scop, 

ca traseu sau mod de deplasare. Strategia efectuării unui transport public adecvat este în funcţie 

de activităţile economice şi sociale ce se desfăşoară într-un mediu urnab și suburban. 

 Pentru a fi atractiv şi eficient, transportul în comun trebuie să corespundă nevoilor de 

deplasare a cetăţenilor. Numărul deplasărilor cu transportul în comun este variabil pe parcursul 

unei zile atât ca număr cât şi ca repartizare. Cele mai multe deplasări de persoane se realizează în 

scop profesional (serviciu, şcoală) şi sunt concentrate mai ales în două perioade ale zilei: 

dimineaţa între orele 5-9, şi după amiază între orele 12-16, mai ales pe liniile principale. O dată 

cu creşterea gradului de motorizare şi a deplasărilor cu autovehicule individuale se crează o serie 

de efecte negative în traficul rutier cum ar fi poluarea fonică şi chimică a mediului natural, 

scăderea fluenţei şi siguranţei circulaţiei, lipsa locurilor de staţionare şi parcare, etc. 

 În Municipiul Târgu-Mureş, din cauza reţelei stradale existente nu este posibil 

asigurarea unei circulaţii fluente, tot traficul desfăşurându-se prin arterele principale, prin centrul 

localităţii, creându-se astfel probleme în activitatea de transport public de călători, care, în pofida 

acestor condiţii, corespunde ca ciclogramă şi ca plan de transport exigenţelor cetăţenilor.  

 Transportul public de persoane are obligaţia să acopere, în limita posibilităţilor 

existente culoarele cele mai aglomerate şi traseele cele mai lungi, permiţând asfel unui număr cât 

mai mare de călători să ajungă în modul cel mai direct la destinaţie. 

 Totodată trebuie menţionat faptul, că Târgu-Mureş-ul este delimitat teritorial de 

localităţi periferice mari precum comunele Sângeorgiu de Mureş, Sântana de Mureş, Sâncrai, 

Nazna, Corunca, Livezeni, Cristeşti, care au legături de activităţi economice, culturale, sociale cu 

municipiul nostru. Aceste localităţi trebuie deservite cu un transport de călători prompt şi exact, 

printr-o ciclogramă precisă şi pusă la punct până la ultimul detaliu. 

 

2.4.1. Activităţi economice efectuate de către SC „Transport Local” SA  

 

 Prestări servicii de transport persoane pe raza municipiului Târgu-Mureş, şi pe raza 

localităţilor limitrofe municipiului Târgu-Mureş, denumite linii suburbane în cadrul Asocierii; 

 Prestări servicii de transport persoane efectuate pe raza oraşului Sovata, precum şi a 

localităţilor aparţinând administrativ-teritorial oraşului Sovata; 
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 Prestări servicii de transport persoane prin curse speciale - aceste servicii au fost realizate prin 

două modalităţi: a) - prin contracte ferme cu SC „Mobila Sovata” SA, şi   b) - pe bază de 

comenzi de la persoane fizice şi juridice; 

 Prestări şi reparaţii auto; 

 Prestări servicii de comisionare pentru vânzare de bilete; 

 Prestări servicii de reclamă şi publicitate, prin contracte ferme cu diverşi clienţi beneficiari; 

 Prestări servicii de închirieri, redevenţe şi locaţii de gestiune, servicii autogară; 

 S-au valorificat stocuri de prisos prin vânzarea mărfurilor. 

 

 2.4.2. Rezultate financiare anul 2014 

 

             a)   Venituri din exploatare    =  15.324.573 lei 

                Cheltuieli din exploatare   =  15.288.985 lei 
  

             b) Venituri totale     =  15.325.863 lei 

 Cheltuieli totale     =  15.288.987 lei 
  

 Rezultatul exerciţiului    =           26.876 lei 

 

2.4.3. Aspecte legate de contractul de asociere cu SC „Siletina Impex” SRL 

 

 SC „Transport Local” SA Târgu-Mureş şi SC „Siletina Impex” SRL au încheiat un 

contract de asociere în participaţiune, conform Hotărârii Consiliului Local Municipal          

Târgu-Mureş nr. 123 din 31 mai 2001. Obiectul principal de activitate constă în organizarea şi 

efectuarea, cu mijloace de transport proprii sau închiriate, a activităţii de transport public de 

persoane, vânzare de carburanţi, prestări servicii de reparaţii, spălătorie auto. 

 Începând din luna mai 2002, majoritatea activităţilor au fost preluate de către 

Asociere. Veniturile şi cheltuielile Asocierii se împart în procent de 60 % către SC „Transport 

Local” SA şi 40 % către SC „Siletina Impex” SRL. Pentru SC „Transport Local” SA această 

situaţie în fapt este benefică şi rentabilă în ceea ce priveşte posibilităţile de redresare economico-

financiară ale societăţii. S-au evitat executările silite, şi s-a asigurat posibilitatea respectării 

graficelor de eşalonare aprobate pentru datorii restante faţă de bugetele publice. 

 Contractele de asociere în participaţiune presupun operaţiuni de decontări şi 

transferări în ansamblul activităţii economice. Veniturile şi cheltuielile prezentate în legătură cu 

contractul de asociere sunt globalizate în totalul venituri şi cheltuieli, la capitole distincte. 

 

2.4.4. Cheltuielile şi venituri efectuate în cadrul asocierii 

 

 Asociere în participaţiune pentru transport urban de călători a furnizat bunuri şi 

servicii din care a obţinut venituri, iar pentru a le furniza a consumat alte bunuri şi servicii care 

prezintă pentru ea cheltuieli. Traducerea valorică a acestor operaţiuni degajă un sold care 

constituie rezultat. 

 În urma activităţii de exploatare, această entitate afiliată în interese de participare, 

fără personalitate juridică, a angajat cheltuieli pentru veniturile realizate. Potrivit clauzelor 

contractuale, cheltuielile respectiv veniturile se împart 60 % la SC „Transport Local” SA şi 40 % 

la SC Siletina Impex SRL. Diferenţa între venituri şi cheltuieli reprezintă rezultatul operaţiunii 

de participare, care în mod evident se împarte conform procentajului prezentat şi reprezintă 

cotele de virat la entităţile afiliate.  

 SC „Transport Local” SA ca personalitate juridică respectiv SC „Siletina Impex” 

SRL ca personalitate juridică are şi alte venituri şi cheltuieli în urma activităţilor separate. 
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Natura cheltuielilor  

 

 cheltuieli cu materiale auxiliare; 

 cheltuieli cu combustibilul; 

 cheltuieli cu piese de schimb; 

 cheltuieli cu energia şi apa; 

 cheltuieli privind mărfurile; 

 cheltuieli de întreţinere şi reparaţii; 

 cheltuieli cu chirii, redevenţe şi locaţii de gestiune; 

 cheltuieli cu primele de asigurare; 

 cheltuieli cu colaboratorii; 

 cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate; 

 cheltuieli de transport; 

 cheltuieli de deplasare; 

 cheltuieli poştale și telecomunicații; 

 cheltuieli cu serviciile bancare; 

 alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi; 

 cheltuieli cu alte taxe şi impozite; 

 cheltuieli cu salariile; 

 cheltuieli cu contribuţia asigurărilor sociale; 

 cheltuieli cu ajutor şomaj; 

 cheltuieli aferent fondului de sănătate; 

 alte cheltuieli legate de personal; 

 alte cheltuieli din exploatare; 

 cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale.  

 

Natura veniturilor 

 

 venituri din vânzări bilete; 

 venituri din transport convenţii; 

 venituri din transport ocazional curse speciale; 

 venituri din vânzări abonamente; 

 venituri din vânzări bilete 50 % reducere; 

 venituri din vânzări abonamente 50 % reducere; 

 venituri din legitimaţii persoane cu dizabilități; 

 venituri din legitimaţii deşinuţi, veterani, revoluţionari; 

 venituri din legitimaţii gratuite pensionari; 

 venituri din stația I.T.P.; 

 venituri prestări servicii spălătorie; 

 venituri din prestări servicii service auto; 

 venituri din prestări servicii reclamă şi publicitate; 

 venituri din prestări de dispecerare; 

 venituri din vânzare marfă; 

 venituri din activităţi diverse; 

 alte venituri din exploatare; 

 venituri din dobânzi; 
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Prezentăm în continuare schema grafică a Asocierii în participaţiune 
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Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor în cadrul asocierii în participaţiune în anul 2014 

 

Venituri totale          =  20.421.092 lei 

Cheltuieli totale         =  19.960.885 lei 

Rezultat          =      460.207 lei 

Cota SC „Transport Local” SA  =      276.124 lei 

Cota SC „Siletina Impex” SRL       =      184.083 lei 

 

 Datorită specificului activităţii de transport, prin respectarea programelor de 

circulaţie, cheltuielile angajate au o relaţie indirectă cu veniturile realizate. În fapt, pentru 

respectarea frecvenţei de transport cheltuielile individuale alocate pentru parcurgerea traseelor şi 

a duratelor de parcurs nu întotdeauna se recuperează de la utilizatorii de servicii prin vânzarea 

biletelor şi abonamentelor. În cadrul global, veniturile şi cheltuielile se echilibrează. 

 

 Situaţia veniturilor şi cheltuielilor transferate de către Asociere la SC „Transport 

Local” SA se prezină astfel: 

 

Venituri transferate  =  12.252.657 lei 

Cheltuieli transferate  =  11.976.533 lei 
 

Rezultat net   =       276.124 lei 

 

 În urma asocierii în participaţiune putem afirma următoarele: 

 calitatea serviciului de transport public de călători şi confortul cetăţenilor a crescut;   

 SC „Transport Local” SA a achitat toate obligaţiile restante faţă de bugetul de stat; 

 SC „Transport Local” SA a evitat declanşarea stării de faliment; 

 SC „Transport Local” SA are posibilitatea de a crea profit. 

 

2.4.5. Starea actuală a parcului auto 

 

a) Stare tehnică parc auto Târgu-Mureș - SC ”Transport Local” SA, aport la Asociere în 

participațiune  

 

Tip Număr Vechime Stare tehnică 

MAZ  103 20 10  ani Stare tehnică satisfăcătoare 

MAZ 103 20 9 ani Stare tehnică satisfăcătoare 

Mercedes 1 13 ani Stare tehnică bună 

Mercedes 1 34 ani Stare tehnică nesatisfăcătoare 

Total autobuze 42   

 

b) Stare tehnică parc auto Sovata - SC ”Transport Local” SA 

 

Tip Număr Vechime Stare tehnică 

Setra 2 25 ani Stare tehnică satisfăcătoare 

Mercedes 1 21 ani Stare tehnică satisfăcătoare 

Mercedes 1 23 ani Stare tehnică satisfăcătoare 

Total autobuze 4   
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c) Stare tehnică parc auto Siletina, aport la Asociere în participațiune 

 

Tip Număr Vechime Stare tehnică 

Setra 5 16 ani Stare tehnică bună 

Mercedes articulat 5 32 ani Stare tehnică satisfăcătoare 

Mercedes nearticulat 4 9 ani Stare tehnică bună 

Man articulat 2 21 ani Stare tehnică bună 

Isuzu 2 10 ani Stare tehnică bună 

Renault 1 22 ani Stare tehnică satisfăcătoare 

Igero 3 8 ani Stare tehnică bună 

Volvo 1 25 ani Stare tehnică bună 

Naw 2 14 ani Stare tehnică bună 

Total autobuze 25   

 

 

d) Stare tehnică parc auto Asociere – investiție comună SC ”Transport Local” SA – SC 

”Siletina Impex” SRL 

 

Tip Număr Vechime Stare tehnică 

Maz 5 10 ani Stare tehnică satisfăcătoare 

Renault 2 22 ani Stare tehnică satisfăcătoare 

Total autobuze 7   

 

 

e) Stare tehnică parc auto Tudor Trans – Autobuze de mică capacitate 

 

Tip Număr Vechime Stare tehnică 

Iveco 3 15 ani Stare tehnică satisfăcătoare 

Iveco 2 14 ani Stare tehnică satisfăcătoare 

Iveco 10 13 ani Stare tehnică satisfăcătoare 

Iveco 2 12 ani Stare tehnică satisfăcătoare 

Iveco 1 11 ani Stare tehnică bună 

Iveco 2 10 ani Stare tehnică bună 

Iveco 1 9 ani Stare tehnică bună 

Volvo 1 8 ani Stare tehnică bună 

Total autobuze 22   

 

 

f) Durata de funcţionare normală –mijloace de transport auto 

 

 

Nr.crt 

  

Tip mijloc de transport 

  Durata normală de funcționare 

(ani) 

  

 .      

          

1.   Microbuze  4-8   

2.   Autobuze, în afară de:  5-9   

3. Autobuze pentru transport urban                          4-8 
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2.4.6. Ciclograma de transport 

Linia 1 (nu circulă în vacanțele școlare și zile nelucrătoare) 

Plecări Mureșeni Sat: 07:20 

Circulă pe traseul:  

Mureșeni Sat – Dezrobirii – Gh.Doja – Bega – Generală 11 –Olimp – Cosmos – Avram Iancu – 

P-ţa Trandafirilor – Papiu Ilarian – Mihai Eminescu – Clinica O.R.L – SMURD – Secuilor 

Martiri – Gara Mică – P-ţa Teatrului – Cireşului – Dâmbul Pietros – Ciucaş – Generala 11 – 

Plasmaterm – Autogara Transport Local. 

Retur orele: 12:10 , 13:10 și 14:10 de la stația Cireșului (MIU) 

Circulă pe traseul: 

Cursa de 12:05; 13:05 Cireșului (MIU) – B- dul 1848 – Generala 11 – Bega – Gh. Doja – 

Mureșeni Sat – Gh. Doja – Mocca …Cireșului 

Cursa de 14:05 Cireșului (MIU) – B- dul 1848 – Generală 11 – Bega – Gh. Doja – Mureșeni 

Sat – se retrage la garaj 

Linia 2 (nu circulă în vacanțele școlare și zile nelucrătoare) 

Plecare la orele 07:24 din E.R.P.(Combinat) 

European Retail Park - Metro – Conserve – Record – Prodcomplex – Autogara Voiajor – 

Trecătorul – Mocca – P-ţa Trandafirilor – Papiu Ilarian – Mihai Eminescu – Clinica O.R.L – 

SMURD – Secuilor Martiri – Gara Mică – P-ţa Teatrului – Mocca – Gara CFR – Autogara 

Voiajor – Traian Vuia – Record 2 – Chimie – Metro – Combinat – European Retail Park 

Linia 2b 

Mureşeni Sat – Dezrobirii – Ambient – Complexul Transilvania – Fabrica de zahăr – Nicolae 

Bălcescu – Gimnaziul Nicolae Bălcescu – Ady Endre – Salcîmilor – Săvineşti – Iuliu Maniu – P-

ţa Trandafirilor – Papiu Ilarian – Mihai Eminescu – Clinica O.R.L – SMURD – Secuilor Martiri 

– Gara Mică – P-ţa Teatrului – Cîmpului – P-ţa Oneşti – Rovinari – Libertăţii – Fabrica de zahăr 

– Complexul Transilvania – Ambient – Mureşeni Sat 

Program de circulaţie în zilele lucrătoare  

Plecări din: Mureşeni Sat 

05:00 05:35 06:10 06:45 07:20 07:55 08:30 09:05 09:40 10:15 

10:50 11:25 12:00 12:35 13:10 13:45 14:20 14:55 15:30 16:05 

16:40 17:15 17:50 18:25 19:00 19:35 20:10 20:45 21:40 22:10 

Sosiri – Plecări din: staţia SMURD (Spitalul Judeţean) 
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05:00 05:35 06:10 06:45 07:20 07:55 08:30 09:05 09:40 10:15 

10:50 11:25 12:00 12:35 13:10 13:45 14:20 14:55 15:30 16:05 

16:40 17:15 17:50 18:25 19:00 19:35 20:10 20:45 21:20 22:10 

Program de circulaţie în zilele nelucrătoare 

Plecări din: Mureşeni Sat 

05:20  06:20 07:20 08:20 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 

15:50 16:50 18:20 19:20 20:20 21:30 
 

Sosiri – Plecări din: staţia SMURD (Spitalul Judeţean) 

05:50 06:50 07:50 08:50 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 

16:20 17:20 18:50 19:50 20:50 22:00 
 

Linia 2e 

Plecare la orele 07:15 din Mureșeni Sat 

Mureşeni Sat – Dezrobirii – Ambient – Complexul Transilvania – Fabrica de zahăr – Nicolae 

Bălcescu – Gimnaziul Nicolae Bălcescu – Ady Endre – Salcîmilor – Săvineşti – Electrica – 

Evreilor Martiri – Papiu Ilarian – Mihai Eminescu – Clinica O.R.L – SMURD – Secuilor Martiri 

– Gara Mică – P-ţa Teatrului – Mocca – Bega 

Nu circulă sâmbăta, duminica, sărbători legale si vacanțe școlare. 

Linia 3 

Gara CFR – Mocca – P-ţa Bulgarilor – Cuza Vodă – Matei Corvin – Voinicenilor – A.I Cuza – 

Remetea – Pomilor – Zambilei – Cetinei – Zărandului – Fânaţelor – Ceangăilor – Remetea Nouă 

– A.I Cuza – Podul Mureş – Sala Polivalentă – Piaţa de Zi – Iuliu Maniu – Mocca – Gara CFR 

Program de circulaţie în zilele lucrătoare  

Plecări din: Gara CFR 

05:30 06:35 08:00 10:00 11:10 12:20 13:30 14:40 15:50 17:00 

18:00 19:00 20:20 22:20 
 

Plecări din: staţia Cetinei 

05:00 06:00 07:25 08:35 10:35 11:45 12:55 14:05 15:15 16:10 

17:30 18:30 19:30 20:50 22:50 
 

Program de circulaţie în zilele nelucrătoare 

Plecări din: Autogara Transport Local (Bega, nr. 2) 

05:30 06:35 08:00 10:00 12:20 13:30 14:40 16:00 17:10 19:10 
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20:20 22:20 
 

Plecări din: staţia Cetinei 

05:00 06:00 07:10 08:35 10:35 12:55 14:05 15:15 16:35 17:35 

19:45 20:55 22:50 
 

Linia 4 

European Retail Park - Metro – Conserve – Record – Prodcomplex – Autogara Voiajor – 

Trecătorul – Olimp – Cosmos – Avram Iancu – P-ţa Trandafirilor – Evidenţa Populaţiei – 

Cocoşul De Aur – Tisei – Voinicenilor – P-ţa Unirii – Plopilor – Unirii – Decebal – Podul 

Mureş – Electrica – Evreilor Martiri – P-ţa Teatrului – Cireşului – Dâmbul Pietros – Ciucaş – 

Gara CFR – Autogara Voiajor – Traian Vuia – Record 2 – Chimie – Metro – Combinat – 

European Retail Park  

Program de circulaţie în zilele lucrătoare  

Plecări din: Unirii(Foto) 

05:00 05:12 05:24 05:36 05:48 06:00 06:12 06:24 06:36 06:48 

07:00 07:12 07:24 07:36 07:48 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 

09:00 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 

11:00 11:12 11:24 11:36 11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 

13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:00 14:12 14:24 14:40 14:48 

15:00 15:12 15:24 15:40 15:48 16:00 16:12 16:24 16:36 16:48 

17:00 17:11 17:25 17:39 17:53 18:07 18:21 18:35 18:49 19:03 

19:17 19:31 19:45 19:59 20:13 20:27 20:41 20:55 21:09 21:23 

21:37 21:51 22:10 
 

Plecări European Retail Park(Combinat) 

05:00 05:12 05:24 05:36 05:48 06:00 06:12 06:24 06:36 06:48 

07:00 07:12 07:24 07:36 07:48 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 

09:00 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 

11:00 11:12 11:24 11:36 11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 

13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:05 14:12 14:24 14:40 14:48 

15:05 15:12 15:24 15:40 15:48 16:00 16:12 16:24 16:36 16:50 

17:04 17:18 17:32 17:46 18:00 18:14 18:28 18:42 18:56 19:10 

19:24 19:38 19:52 20:06 20:20 20:34 20:48 21:02 21:16 21:30 

21:50 22:15 
 

Program de circulaţie în zilele de sâmbătă şi duminică  

Plecări din: Unirii(Foto) 

05:00 05:24 05:48 06:10 06:34 06:58 07:20 07:44 08:08 08:30 

08:54 09:18 09:40 10:04 10:28 10:50 11:14 11:38 12:00 12:24 

12:48 13:10 13:34 13:58 14:20 14:44 15:08 15:30 15:54 16:18 

16:40 17:04 17:28 17:50 18:14 18:38 19:00 19:24 19:48 20:10 
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20:34 20:58 21:20 21:44 22:10 
 

Plecări European Retail Park(Combinat) 

05:13 05:35 06:04 06:23 06:45 07:09 07:33 07:55 08:19 08:43 

09:05 09:29 09:53 10:15 10:39 11:03 11:25 11:49 12:13 12:35 

12:59 13:23 13:45 14:09 14:33 14:55 15:19 15:43 16:05 16:29 

16:53 17:15 17:39 18:03 18:25 18:49 19:13 19:35 19:59 20:23 

20:45 21:10 21:40 22:10 
 

Linia 6 

Centrofarm – Piaţa Diamant – Înfrăţirii – Fortuna – Lalelelor – Izvor – Cardinal Iuliu Hossu – 

Câmpului – P-ţa Oneşti – Rovinari – Libertăţii – Fabrica De Zahăr – Complexul Transilvania – 

Ambient –Mureşeni Sat – Dezrobirii – Ambient – Complexul Transilvania – Fabrica De Zahăr 

– Nicolae Bălcescu – Gimnaziul Nicolae Bălcescu – Ady Endre – Salcămilor – Săvineşti – Iuliu 

Maniu – Poli 2 – Europa – Buşteni – Pocloş – Tudor Vladimirescu – Piaţa Diamant – 

Centrofarm  

Program de circulaţie în zilele lucrătoare  

Plecări din: Centrofarm 

05:15 05:50 06:25 07:00 07:35 08:10 08:45 09:20 09:55 10:30 

11:05 11:40 12:15 12:50 13:25 14:00 14:35 15:10 16:00 17:10 

18:20 19:30 20:40 22:00  
 

Plecări din: Mureşeni Sat 

05:10 05:50 06:25 07:00 07:35 08:10 08:45 09:20 09:55 10:30 

11:05 11:40 12:15 12:50 13:25 14:00 14:35 15:10 15:45 16:35 

17:45 18:55 20:05 21:15  
 

Program de circulaţie în zilele nelucrătoare 

Plecări din: Centrofarm 

05:20 06:20 07:20 08:20 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 

15:50 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 
 

Plecări din: Mureşeni Sat 

05:50 06:50 07:50 08:50 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 

16:20 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 
 

Linia 10 b 

Intersectia Bardestiului – Voinicenilor – Unirii – Decebal – Podul Mureş – Aleea Carpati – 

Strandul 1 Mai – 22 Decembrie 1989 – Spitalul Judeţean - Parcul Eroilor – Clinica de 

Oncologie – Braseria Universitatii – şi retur  
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Program de circulaţie în zilele lucrătoare  

Plecări din: Intersecţia Bărdeştiului  

05:20 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:50 12:50 13:50 14:50 

Sosiri/Plecări din: Unirii 

05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 13:00 14:00 15:00 

Plecări din: Braseria Universităţii  

05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 12:20  13:20 14:20 15:20 

Program de circulaţie în zilele nelucrătoare  

Plecări din: Intersecţia Bărdeştiului  

   08:20 09:20 10:20 11:50 12:50 13:50 14:50 

Sosiri/Plecări din: Unirii 

   08:30 09:30 10:30 11:30 13:00 14:00 15:00 

Plecări din: Braseria Universităţii  

   08:50 09:50 10:50 12:20  13:20 14:20 15:20 

Linia 12 

Centrofarm – Corina – Fortuna – Lalelelor – Izvor – P-ţa Trandafirilor – Evidenţa Populaţiei – 

Cocoşul De Aur – Tisei – Voinicenilor – P-ţa Unirii – Plopilor – Unirii – Decebal – Podul 

Mureş – Electrica – Evreilor Martiri – P-ţa Teatrului – Poli 2 – Europa – Buşteni – B-Dul 

1Dec.1918 – Regele Ferdinand – Solidaritatea – Centrofarm  

Program de circulaţie în zilele lucrătoare  

Plecări din: Centrofarm 

05:00  05:15 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 

07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 

10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 

12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 

15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 

17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 

20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:10 
 

Plecări din: Unirii(Foto) 

05:00  05:15 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 
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07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 

10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 

12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 

15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 

17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 

20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:10 
 

Program de circulaţie în zilele nelucrătoare 

Plecări din: Centrofarm 

05:15 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 

10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 

15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 

20:15 20:45 21:15 21:45 22:10 
 

Plecări din: Unirii (Foto) 

05:15 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 

10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 

15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 

20:15 20:45 21:15 21:45 22:10 
 

Linia 14 

European Retail Park – Metro – Conserve – Record – Prodcomplex – Autogara Trans Sil – ITA 

– Budiului – Olimp – Cosomos – Avram Iancu – Cardinal Iuliu Hossu – P-ţa de zi –Matei 

Corvin - Aleea Carpaţi – Ştrandul 1 Mai - Aleea Carpaţi - Darina – Sala Polivalenta – P-ţa de zi 

– Iuliu Maniu – Cireşului – Dâmbul Pietros – Ciucaş – Generala 11 – Plasmaterm – Autogara 

Trans Sil – Traian Vuia – Record 2 – Chimie – Metro – Combinat – European Retail Park  

Program de circulaţie în zilele lucrătoare  

Plecări din: European Retail Park (Combinat) 

05:15 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 

10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:45 

15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 

20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 
 

Plecări din: Aleea Carpaţi  

05:15 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 

10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:14 14:45 

15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 

20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 
 

Program de circulaţie în zilele nelucrătoare 

Plecări din: European Retail Park (Combinat) 
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05:15 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 

10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 15:15  

16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 
 

Plecări din: Aleea Carpaţi  

05:15 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 

10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 

15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 
 

Linia 16 

European Retail Park – Metro – Conserve – Record – Prodcomplex – Autogara Voiajor – 

Trecătorul – Olimp – Cosmos – Avram Iancu – Cardinal Iuliu Hossu – Cîmpului – P-ţa Oneşti – 

Ady Endre – Salcîmilor – Săvineşti – Iuliu Maniu – Cireşului – Dîmbul Pietros – Ciucaş – Gara 

CFR – Autogara Voiajor – Traian Vuia – Record 2 – Chimie – Metro – Combinat – European 

Retail Park  

Program de circulaţie în zilele lucrătoare  

Plecări din: European Retail Park (Combinat) 

05:10 05:50  06:15 07:00 07:30 08:10 08:40 09:20 09:50 10:30 

11:00 11:40 12:10 12:50 13:20 14:10 14:40 15:10 15:40 16:20 

16:50 17:30 18:05 18:40 19:15 19:50 20:25 21:00 21:35 22:15 

Plecări din: Ady Endre  

05:10 05:50 06:15 07:00 07:30 08:10 08:40 09:20 09:50 10:30 

11:00 11:40 12:10 12:50 13:20 14:10 14:40 15:10 15:40 16:20 

16:50 17:30 18:05 18:40 19;:15 19:50 20:25 21:00 21:35 22:15 

Program de circulaţie în zilele nelucrătoare 

Plecări din: European Retail Park (Combinat) 

05:10 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 14:10 15:10 

16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 22:10 
 

Plecări din: Ady Endre  

05:40 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 13:10 14:40 15:40 

16:40 17:40 18:40 19:40 21:10 
 

Linia 17 

European Retail Park – Metro – Conserve – Record – Prodcomplex – Autogara Voiajor – 

Trecătorul – Mocca – Poli 2 – Europa – Buşteni – B-Dul 1Dec. 1918 – Regele Ferdinand – 

Solidaritatea – Centrofarm – Masini de calcul – Centrofarm – Corina – Fortuna – Lalelelor – 
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Izvor – Mocca – Gara CFR – Autogara Voiajor – Traian Vuia – Record 2 – Chimie – Metro –

Combinat – European Retail Park  

Program de circulaţie în zilele lucrătoare  

Plecări din: European Retail Park (Combinat) 

05:05 05:20 05:35 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 

07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 

10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 

12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 

15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:55 17:15 17:35 

17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35 20:55 

21:15 21:35 21:55 22:15 
 

Plecări din: Centrofarm  

05:05 05:20 05:35 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 

07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 

10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 

12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 

15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 

18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:05 20:25 20:45 21:05 

21:25 21:45 22:05 
 

Program de circulaţie în zilele nelucrătoare 

Plecări din: European Retail Park (Combinat) 

05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:05 14:30 

15:05 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 

20:00 20:30 21:00 21:30 22:10 
 

Plecări din: Centrofarm  

05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 

15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 

20:00 20:30 21:00 21:30 22:10 
 

Linia 18 

European Retail Park - Metro – Conserve – Record – Prodcomplex – Autogara Voiajor – 

Trecătorul – Mocca – P-ţa Trandafirilor – Revoluţiei – P-ţa Republicii – 22 Decembrie 1989 –

Spitalul Judeţean – Parcul Eroilor – Clinica de Oncologie – Braseria Universităţii – Nicolae 

Iorga – P-ţa Teatrului – Mocca – Gara CFR – Autogara Voiajor – Traian Vuia – Record 2 – 

Chimie – Metro – Combinat – European Retail Park  

Program de circulaţie în zilele lucrătoare  



PLAN DE MANAGEMENT SC “TRANSPORT LOCAL” SA TÂRGU-MUREȘ -  2015-2019 

 

26 

 

Plecări din: European Retail Park (Combinat) 

05:06 05:18 05:30 05:42 05:54 06:06 06:18 06:30 06:42 06:54 

07:06 07:18 07:30 07:42 07:54 08:06 08:18 08:30 08:42 08:54 

09:06 09:18 09:30 09:42 09:54 10:06 10:18 10:30 10:42 10:54 

11:06 11:18 11:30 11:42 11:54 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 

13:06 13:18 13:30 13:42 13:54 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 

15:10 15:18 15:30 15:42 15:54 16:06 16:18 16:30 16:42 16:54 

17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 

19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 

22:15 
 

Sosiri – Plecări din: Spitalul Judeţean  

05:31 05:43 05:55 06:07 06:19 06:31 06:43 06:55 07:07 07:19 

07:36 07:48 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24 

09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24 

11:36 11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 

13:36 13:48 14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24 

15:36 15:48 16:00 16:12 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 

17:35 17:50 18:05 18:20 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 

20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 

La orele 05:06 si 05:18 din Statia Republicii pleaca cate o masina spre Spital – Centru – 

Combinat.  

Program de circulaţie în zilele nelucrătoare 

Plecări din: European Retail Park (Combinat) 

05:10* 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 

10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 

15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 

20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 
 

Sosiri – Plecări din: Spitalul Judeţean  

05:10 05:35 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 

10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 

15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 

20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 
 

*Maşina de 05:10 pleacă din staţia Republicii 

Linia 19 

Centrofarm – Piaţa Diamant – Înfrăţirii – Fortuna – Lalelelor – Izvor – P-ţa Trandafirilor – 

Papiu Ilarian – Mihai Eminescu – Clinica O.R.L – SMURD – Secuilor Martirii – Gara Mică – P-

ţa Teatrului – Poli 2 – Europa – Buşteni – Pocloş – Tudor Vladimirescu – Piaţa Diamant –

Centrofarm  
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Program de circulaţie în zilele lucrătoare 

Plecări din: Centrofarm 

05:15 05:35 05:55 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 

08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:35 12:55 

13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 

16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 

20:45 21:15 21:45 22:10 
 

Sosiri – Plecări din: staţia SMURD (Spitalul Judeţean) 

05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 

09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:00 13:20 

13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 

17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 

21:10 21:40 22:10 22:25 
 

Program de circulaţie în zilele nelucrătoare 

Plecări din: Centrofarm 

05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 

10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:40 

15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 

20:20 20:50 21:20 21:50 
 

Sosiri – Plecări din: staţia SMURD (Spitalul Judeţean) 

05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 

10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 

15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 21:15 

21:45 22:10 
 

Linia 20 

Centrofarm – Corina – Fortuna – Lalelelor – Izvor – P-ţa Trandafirilor – Revoluţiei – P-ţa 

Republicii – 22 Decembrie 1989 – Spitalul Judeţean - Parcul Eroilor – Clinica de Oncologie – 

Braseria Universităţii – Nicolae Iorga – P-ţa Teatrului – Poli 2 – Europa – Buşteni – B-Dul 

1Dec.1918 – Regele Ferdinand – Solidaritatea – Centrofarm  

Program de circulaţie în zilele lucrătoare  

Plecări din: Centrofarm 

05:05 05:25 05:45 06:05 06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 

08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:25 12:45 

13:05 13:25 13:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 

17:25 17:45 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 

22:00 
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Sosiri – Plecări din: staţia Spitalul Judeţean 

 05:30 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 

08:30 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:50 

13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 16:30 16:50 

17:10 17:30 17:50 18:10 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 

21:25 21:55 22:25 
 

Program de circulaţie în zilele nelucrătoare 

Plecări din: Centrofarm 

05:05 05:35 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 

10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 

15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 

20:05 20:35 21:05 21:35 22:10 
 

Sosiri – Plecări din: staţia Spitalul Judeţean 

05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 

10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 

15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 21:00 

21:30 22:00 
 

Linia 21 

Centrofarm – Piaţa Diamant – Înfrăţirii – Pandurilor – Mari Cristi – MBO – Panduru – Calea 

Sighişoarei(Centură) - Generala 11 – Plasmaterm – Autogara Trans Sil – Traian Vuia – Record – 

Chimie – Metro – Combinat – European Retail Park şi retur 

Program de circulaţie în zilele lucrătoare  

Plecări din: European Retail Park (Combinat) 

05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 

15:15 22:15 
 

Plecări din: Centrofarm  

05:10 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 12:40 13:10 13:40 14:10 

14:40 21:10 
 

Program de circulaţie în zilele nelucrătoare 

Plecări din: European Retail Park (Combinat) 

06:10 14:10 22:10 

Plecări din: Centrofarm  
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05:10 13:10 21:10 

Linia 23 

Autogara Transport Local – ITA – Budiului – Olimp – Cosmos – Avram Iancu – P-ţa 

Trandafirilor – Papiu Ilarian – Mihai Eminescu – Clinica O.R.L – SMURD – Secuilor Martiri – 

Gara Mică – P-ţa Teatrului – Cireşului – Dâmbul Pietros – Ciucaş – Generala 11 – Plasmaterm – 

Autogara Transport Local 

Program de circulaţie în zilele lucrătoare  

Plecări din: Autogara Transport Local (Bega, nr. 2) 

05:00 05:20 05:40 06:00 06:25 06:40 07:00 07:15 07:30 08:00 

08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 

11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 

15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:45 18:15 

18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:10   

Sosiri – Plecări din: staţia SMURD (Spitalul Judeţean) 

05:25 05:45 06:05 06:25 06:50 07:05 07:25 07:45 07:55 08:25 

08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 

12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 

15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:10 18:35 

19:10 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05    

Program de circulaţie în zilele nelucrătoare 

Plecări din: Autogara Transport Local (Bega, nr. 2) 

05:00 05:15 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 

09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 

14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 

19:45 20:15 20:45 21:45 22:10 
 

Sosiri – Plecări din: staţia SMURD (Spitalul Judeţean) 

05:20 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 

10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 

15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 

20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 
 

Linia 26 

Sapientia –Regele Ferdinand – Solidaritatea – Piaţa Diamant – Înfrăţirii – Fortuna – Lalelelor – 

Izvor – P-ţa Trandafirilor – Evidenţa Populaţiei – Cocoşul De Aur – Aleea Carpaţi – Ştrandul 1 

Mai – Aleea Carpaţi – Darina – Electrica – Eroilor Martirii – P-ţa Teatrului – Poli 2 – Europa – 

Buşteni – Poclos – Tudor Vladimirescu – Piaţa Diamant – Corina 2 – Sapientia 
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Program de circulaţie în zilele lucrătoare  

Plecări din: Sapientia 

05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 

10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 

15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 

20:20 20:50 21:20 22:05 
 

Plecări din: Aleea Carpaţi 

05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 

10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 

15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 

20:20 20:50 21:20 22:05 
 

Program de circulaţie în zilele nelucrătoare 

Plecări din: Aleea Carpați 

05:10 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:10 
 

Plecări din: Sapienția 

05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 

15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 
 

Linia 27  

Sapientia – Corina – Pandurilor – Mari Cristi – MBO – Panduru – Predeal – P-ţa Trandafirilor – 

Revoluţiei – P-ţa Republicii – 22 Decembrie 1989 – Spitalul Judeţean - Parcul Eroilor – Clinica 

de Oncologie – Braseria Universităţii – Nicolae Iorga – P-ţa Teatrului – Poli 2 – Budai Nagy 

Antal – Pandurilor – B-dul 1 Decembrie 1918 – Sapientia  

Program de circulaţie în zilele lucrătoare 

Plecări din: Sapientia 

05:00 05:35 06:10  06:45 07:20  07:55 08:30  

09:05 09:40 10:15 10:50 11:25 12:00  12:35 13:10  

13:45 14:20  14:55 15:30  16:05 16:40 17:15 17:50 

18:25 19:00 19:35 20:10 20:45 21:40 22:10 
 

Sosiri – Plecări din: staţia Spitalul Judeţean 

 05:30  06:05  06:40   07:15  07:50   08:25  09:00  

 09:35  10:10  10:45  11:20  11:55  12:30   13:05  13:40  

 14:15  14:50   15:25  16:00   16:35  17:10  17:45  

18:20  18:55  19:30  20:05  20:40  21:15  22:10  
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Program de circulaţie în zilele nelucrătoare 

Plecări din: Sapientia 

05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00  21:50 
 

Sosiri – Plecări din: staţia Spitalul Judeţean 

05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 

15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:25 22:10 
 

Linia 43 

Bega nr. 2 – ITA – Budiului – Olimp – Cosmos – Avram Iancu – Poli 2 – Europa – Busteni – 

Corina- Solidaritatea – Centrofarm – Corina – Fortuna – Lalelelor – Izvor – Cireşului – Dâmbul 

Pietros – Ciucaş – Generala 11 – Plasmaterm – Bega nr. 2  

Program de circulaţie în zilele lucrătoare  

Plecări din: Autogara Transport Local (Bega, nr. 2) 

05:10 05:40 06:10 06:40 07:10 07:30 08:10 08:40 09:10 09:40 

10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 

15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 

20:10 20:40 21:10 21:40  
 

Plecări din: Centrofarm  

05:10 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 

10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 

15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 

20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 
 

Program de circulaţie în zilele nelucrătoare 

Plecări din: Autogara Transport Local (Bega, nr. 2)  

05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 

15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 
 

Plecări din: Centrofarm  

06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 
 

Linia 44 

Sapientia – Regele Ferdinand – Solidaritatea – Piaţa Diamant – Înfrăţirii – Fortuna – Moldovei – 

Macul Roşu – Dacia – Panduru – Izvoru Rece - Predeal – Cireşului – Dâmbul Pietros – Ciucaş 
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– Gara CFR – Autogara Voiajor – Traian Vuia – Record 2 – Chimie – Metro – Combinat -

European Retail Park – Metro – Conserve – Record – Prodcomplex – Autogara Voiajor – 

Trecătorul – Olimp – Cosmos – Avram Iancu – Predeal – Izvoru Rece - Panduru –Dacia – 

Macul Roşu – Moldovei – Poclos – Tudor Vladimirescu – Piaţa Diamant – Corina 2 – Sapientia 

Program de circulaţie în zilele lucrătoare  

Plecări din: European Retail Park (Combinat) 

05:10 05:30 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 

08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 

11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 

15:10 15:30 15:50 16:05 16:29 16:53 17:15 17:39 18:03 18:25 

18:49 19:13 19:35 19:59 20:23 21:40 22:10    

Plecări din: Sapienţia  

05:10 05:30 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 

08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 

11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 

15:10 15:30 15:50 16:10 16:40 17:04 17:28 17:50 18:14 18:38 

19:00 19:24 19:48 20:10 20:34 20:58 21:20 21:44 22:10  

Program de circulaţie în zilele nelucrătoare 

Plecări din: European Retail Park (Combinat) 

05:15 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 

10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 

15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 

20:15 20:45 21:15 21:45 22:10 
 

Plecări din: Sapienţia  

05:15 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 

10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 

15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 

20:15 20:45 21:15 21:45 22:10 
 

 

Linia 30 

Centrofarm – Corina – Fortuna – Lalelelor – Stefan cel Mare – Targului - Revoluţiei – P-ţa 

Republicii – 22 Decembrie 1989 – Spitalul Judeţean - Parcul Eroilor – Clinica de Oncologie – 

Braseria Universităţii – Nicolae Iorga – Targului – Stefan cel Mare  – Europa – Buşteni – B-dul 

1Dec.1918 – Regele Ferdinand – Solidaritatea – Centrofarm  

Program de circulaţie în zilele lucrătoare  

Plecari din Centrofarm 
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05:10  05:20  05:30  05:40  05:50  06:00  06:10  06:20  06:30  06:40  06:50  07:00  07:10  07:20  

07:30  07:40  07:50  08:00  08:10  08:20  08:30  08:40  08:50  09:00  09:10  09:20  09:30  09:40  

09:50  10:00  10:10  10:20  10:30  10:40  10:50  11:00  11:10  11:20  11:30  11:40  11:50  12:00  

12:10  12:20  12:30  12:40  12:50  13:00  13:10  13:20  13:30  13:40  13:50  14:00  14:10  14:20  

14:30  14:40  14:50  15:00  15:10  15:20  15:30  15:40  15:50  16:00  16:10  16:20  16:30  16:40  

16:50  17:00  17:10  17:20  17:30  17:40  17:50  18:00  18:10  18:20  18:30  18:40  18:50  19:00  

19:10  19:20  19:30  19:40  20:00  20:20  20:40  21:00  21:20; 

Program de circulaţie în zilele nelucrătoare  

05:30  06:00  06:30  07:00  07:30  08:00  08:30  09:00  09:30  10:00  10:30  11:00  11:30  12:00  

12:30  13:00  13:30  14:00  14:30  15:00  15:30  16:00  16:30  17:00  17:30  18:00  18:30  19:00  

19:30  20:00  20:30  21:00  21:30; 

Linia 32 

Centrofarm – Corina – Fortuna – Lalelelor – Izvor - Cardinal Iuliu Hossu – P-ţa de zi – Matei 

Corvin - Tisei – Voinicenilor – P-ţa Unirii - Plopilor – Unirii – Decebal – Podul Mures – Sala 

Polivalenta – Piata de zi – Iuliu Maniu – Poli 2 – Europa – Busteni – Bdul 1 Decembrie 1918 – 

Regele Ferdinand – Solidaritatea - Centrofarm 

Program de circulaţie în zilele lucrătoare  

Plecari din Centrofarm 

05:10  05:20  05:30  05:40  05:50  06:00  06:10  06:20  06:30  06:40  06:50  07:00  07:10  07:20  

07:30  07:40  07:50  08:00  08:10  08:20  08:30  08:40  08:50  09:00  09:10  09:20  09:30  09:40  

09:50  10:00  10:10  10:20  10:30  10:40  10:50  11:00  11:10  11:20  11:30  11:40  11:50  12:00  

12:10  12:20  12:30  12:40  12:50  13:00  13:10  13:20  13:30  13:40  13:50  14:00  14:10  14:20  

14:30  14:40  14:50  15:00  15:10  15:20  15:30  15:40  15:50  16:00  16:10  16:20  16:30  16:40  

16:50  17:00  17:10  17:20  17:30  17:40  17:50  18:00  18:10  18:20  18:30  18:40  18:50  19:00  

19:10  19:20  19:30  19:40  19:50  20:00  20:20  20:40  21:00  21:20; 

Program de circulaţie în zilele nelucrătoare  

05:25  05:55 06:25  06:55  07:25  07:55  08:25  08:55  09:25  09:55  10:25  10:55  11:25  11:55  

12:25  12:55  13:25  13:55  14:25  14:55  15:25  15:55  16:25  16:55  17:25  17:55  18:25  

18:55  19:25  19:55  20:25  20:55  21:25  21:55; 

Linia 30 b 

Transilvania– Mari Cristi – Fortuna – Lalelelor – Stefan cel Mare – Targului - Revoluţiei – P-ţa 

Republicii – 22 Decembrie 1989 – Spitalul Judeţean - Parcul Eroilor – Clinica de Oncologie – 

Braseria Universităţii – Nicolae Iorga – Targului – Stefan cel Mare  – Europa – Buşteni – 

Pandurilor - Mari Cristi– MBO 

Program de circulaţie în zilele lucrătoare  

Plecari din Transilvania 
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05:15  05:30  05:45  06:00  06:15  06:30  06:45  07:00  07:15  07:30  07:45  08:00  08:15  08:30  

08:45  09:00  09:15  09:30  09:45  10:00  10:15  10:30  10:45  11:00  11:15  11:30  11:45  12:00  

12:15  12:30  12:45  13:00  13:15  13:30  13:45  14:00  14:15  14:30  14:45  15:00  15:15  15:30  

15:45  16:00  16:15  16:30  16:45  17:00  17:15  17:30  17:45  18:00  18:15  18:30  18:45  19:00  

19:15  19:30  19:45  20:00  20:20  20:40  21:00  21:20  21:40. 

Program de circulaţie în zilele nelucrătoare  

05:15 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 

10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 

15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 

20:15 20:45 21:15 21:45  
 

Linia 10 

Unirii – Decebal – Podul Mures – Electrica – Evreilo Martiri - P-ţa Republicii – 22 Decembrie 

1989 – Spitalul Judeţean - Parcul Eroilor – Clinica de Oncologie – Braseria Universităţii – 

Nicolae Iorga – Evidenta Populatiei – Cocosul de Aur – Voinicenilor – Piața Unirii 

Program de circulaţie în zilele lucrătoare  

Plecari din Unirii 

05:15  05:30  05:45  06:00  06:15  06:30  06:45  07:00  07:15  07:30  07:45  08:00  08:15  08:30  

08:45  09:00  09:15  09:30  09:45  10:00  10:15  10:30  10:45  11:00  11:15  11:30  11:45  12:00  

12:15  12:30  12:45  13:00  13:15  13:30  13:45  14:00  14:15  14:30  14:45  15:00  15:15  15:30  

15:45  16:00  16:15  16:30  16:45  17:00  17:15  17:30  17:45  18:00  18:15  18:30  18:45  19:00  

19:15  19:30  19:45  20:00  20:20  20:40  21:00  21:20  21:40. 

Program de circulaţie în zilele nelucrătoare  

05:30  06:00  06:30  07:00  07:30  08:00  08:30  09:00  09:30  10:00  10:30  11:00  11:30  12:00  

12:30  13:00  13:30  14:00  14:30  15:00  15:30  16:00  16:30  17:00  17:30  18:00  18:30  19:00  

19:30  20:00  20:30  21:00  21:30; 

 

2.4.7. Prestări servicii de autogara  

 

   Având în vedere noile cerinţe din domeniul transporturilor rutiere de persoane, a fost 

imperios necesar modernizarea autogării, şi licenţierea acesteia pentru dobândirea licenţelor de 

execuţie pentru traseele locale, judeţene și interjudețene. Menţionăm de asemenea că autogara 

deserveşte un număr de peste 16 operatori de transport. Această investiţie are surse proprii de 

finanţare, și în acest fel s-a creat un mediu ambient pentru deservirea publicului călător aflându-

se în așteptarea prestărilor de serviciu transport. 
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2.4.8. Staţia de Inspecţie Tehnică Periodică (I.T.P) este amenajată cu următoarele: 
 

 canal de vizitare de dimensiuni corespunzătoare cu instalaţie de iluminare, prevăzut cu 

platforme culisante tip, GST 8500, marca Beissbarth, pentru verificarea jocurilor, care permite 

minim patru mişcări liniare; 

 lampă portabilă 24 V. 

 Aparatura cu care este dotată staţia este una modernă: 

 stand de frânare cu role, tip MB 8000, marca Beissbarth,  prevăzut cu dispozitiv de sesizare a 

alunecării relative la o valoare de 24% a acesteia, dispozitiv pentru măsurarea efortului la pedală 

şi dispozitiv pentru măsurarea presiunii în instalaţia de frânare. Standul de frânare este prevăzut 

cu indicator analogic; 

 analizor de gaze tip EUROGAS 8020 cu performanţe deosebite, solicitate prin RNTR; 

 opacimetru pentru verificarea autovehiculelor dotate cu motoarele care au aprindere prin 

comprimare; 

 aparat de control al farurilor, TEC 2000 prevăzut cu nivelă; 

 dispozitiv de măsurare a presiunii în pneuri; 

 dispozitiv de măsurare a adâncimii profilului pneurilor; 

 cântar pentru măsurarea maselor, integrat în standul de frânare; 

 calculatoare pentru evidenţa inspecţiilor tehnice şi prelucrarea datelor cu configuraţiile 

solicitate de RNTR. 

 Spaţiul modern, dimensionat corespunzător, precum şi celelalte componente, căi de 

acces, dotarea descrisă, personal calificat organizat în mod corespunzător, service rapid pentru 

defecţiunile descoperite la autovehiculele prezentate pentru I.T.P., etc, ne permit să executăm 

inspecţii tehnice pentru: 

 moped şi motocicletă; 

 autoturism; 

 microbuz, autorulotă, automobile utilitare, mixte, specializate, speciale cu masă totală maximă 

autorizată până la 3.5 tone, inclusiv; 

 autovehicul cu masă totală maximă autorizată peste 3.5 tone; 

 remorcă pentru motocicletă 

 remorcă şi rulotă fără sistem de frânare; 

 remorcă, semiremorcă şi rulotă cu sistem de frânare având masa maximă autorizată până la 

3.5 tone, inclusiv; 

 remorcă, semiremorcă cu sistem de frânare de peste 3.5 tone; 

 autobuze, autobuze articulate şi autocare. 
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2.5. Tarife la transport persoane în municipiul Târgu-Mureş  

 

Bilet una călătorie       -   2 lei 

Abonament pe toate liniile pe o zi  -   4 lei 

Abonament pe una linie: 

   - pentru una lună                     - 65 lei 

   - pentru  ½  lună                        - 40 lei 

Abonament pe două linii 

   - pentru una lună               - 90 lei 

   - pentru  ½  lună                    - 60 lei 

Abonament pe toate liniile 

   - pentru una lună              - 80 lei 

   - pentru  ½  lună                    - 64 lei 

 

 Abonamentele sunt valabile atât pe autobuze, cât şi pe microbuzele aflate în regim de 

colaborare cu Asocierea.  

 Abonamentele eliberate pe o linie sunt valabile pe linia respectivă şi pe încă o linie 

cu traseu comun, după cum urmează: linia 18 cu linia 2; linia 19 cu linia 20; linia 43 cu linia 17; 

linia 4 cu linia 14; linia 12 cu linia 26; linia 21 cu linia 44. 
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Capitolul 3 

CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE 

 

 

 Cadrul legislativ reprezintă Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2011 privind organizarea şi 

funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatori economici prevăzuți la art. 3 pct. 5 lit. 

a) - f), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, respectiv prevederile art. 4 

modificat prin Ordonanța nr. 17/2012 începând cu 27.08.2011. 

  Operatorii economici definiți prin denumire generică sunt: 

a) regiile autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială; 

b) companiile și societățile naționale, precum și societățile comerciale la care statul sau o unitate 

administrativ-teritorială este acționar unic; 

c) societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține o particiație 

majoritară; 

d) societățiile comerciale și regiile autonome la care dețin direct sau indirect o participațiune 

majoritară; 

e) instituțiile naționale de cercetare-dezvoltare, altele decât cele care funcționează ca instituții 

publice; 

f) alți operatori economici, indiferent de forma de proprietate, pentru fundamentarea și 

justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat.  

  Conducătorii operatorilor economici definiți prin denumirea generică sunt obligați să 

asigure organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune prvind patrimoniul propriu și 

bunurile din patrimoniul public și privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale aflate 

în adiminstrare, în concesiune sau în închiriere. 

  În urma O.U.G. nr. 94/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

107/2012 a apărut H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune. 

  Gestiunea financiară este definită ca un ansamblu de decizii și activități care 

reglează și corectează fluxurile financiare și a fondurilor la gospodărirea surselor și resurselor 

financiare ale întreprinderii.  

  Într-un cadru analitic, gestiunea financiară poate fi definită ca o funție a întrpriderii 

care asigură fondurile necesare pentru activitatea și exploatarea curentă, utilizând fonduri de cele 

mai mici costuri fără a se pierde independența față de terți, respectiv controlează utilizarea 

fondurilor pentru rentabilizarea operațiunilor economico-financiare angajate. 

  Conceptul gestiunii financiare este foarte larg, care include gospodărirea surselor și 

resurselor economice care formează patrimoniul întreprinderilor refletate în ACTIV și PASIV: 

1) capitalurile întreprinderii; 

2) imobilizările întrepriderii; 

3) stocurile și producția în curs a întreprinderii; 

4) conturile de terți ale întreprinderii; 

5) conturile de trezorerie ale întreprinderii; 

6) cheltuielile angajate ale întreprinderii; 

7) veniturile realizate ale întreprinderii; 

8) conturile în afara bilanțului. 

  Gestiunea finaciară are scopuri multiple în sensul menținerii activității, creșterii 

economice și obținerii de profit. 

  Aceste obiective pot fi sintetizate după cum urmează: 

 asigurarea echilibrului financiar și a profitabilității; 

 creșterea valorică a cifrei de afaceri și a patrimoniului; 
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 asigurarea flexibilității întreprinderii pentru adaptibilitatea la condiții dificile. În sensul de a 

crea noi oprtunități de rentabilitate și creștere. 

 Echilibrul financiar este influențat de toate fluxurile financiare care definesc gradul 

de autonomie față de terți. Starea de echilibru este determinată și de lichiditatea întreprinderii 

care permite și asigură plata datoriilor și menține autonomia respectiv existența entității. 

Fluxurile financiare depind de compoziția activelor și datoriilor, care determină echilibrul 

financiar.  

 Lichiditatea întreprinderii depinde de surplusul monetar generat de rentabilitatea 

activității. În acest context putem afirma că lichiditatea reprezintă un obiectiv esențial al gestiunii 

financiare. 

 Obiectivele gestiunii financiare se pot controla cu ajutorul mai multor indicatori 

economico-financiari: 

- fondul de rulment; 

- necesarul fond de rulment; 

- coeficientul de îndatorare; 

- rentabilitatea economică influențată de efectul levier; 

- ratele de creștere a activelor și a cifrei de afaceri; 

- capacitatea de autofinațare; 

- volumul lichidității. 

 Gestiunea financiară se încheie într-un sistem de previziune și de control menit să 

asigure administrarea relațiilor și a operațiunilor economico-financiare pe termen lung, mediu și 

scurt.   

 Controlul impus de funcționarea întreprinderilor în conformitate cu cerințele 

gestiunii financiare urmărește constatarea diferențelor între previziuni și norme financiare între 

relațiile exprimate în termeni de echilibru financiar și rentabilitate, diagnosticul financiar, 

respectiv indicarea deciziilor corective pentru redresarea anumitor disfunționalități.  

 În consecință, gestiunea financiară impune rezolvarea a două probleme esențiale: 

1) asigurarea echilibrului financiar, respectiv 

2) rentabilitatea folosirii fondurilor care să asigure eficiență și profitabilitate, rezultând 

dezvoltarea întrepriderii. 

 Rezolvarea acestora impune efectuarea unui control riguros asupra întregii activități 

a întreprinderii. 

 

3.1. Organizarea controlului financiar de gestiune   

 

 Activitatea de control financiar de gestiune se organizează în cadrul operatorilor 

economici prevăzuţi la art. 3 pct. 5 lit. a) - e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 

privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare. 

 Controlul financiar de gestiune se organizează la operatorul economic pentru 

controlul gestiunilor proprii, precum şi la subunităţile din structura acestuia.  

Controlul financiar de gestiune se exercită sub următoarele forme:  

a) controlul preventiv, care constă în verificarea fundamentării bugetelor de venituri şi 

cheltuieli şi a anexelor la acestea;  

b) controlul operativ, care constă în verificarea unor operaţiuni economico-financiare 

desfăşurate în cursul exerciţiului financiar curent. 
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3.2. Atribuţiile personalului  

 

 Personalul desemnat să exercite controlul financiar de gestiune are, în principal, 

următoarele atribuţii:  

a) verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la existenţa, 

integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de 

reflectare a acestora în evidenţa contabilă;  

b) verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi 

cheltuieli al operatorului economic şi a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 

subunităţilor din structura acestuia;  

c) verifică respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al 

operatorului economic şi al subunităţilor din structura acestuia. 

 În ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi 

cheltuieli al operatorului economic şi al subunităţilor din structura acestuia, se va urmări:  

1. realizarea veniturilor şi încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate;  

2. gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor şi de obţinere a rezultatului;  

3. realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activităţii, la nivelul operatorului 

economic şi al subunităţilor acestuia;  

4. realizarea programului de investiţii şi încadrarea în sursele aprobate;  

5. respectarea programelor de reducere a arieratelor şi a stocurilor;  

6. respectarea prevederilor legale şi/sau a reglementărilor interne în efectuarea achiziţiilor;  

7. utilizarea conform destinaţiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general consolidat; 

d) verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul de 

efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii;  

e) verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la încasările şi 

plăţile în lei şi valută, de orice natură, în numerar sau prin virament;  

f) verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidenţa contabilă a 

operaţiunilor economico-financiare;  

g) verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, 

circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor primare, contabile şi a celor tehnico-operative;  

h) elaborează analize economico-financiare pentru conducerea operatorului economic în scopul 

fundamentării deciziilor şi a îmbunătăţirii performanţelor. 

 

3.3. Desfăşurarea activităţii de control financiar de gestiune  

 

 Activitatea de control financiar de gestiune se desfăşoară în baza unor programe de 

activitate anuale, trimestriale şi lunare, întocmite de către personalul cu atribuţii de control 

financiar de gestiune şi aprobate de conducătorul operatorului economic.  

 Programele de activitate se elaborează, în principal, pe baza următoarelor criterii:  

a) solicitarea conducerii operatorului economic;  

b) rezultatele analizei de risc cu privire la activităţile specifice şi impactul financiar al acestora;  

c) rezultatele controalelor anterioare;  

d) perioada de la precedenta verificare de aceeaşi natură şi cu aceleaşi obiective şi până la 

împlinirea termenului de prescripţie. 

 Programul de activitate cuprinde subunităţile din structura operatorului economic, 

gestiunile şi activităţile operatorului economic ce urmează a fi controlate, obiectivele, perioada 

controlată şi cea stabilită pentru efectuarea acesteia. 
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3.4. Realizarea controlului financiar de gestiune  

 

 Directorul general, prin proceduri interne stabileşte:  

a) modul de întocmire şi realizare a programului de activitate;  

b) durata efectuării unei acţiuni de control;  

c) tipurile de acte de control, circuitul şi modul de evidenţă a acestora;  

d) desemnarea persoanelor responsabile pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite. 

 Constatările înscrise în actele de control trebuie să fie precise, bazate pe date şi 

documente, eliminându-se orice elemente şi descrieri personale, inutile şi neconcludente. Pentru 

deficienţele constatate se consemnează, în mod obligatoriu, prevederile legale sau reglementările 

interne încălcate, consecinţele economico-financiare, patrimoniale, persoanele răspunzătoare şi 

măsurile propuse. 

 Actele de control se prezintă conducătorului operatorului economic, care analizează, 

dispune şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor înscrise în actele de control.  

 Directorul general asigură, trimestrial sau ori de câte ori se impune, informarea 

consiliului de administraţie cu privire la exercitarea şi rezultatele controlului financiar de 

gestiune.  

 Persoana desemnată de conducătorul operatorului economic, cu atribuţii de control 

financiar de gestiune, participă la şedinţele consiliului de administraţie, atunci când se dezbat 

probleme financiare, contabile şi de control financiar de gestiune. 

 La solicitarea persoanelor cu atribuţii de control financiar de gestiune, personalul 

operatorului economic este obligat:  

a) să pună la dispoziţie actele, documentele şi înscrisurile solicitate;  

b) să furnizeze informaţii şi explicaţii verbale şi/sau în scris, după caz, în legătură cu obiectul 

acţiunii de control financiar de gestiune;  

c) să prezinte valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră 

sub incidenţa controlului;  

d) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate în original sau copii certificate;  

e) să semneze cu sau fără obiecţii actul de control. 

 Controlul financiar de gestiune se efectuează de către persoane cu studii superioare 

economice şi cu o vechime efectivă în domeniu de minimum doi ani.  

 

3.5. Obiectivele controlului financiar de gestiune (C.F.G.) 

 

 C.F.G. se efectuează cel puțin odată pe an, în totalitate sau prin sondaj, în raport cu 

volumul, valoarea și natura bunurilor, posibilităților de sustrageri, condițiile de păstrare și 

gestionare, precum și de frecvența abaterilor constatate anterior, cuprinzându-se un număr 

reprezentativ de repere și documente, care să permită tragerea unor concluzii temeinice asupra 

respectării actelor normative din domeniul financiar, contabil și gestionar. 

 Organele de control financiar de gestiune vor urmări în timpul verificărilor pe care le 

efectuează urmăătoarele: 

- respectarea normelor legale cu privire la existența și utilizarea mijloacelor materiale și bănești; 

- respectarea normelor legale cu privire la protejarea patrimoniului, precum și a celor referitoare 

la evidență și control; 

- respectarea normelor legale cu privire la realitatea datelor înscrise în bilanțurile contabile; 
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I. Respectarea normelor legale cu privire la existența și utilizarea mijloacelor materiale și 

bănești 

 

Integritatea mijloacelor materiale și bănești deținute cu orice titlu 

 se va verifica existența faptică a valorilor materiale și bănești, concordanța valorilor materiale 

și bănești, inventariate faptic cu datele evidenței tehnico-operative și contabile, legalitatea 

documentelor justificative și realitatea operațiilor de intrare și iesire din gestiune a mijloacelor 

materiale, înregistrate în evidenta tehnico-operativă și contabilă, concordanța sumelor încasate și 

consemnate și documente de încasări cu cele înregistrate în registrele de casă, extrasele de cont și 

evidența financiar-contabilă sau de gestiune, realitatea încasărilor și plăților efectuate în numerar 

cât si ale intrărilor și ieșirilor celorlalte valori. 

 

Aprovizionarea, expediția, transportul și receptia bunurilor materiale, depozitarea, 

conservarea, manipularea și eliberarea acestora 

 se va verifica respectarea prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor 

economice pentru aprovizionarea cu bunuri materiale, pentru prestări de servicii sau executări de 

lucrări; 

 se va verifica modul cum s-a efectuat recepția valorilor materiale aprovizionate sau din 

producție proprie, expediția și transportul bunurilor materiale, dacă sunt create condiții pentru 

depozitarea, păstrarea, conservarea, manipularea și eliberarea acestora precum și  asigurarea 

locurilor de primire si eliberare (vânzare) cu aparate de măsură și control verificate în condițiile 

prevăzute de lege. 

 

Utilizarea mijloacelor materiale în procesele activității unităților de producție  

 se va verifica modul cum sunt întreținute mijloacele tehnice din dotare, a depozitelor, 

instalațiilor, cum sunt respectate reglementările legale în vigoare și a instrucțiunilor sau normelor 

tehnice de utilizare ori de exploatare; 

 se va verifica darea în consum, în folosință sau în exploatare a valorilor materiale potrivit 

destinației acestora și în concordanță cu normele de consum, prevederile statelor de organizare, 

normele de dotare sau alocare, fișele tehnologice, proiectele de execuție, normele de întreținere 

și reparații, etc; 

 se va verifica legalitatea și realitatea operațiunilor de declasare, casare, scoatere din uz sau 

folosință, transformare, transferare, etc. a bunurilor materiale; 

 se va verifica realitatea recuperării, utilizării sau valorificării, dupa caz, a resurselor materiale 

refolosibile, reflectarea în evidențe a resurselor materiale refolosibile, a deșeurilor, remanierilor, 

degradărilor, deprecierilor, perisabilităților, etc., precum și măsurile luate pentru prevenirea și 

diminuarea lor. 

 

Încadrarea și salarizarea personalului 

 se va verifica legalitatea și realitatea stabilirii și plății drepturilor cuvenite salariaților; 

 se va verifica respectarea dispozițiilor legale privind, întocmirea, completarea, păstrarea și 

evidența carnetelor de muncă ale personalului; 

 se va verifica legalitatea și realitatea plății indemizațiilor de conducere, concordanța sumelor 

înscrise în statele de salarii cu cele din contractele de muncă; 

 se va verifica respectarea dispozițiilor legale referitoare la stabilirea, calcularea și plata 

drepturilor reprezentând sporuri pentru vechime în muncă, precum și a altor indemnizații, 

compensați si sporuri la salariul de bază; 

 se va verifica legalitatea constituirii fondurilor de premiere, legalitatea și realitatea plății 

acestora; 
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 se va verifica aplicarea dispozițiilor legale cu privire la calcularea, reținerea și vărsarea 

impozitului pe salarii precum și pe veniturile suplimentare, a contribuției pentru pensia 

suplimentară și ajutorul de șomaj și asigurări sociale de sănătate, a popririlor, ratelor, 

despăgubirilor și altor rețineri din salarii; 

 se va verifica exactitatea calculelor și a reporturilor din documente pe baza cărora se ridică, se 

eliberează și se plătesc drepturile salariale ale personalului. 

 

II. Respectarea normelor legale cu privire la protejarea patrimoniului, precum și a celor 

referitoare al evidență și control 

 

Efectuarea inventarierilor periodice, regularizarea și valorificarea diferentelor constate 

 se va verifica modul cum s-au efectuat inventarierile periodice ale patrimoniului precum și 

altor bunuri aparținând altor unități, care temporar se află în posesia unității ce efectuează 

inventarierea (custodie, etc) și la termenele  prevăzute de lege; 

 se va verifica cum s-au stabilit rezultatele inventarierii, a diferențelor constituite și modul cum 

s-au regularizat acestea. 

 

Întocmirea și circulația documentelor primare și conducerea evidenței tehnico-operative și 

contabile 

 se va verifica aplicarea prevederilor legale privind organizarea și conducerea clară, corectă, 

exactă și la zi a evidenței contabile și tehnico-operative;  

 se va verifica respectarea dispozițiilor legale referitoare la utilizarea, întocmirea și 

completarea documentelor justificative, semnarea de cei în drept și predarea lor la termen 

persoanelor îndreptățite; 

 se va verifica existența și realitatea extraselor de cont, concordanța datelor evidenței contabile 

analitice, cu cele din evidența sintetică precum și concordanța soldurilor și datelor din bilanț cu 

soldurile și rulajele din evidența contabilă. 

 

Evidența, păstrarea, circulația și utilizarea formularelor cu regim special 

 se va verifica modul cum sunt gestionate, utilizate și justificate formularele cu regim special 

și dacă s-au respectat regulile de evidență ale acestora. 
 
4. Aplicarea măsurilor pentru prevenirea, descoperirea și recuperarea pagubelor și 

stabilirea răspunderilor pentru diminuarea patrimoniului 

a) se va verifica modul cum este organizată paza bunurilor, a intrării și ieșirii mijloacelor de 

transport, a personalului unității și a altor persoane precum și organizarea și exercitarea 

controlului permanent și inopinat asupra intrării și ieșirii mijloacelor de transport și a 

persoanelor; 

b) se va verifica asigurarea securității numerarului prin păstrarea în case de bani sau fisete 

metalice în încăperi separate, prin transportul la și de la bancă sau la punctele de efectuare a 

plăților, în condiții care să prevină sustragerile, pierderile, etc.; 

c) se va verifica legalitatea și realitatea evaluării pagubelor produse patrimoniul unității și 

recuperării de la cei vinovați a contravalorii acestora; 

d) se va verifica dacă s-au calculat, solicitat și încasat penalizări pentru nerespectarea clauzelor 

contractuale ori a disciplinei operațiunilor de casă precum și recuperarea de la cei vinovați a 

penalizărilor, amenzilor, locațiilor și dobânzilor penalizatoare plătite de unitate. 
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Încadrarea, drepturile, obligațiile și răspunderile gestionarilor 
 

 se va verifica respectarea reglementărilor legale, cu privire la angajarea, numirea, trecerea sau 

menținerea în funcție numai a gestionarilor care îndeplinesc condițiile legale; 

 se va verifica constituirea garanțiilor de către gestionari, în condițiile prevăzute de dispozițiile 

legale în vigoare. 

 

Realizarea masurilor stabilite ca urmare a verificărilor anterioare efectuate de organele de 

control financiar 
 

 se va verifica realitatea comunicărilor referitoare la realizarea acestor măsuri precum și 

eficiența măsurilor luate de unitate pentru a preveni repetabilitatea deficiențelor și apariția altora 

în viitor. 

 

III. Respectarea normelor legale cu privire la realitatea datelor înscrise în bilanțurile 

contabile 
 

 se va verifica realitatea posturilor de decontări cu bugetul statului, cu clienții, furnizorii și 

ceilalți debitori și creditori precum și celorlalte date înscrise în bilanțul contabil. 

 La cererea  organelor de C.F.G., conducerile și salariații unității supuse controlului 

au obligația: 

- să pună la dispoziție registrele, corespondența, actele, piesele justificative și altor documente 

necesare controlului; 

- să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le are în 

păstrare, care intră sub incidența controlului; 

- să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate în original sau în copii certificate; 

- să dea informații și explicații verbale și în scris după caz în legătură cu problemele care  

formează obiectul controlului; 

-  să semneze cu sau fără obiecții actele de control și să comunice la termenele fixate modul de 

aplicare a măsurilor stabilite în urma controlului; 

-  să asigure sprijinul și condițiile necesare bunei desfășurări și să dea concursul pentru 

clarificarea constatărilor. 

 

3.6. Răspunderi 

 

 Salariații împuterniciți să exercite C.F.G. răspund disciplinar, contravențional sau 

penal, după caz, în situațiile în care: 

- nu efectuează controlul conform programului de activitate aprobat; 

- înscriu în actele de control date sau fapte ireale ori inexacte, sau cu bună știință nu 

consemnează toate deficiențele constatate; 

- lucrează cu superficialitate, nesemnalând încălcările de la dispozițiile legale în vigoare 

constatate cu ocazia normelor legale; 

- dispun, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, măsuri care 

produc prejudicii; 

- nu întocmesc și înaintează conducătorului unității actele de control la termenele stabilite; 

- nu iau sau nu propun măsurile necesare pentru înlăturarea lipsurilor și abaterilor consemnate în 

actele de control, tragerea la răspundere a celor vinovați; 

- nu îndeplinesc sau îndeplinesc defectuos sarcinile ce le revin. 
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Capitolul 4 

PRODUCTIVITATEA MUNCII ȘI PERSONALUL ANGAJAT 

 

 

 Productivitatea muncii se exprimă ca raport între veniturile realizate în cursul 

exercițiului, venituri din exploatare sau cifră de afaceri și numărul mediu de salariați. 
  

 Productivitatea muncii = Venituri din exploatare    

                                        Număr mediu de salariați 
 

 Numărul de salariați este numărul total de salariați (personal) existent în ecidențele 

unității, angajat pe bază de contract individual de muncă sau pe bază de documente generatoare 

de drepturi și obligații pentru ambele părți.  

 Productivitatea muncii reprezintă capacitatea de a crea o anumită cantitate de valori 

de întrebuințare într-o unitate de timp, reflectând în ultima intanță eficiența cu care este cheltuită 

o cantitate de muncă. 

 Contractul colectiv de muncă reglementează raporturile de muncă generate dintre 

conducerea SC ”Transport Local” SA și saalriați, pentru realizarea transportului public local de 

persoane, conform statutului societății. 

 Dimensionarea fondului de salarii al SC ”Transport Local” SA ocupă un loc 

principal în preocuparea managementului societății de a asigura pentru salariații pe care îi 

reprezintă condiții decente de remunerare a muncii prestate. În prezent valoarea acestuia este 

supusă reglementărilor legale în vigoare, și este prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli. 

 

Structura personalului    

 

TESA și personal operativ 46 

Mecanici etc. 47 

Șoferi 120 

Taxatori + Vânzători bilete, abonamente 96 

Controlori trafic 11 

Dispeceri 14 

Întreținere 6 

Spălătorie 17 

TOTAL 357 

 

 Conducerea societății va asigura organizarea rațională a muncii pentru fiecare loc de 

muncă. Pe această bază de stabilesc sarcini de serviciu și răspunderi sub formă de normă de 

muncă, ce pot fi norme de timp norme de producție, norme de personal, însoțite de descrierea 

sferei de atribuții și a zonei de deservire, menite să asigure utilizarea integrală și eficientă a 

timpului de lucru. 

 Normele de muncă vor fi astfel stabilite încâtt să asigure un ritm normal de lucru, la 

o intensitate a efortului muscular sau intelectual și la o tensiune nervoasă care să nu conducă la 

oboseala excesivă a saalriașilor sau la îmbolnăviri profesionale. 
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Capitolul 5 

SUBVENȚII 

 

 

 SC ”Transport Local” SA Târgu-Mureș efectuează serviciul public subvenţionat de 

transport local de călători prin facilități acordate persoanelor în drept de către Consiliulk Local 

Municipal Târgu-Mureș. Serviciul public subvenţionat de transport este acel transport public 

care necesită subvenţii bugetare, pe care un operator de transport este obligat sa îl efectueze, în 

condiţiile impuse de autorităţile competente, chiar dacă acesta ar avea efecte economice 

negative asupra activităţii sale, pe perioada efectuării serviciului public subvenţionat contractat.  

 

5.1. Obligaţii pentru realizarea serviciului public subvenţionat de transport  

 

1) obligaţia de exploatare, care impune operatorului de transport autorizat şi/sau licenţiat să 

efectueze serviciul respectiv în condiţii de continuitate, regularitate şi de asigurare a capacităţilor 

necesare de transport şi să respecte condiţiile impuse de autorităţile competente care acordă 

subvenţia. Obligaţia de exploatare include şi obligaţia operatorului de transport respectiv de a 

asigura toate serviciile complementare serviciului public de transport, respectiv: informarea 

călătorilor în timpul transportului, întreţinerea şi curăţenia mijloacelor de transport, îmbarcarea şi 

debarcarea pasagerilor în locuri special amenajate - autogări, statii, peroane -, condiţii de confort 

în timpul transportului;  

2) obligaţia de transport, care impune oricărui operator de transport să accepte şi să efectueze 

servicii publice subvenţionate de transport în condiţiile stabilite de autorităţile competente;  

3) obligaţia tarifară, care impune operatorilor de transport practicarea tarifelor stabilite de 

autorităţile competente, contrar interesului comercial al operatorilor, impunere care rezultă fie 

din stabilirea tarifelor sub costurile reale, fie din respingerea cererii de majorare a anumitor 

tarife.  

 Se consideră că o obligaţie de exploatare şi/sau de transport poate avea efect 

economic negativ asupra activităţii operatorilor de transport care îndeplinesc respectiva obligaţie, 

dacă cheltuielile ocazionate de efectuarea acestei obligaţii sunt mai mari decât veniturile 

obţinute.  

 Determinarea efectului economic negativ se face pe baza situaţiilor financiare anuale, 

prin care se evidenţiază diferenţa dintre cheltuielile efectuate şi veniturile realizate, ca urmare a 

respectării obligaţiilor de exploatare şi/sau de transport.  

 Dacă obligaţia de exploatare şi/sau de transport se referă la una sau la mai multe 

categorii de persoane ori rute de transport practicate de respectivul operator de transport, efectul 

economic negativ se va stabili luându-se în considerare numai cheltuielile şi veniturile aferente 

transportului acestor categorii de persoane sau pe rutele de transport respective.  

 Se consideră că obligaţia tarifară are efecte economice negative atunci când diferenţa 

dintre veniturile şi cheltuielile aferente serviciului public subvenţionat de transport este mai mică 

decât diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile aferente aceluiaşi transport, dacă acesta s-ar fi 

desfăşurat în condiţii de concurenţă, iar tarifele de transport s-ar fi stabilit pe criterii comerciale.  

 

5.2. Calculul valorii subvenţiilor  

 

a) în cazul unei obligaţii de exploatare sau de transport, valoarea subvenţiilor este egală cu 

diferenţa dintre diminuarea cheltuielilor şi diminuarea veniturilor operatorilor de transport care 

efectuează transportul public, care ar rezulta dacă respectivul operator de transport nu ar respecta 

obligaţiile respective;  
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b) în cazul unei obligaţii tarifare, valoarea subventiei se stabileşte pe baza următoarei formule de 

calcul:  

C = [N(ute) x t(c)]-[N(utr) x t(i)-[C(tc)]  în care: 

 

- N(ute) = numărul estimat de unităţi de transport (număr de călători );  

- N(utr) = numărul efectiv de unităţi transportate (număr de călători );  

- t(c) = tarifele practicate pe piaţa pentru acelaşi gen de transport sau, în lipsa unor astfel de 

tarife, tarifele pe care operatorul de transport le-ar stabili pe baze comerciale;  

- t(i) = tariful impus;  

- C(tc) = costurile aferente serviciilor efectuate cu aplicarea unor tarife practicate pentru 

transporturi similare sau, în lipsa acestora, a unor tarife stabilite de operatorul de transport pe 

criterii comerciale;  

- C(ti) = costurile rezultate prin aplicarea tarifelor impuse;  

  

5.3. Facilități prognozate pentru anul 2015 

 

 Potrivit Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, sumele necesare pentru 

prestările servicii aferente facilităţilor acordate pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, foştilor 

deţinuţi politici, veteranilor de război, luptătorilor ai Revoluţiei din 1989, elevilor şi studenţilor, 

respectiv pentru investiţiile în continuare sunt prezentate după cum urmează (sunt luate în 

considerare următoarele tarifele: 2 lei / bilet, 80 lei abonament / lună, 42 lei / lună pentru elevi 

respectiv 43 lei  / lună pentru studenţi).   
 

1) Facilităţi acordate pensionarilor cu vârsta peste 55 de ani = 13.506.240 lei / an: 

- 25.580 pensionari care beneficiază de 22 călătorii / lună 

 22 x 2 lei  =  44 lei / persoană / lună 

 25.580 x 44 lei / lună = 1.125.520 lei / lună 

 1.125.520 x 12 = 13.506.240 lei / an. 
 

2) Facilităţi acordate din compensarea de la bugetul local a 50 % din tariful la bilete de călătorie 

pentru pensionari cu vârsta sub 55 de ani = 34.008 lei / an: 

- media lunară prognozată a „consumului” de astfel de bilete este de 2.834 bilete / lună 

 2.834 bilete x 2 x 50 % =  2.834 lei / lună 

 2.834 x 12 = 34.008 lei / an 
 

3) Facilităţi acordate foştilor deţinuţi politici = 83.568 lei / an: 
 

a) foşti deţinuţi politici având vârsta de peste 55 de ani - 151 persoane, care beneficiază de 22 

călătorii / lună 

 22 x 2 lei  =  44 lei / persoană / lună 

 151 x 44 lei / lună = 6.644 lei / lună 

 6.644 x 12 = 79.728 lei / an; 
 

b) foşti deţinuţi politici având vârsta sub 55 de ani - 4 persoane 

 4 x 80 lei / lună = 320 lei / lună 

 320 x 12 = 3.840 lei / an; 
 

4) Facilităţi acordate veteranilor de război şi pentru două persoane deportate = 29.472 lei / an  
 

a) veterani de război - 54 persoane care beneficiază de 22 călătorii / lună 

 22 x 2 lei  =  44 lei / persoană / lună 

 54 x 44 lei / lună = 2.376 lei / lună 

 2.376 x 12 =  28.512 lei / an; 
 

b) o persoană deportată beneficiază de abonament lunar cu valoare de 80 lei 
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 80 x 1 = 80 lei / lună 

 80 x 12 = 960 lei / an 
 

5) Facilităţi acordate luptătorilor Revoluţiei din 1989 = 114.192 lei / an: 
 

a) Revoluţionari având vârsta de peste 55 de ani - 89 persoane beneficiază de 22 călătorii / lună 

 22 x 2 lei  =  44 lei / persoană / lună 

 89 x 44 lei / lună = 3.916 lei / lună 

 3.916 x 12 = 46.992 lei / an; 
 

b) Revoluţionari sub 55 de ani - 70 de persoane beneficiază de abonament / lună 

 70 x 80 lei / lună = 5.600 lei / lună 

 5.600 x 12 = 67.200 lei / an; 
 

6) Facilităţi acordate elevilor şi studenţilor = 4.093.236 lei: 
   

a) elevi care beneficiază de abonamente gratuite pentru o linie de transport - 3.413 de persoane 
 

 3.413 legitimații x 42 lei / lună = 143.346 lei / lună 

 143.346 x 12 = 1.720.152 lei / an; 
 

b) studenţii care beneficiază de abonamente gratuite - 4.599 de persoane; 
 

 4.599 legitimații x 43 lei / lună = 197.757 lei / lună 

 197.757 x 12 = 2.373.084 lei / an; 
 

7) Facilităţi acordate la transport persoanelor cu dizabilități grav şi accentuat = 463.680 lei: 

 Tarif 80 lei / lună / persoană şi 160 lei / lună pentru cei cu însoţitor 
 

a) 239 abonamente x 80 lei / lună = 19.120 lei / lună 

    19.120 lei x 12 = 229.440 lei / an 

- aceste persoane sunt fără însoţitori 
 

b) 122 abonamente x 160 lei / lună = 19.520 lei / lună 

    19.520 lei x 12 = 234.240 lei / an. 

- aceste persoane sunt cu însoţitori 
 

Facilităţi (1+2+3+4+5+6) = 17.860.716 lei 
 

Facilităţi persoane cu dizabilități = 463.680 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE MANAGEMENT SC “TRANSPORT LOCAL” SA TÂRGU-MUREȘ -  2015-2019 

 

49 

 

Capitolul 6 

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2015 

 ȘI ESTIMĂRI PENTRU URMĂTORII ANI 

 

 

INDICATORI 
Nr. 

rd. 

 Realizat/ 

Preliminat  

an 

precedent 

(N-1) 

Propuneri  

an curent 

(N) 

%        
Estimări 

an N+1 

Estimări 

an N+2 

2 3 4 5 6=5/4 7 8 

Venituri totale  (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 16 475 15 862   20 960 24 951 

Venituri totale din exploatare, din care: 2 16 473 15 860   20 955 24 946 

a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în 

vigoare 3           

b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  

în  vigoare 4           

Venituri financiare 5 2 2   5 5 

Venituri extraordinare 6           

Cheltuieli totale  

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 16 164 15 708   20 773 24 651 

Cheltuieli de exploatare, din care: 8 16 163 15 707   20 763 24 641 

cheltuieli cu bunuri si servicii 9 2 476 1 283   9 687 12 085 

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 

asimilate 10 70 69   65 65 

cheltuieli cu personalul, din care: 11 890 930   8 216 9 216 

C0 
Cheltuieli de natură 

salarială(Rd.13+Rd.14) 12 579 636   6 422 7 170 

C1 ch. cu salariile  13 525 591   6 367 7 115 

C2 bonusuri 14 54 45   55 55 

C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care: 15           

  
cheltuieli cu plati compensatorii 

aferente disponibilizarilor de personal 16           

C4 

Cheltuieli aferente contractului de 

mandat si a altor organe de conducere 

si control, comisii si comitete 17 128 137   169 169 

C5 

cheltuieli cu asigurările şi protecţia 

socială, fondurile speciale şi alte 

obligaţii legale 18 183 168   1 625 1 877 

alte cheltuieli de exploatare 19 12 727 13 414   2 795 2 804 

Cheltuieli financiare 20 1 1   10 10 

Cheltuieli extraordinare 21           

Rezultatul brut (profit/pierdere) 22 311 154   187 300 

IMPOZIT PE PROFIT 23 50 25   30 48 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 

PROFIT, din care: 24 261 139   157 252 

Rezerve legale 25           
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Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 

prevăzute de lege 26           

Acoperirea pierderilor contabile din anii 

precedenţi 27           

Constituirea surselor proprii de finanţare 

pentru proiectele cofinanţate din 

împrumuturi externe, precum şi pentru 

constituirea surselor necesare rambursării 

ratelor de capital, plaţii dobânzilor, 

comisioanelor şi altor costuri aferente 

acestor împrumuturi 28           

Alte repartizări prevăzute de lege 29           

Profitul contabil rămas după deducerea 

sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 261 139   157 252 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 

10% din profitul net,  dar nu mai mult de 

nivelul unui salariu de bază mediu lunar 

realizat la nivelul operatorului economic în 

exerciţiul  financiar de referinţă  31 26 14   16 25 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat 

sau local în cazul regiilor autonome, ori 

dividende cuvenite actionarilor, în cazul 

societăţilor/ companiilor naţionale şi 

societăţilor cu capital integral sau majoritar 

de stat, din care:  32 130 70   79 126 

   -  dividende cuvenite bugetului de stat  

33           

   - dividende cuvenite bugetului local 

33a 130 70   79 126 

   -  dividende cuvenite altor acţionari 
34           

Profitul nerepartizat pe destinaţiile 

prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează 

la alte rezerve şi constituie sursă proprie de 

finanţare 35 105 55   78 101 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 
36           

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 

EUROPENE,   din care 37           

 cheltuieli materiale 38           

cheltuieli cu salariile 39           

cheltuieli privind prestarile de servicii 40           

cheltuieli cu reclama si publicitate 41           

alte cheltuieli 42           

SURSE DE FINANŢARE A 

INVESTIŢIILOR, din care: 43   3 200   6 000 6 000 

Alocaţii de la buget 44   3 000   6 000 6 000 

  alocaţii bugetare aferente plăţii 

angajamentelor din anii anteriori 45           

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII 46   3 200   6 000 6 000 

DATE DE FUNDAMENTARE 47           
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Nr. de personal prognozat la finele anului 
48 21 / 222 21 / 210   350 350 

Nr. mediu de salariaţi total 49 21 / 222 21 / 210   350 350 

Castigul mediu  lunar pe salariat 

(lei/persoană) determinat pe baza 

cheltuielilor de natură salarială  

(Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 2 297 2 523   1 529 1 707 

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat 

pe baza cheltuielilor cu salariile 

(lei/persoană)  (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2 083 2 345   1 515 1 694 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 

total personal mediu (mii lei/persoană) 

(Rd.2/Rd.49) 52 74 69   60 71 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe 

total personal mediu (cantitate produse 

finite/ persoană) 53           

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale        

(Rd.7/Rd.1)x1000 54 984 989   991 987 

Plăţi restante 55           

Creanţe restante 56           
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Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli 

 

 

  INDICATORI 
Nr. 

rd. 

Prevederi an precedent (N-1) 

Propuneri 

an curent 

(N) 

 Aprobat 

 Preliminat 

/ Realizat 
 Propuneri conform 

HG/Ordin 

comun 

conform 

Hotararii 

C.A. 

0 1 2 3 4 4a 5 6 

I.     
Venituri totale 

(Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 16 745 16 475 16 475 15 862 

  

1   

Venituri totale din exploatare 

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.

13+Rd.14), din care: 2 16 473 16 473 16 473 15 860 

  

a) 

din producţia vândută 

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din 

care:  3 15 437 15 437 15 437 15 634 

  a1) din vânzarea produselor 4         

  a2) din servicii prestate 5 14 018 14 018 14 018 14 295 

  a3) din redevenţe şi chirii 6 1 419 1 419 1 419 1 339 

  a4) alte venituri 7         

b) din vânzarea mărfurilor 8 25 25 25 25 

c) 

din subvenţii şi transferuri de 

exploatare aferente cifrei de 

afaceri nete (Rd.10+Rd.11), 

din care:  9         

  

c1 

subvenţii, cf. 

prevederilor  legale în 

vigoare 10         

c2 

transferuri, cf.  

prevederilor    legale  în  

vigoare 11         

d) din producţia de imobilizări 12         

e) 
venituri aferente costului 

producţiei în curs de execuţie 13         

  f) 

alte venituri din exploatare 

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+

Rd.21), din care: 14 1 011 1 011 1 011 201 

    f1) din amenzi şi penalităţi 15         

    

f2) din vânzarea activelor şi 

alte operaţii de capital 

(Rd.18+Rd.19), din 

care: 16         

       - active corporale 17         

       - active necorporale 18         

    
f3) din subvenţii pentru 

investiţii 19 1 011 1 011 1 011 201 

    f4) din valorificarea 20         
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certificatelor CO2 

    f5) alte venituri 21         

2   

Venituri financiare 

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+

Rd.27), din care: 22 2 2 2 2 

  

a) din imobilizări financiare 23         

b) din investiţii financiare 24         

c) din diferenţe de curs 25         

d) din dobânzi 26 2 2 2 2 

e) alte venituri financiare 27         

3   Venituri extraordinare 28         

II 
Cheltuieli totale  

(Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 16 154 16 154 16 154 15 708 

  

1 

Cheltuieli de exploatare 

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din 

care:  30 16 163 16 163 16 163 15 707 

  

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii 

(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:  31 1 140 1 140 1 140 1 005 

A1 

Cheltuieli privind stocurile 

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+

Rd.39), din care: 32 874 874 874 744 

a) cheltuieli cu materiile prime 33 19 19 19 22 

b) 
cheltuieli cu materialele 

consumabile, din care: 34 315 315 315 294 

  
b1) cheltuieli cu piesele de 

schimb 35 65 65 65 61 

  
b2) cheltuieli cu 

combustibilii 36 250 250 250 233 

c) 

cheltuieli privind materialele 

de natura obiectelor de 

inventar 37 8 8 8 5 

d) 
cheltuieli privind energia şi 

apa 38 513 513 513 404 

e) cheltuieli privind mărfurile 39 19 19 19 19 

A2 

Cheltuieli privind serviciile 

executate de terţi 

(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din 

care:  40 212 212 212 200 

a) 
cheltuieli cu întreţinerea şi 

reparaţiile 41         

b)  
cheltuieli privind chiriile 

(Rd.43+Rd.44) din care: 42 18 18 18 18 

  b1) 

 - către operatori cu 

capital 

integral/majoritar de 

stat 43         

  b2) 
 - către operatori cu 

capital privat 44 18 18 18 18 

c) prime de asigurare 45 194 194 194 182 

A3 

Cheltuieli cu alte servicii 

executate de terţi 

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+ 46 54 54 54 61 



PLAN DE MANAGEMENT SC “TRANSPORT LOCAL” SA TÂRGU-MUREȘ -  2015-2019 

 

54 

 

Rd.62+Rd.63+Rd.67+   

Rd.68+Rd.69+Rd.78), din 

care:  

a) cheltuieli cu colaboratorii 47         

b) 
cheltuieli privind comisioanele 

şi onorariul, din care: 48         

  b1) 
cheltuieli privind 

consultanţa juridică 49         

c) 

cheltuieli de protocol, reclamă 

şi publicitate (Rd.51+Rd.53), 

din care: 50         

  c1) 
cheltuieli de protocol, 

din care: 51         

    

 - tichete cadou potrivit 

Legii nr.193/2006, cu 

modificările ulterioare 52         

  c2) 
cheltuieli de reclamă şi 

publicitate, din care: 53         

    

 -  tichete cadou ptr. 

cheltuieli de reclamă şi 

publicitate, potrivit 

Legii  nr.193/2006, cu 

modificările ulterioare 54         

    

 - tichete cadou ptr. 

campanii de marketing, 

studiul pieţei, 

promovarea pe pieţe 

existente sau noi, 

potrivit Legii 

nr.193/2006, cu  

modificările ulterioare 55         

    
 - ch.de promovare a 

produselor 56         

d) 

Ch. cu sponsorizarea 

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), 

din care: 57         

  
d1) ch.de sponsorizare a 

cluburilor sportive 58         

  
d2) ch. de sponsorizare a 

unităţilor de cult 59         

  

d3) ch. privind acordarea 

ajutoarelor umanitare 

si sociale  60         

  
d4) alte cheltuieli cu 

sponsorizarea 61         

e) 
cheltuieli cu transportul de 

bunuri şi persoane 62         

f) 
cheltuieli de deplasare, 

detaşare, transfer, din care: 63 6 6 6 6 

  
     - cheltuieli cu diurna 

(Rd.65+Rd.66), din care:  64 6 6 6 6 

                -interna 65 6 6 6 6 

                -externa 66         
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g) 
cheltuieli poştale şi taxe de 

telecomunicaţii 67 45 45 45 35 

h) 
cheltuieli cu serviciile bancare 

şi asimilate 68         

i) 
alte cheltuieli cu serviciile 

executate de terţi, din care: 69         

  
i1) cheltuieli de asigurare 

şi pază 70         

  

i2) cheltuieli privind 

întreţinerea şi 

funcţionarea tehnicii de 

calcul 71         

  
i3) cheltuieli cu pregătirea 

profesională 72         

  

i4) cheltuieli cu 

reevaluarea 

imobilizărilor corporale 

şi necorporale, din care: 73         

  

        -aferente bunurilor 

de natura domeniului 

public 74         

  
i5) cheltuieli cu prestaţiile 

efectuate de filiale 75         

  

i6) cheltuieli privind 

recrutarea şi plasarea 

personalului de 

conducere cf. 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 

109/2011 76       7 

  

i7) cheltuieli cu anunţurile 

privind licitaţiile şi alte 

anunţuri 77         

j) alte cheltuieli 78       10 

B  Cheltuieli cu impozite, taxe şi 

vărsăminte asimilate 

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84

+Rd.85), din care:  79 70 70 70 108 

a) 

ch. cu taxa pt.activitatea de 

exploatare  a resurselor 

minerale 80         

b) 

ch. cu redevenţa pentru  

concesionarea  bunurilor 

publice şi resursele minerale 81         

c) ch. cu taxa de licenţă 82       39 

d) ch. cu taxa de autorizare 83         

e) ch. cu taxa de mediu 84         

f) 
cheltuieli cu alte taxe şi 

impozite  85 70 70 70 70 

C. Cheltuieli cu personalul 

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), 

din care: 86 890 890 890 930 

C0 Cheltuieli de natură salarială 87 579 579 579 636 
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(Rd.88+ Rd.92) 

C1 

Cheltuieli  cu salariile 

(Rd.89+Rd.90+Rd.91), din 

care: 88 525 525 525 591 

  

 a) salarii de bază 89 525 525 525 591 

 b) sporuri, prime şi alte 

bonificaţii aferente salariului 

de bază (conform CCM) 90         

 c) alte bonificaţii (conform 

CCM) 91         

C2 

Bonusuri 

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ 

Rd.99), din care:  92 54 54 54 45 

  

a) cheltuieli sociale prevăzute 

la art. 21 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, din care: 93         

  

   - tichete de creşă, cf. 

Legii nr. 193/2006, cu 

modificările ulterioare; 94         

  

   - tichete cadou pentru 

cheltuieli sociale 

potrivit Legii nr. 

193/2006, cu 

modificările ulterioare; 95         

  b) tichete de masă; 96 54 54 54 45 

  c) tichete de vacanţă; 97         

  

d) ch. privind participarea  

salariaţilor la profitul obtinut 

în anul precedent 98         

  
e) alte cheltuieli conform 

CCM. 99         

C3 

Alte cheltuieli cu personalul 

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din 

care: 100         

  

a) ch. cu plăţile compensatorii   

aferente disponibilizărilor de 

personal 101         

  

b) ch. cu drepturile  salariale 

cuvenite în baza unor hotărâri 

judecătoreşti 102         

  

c) cheltuieli de natură salarială 

aferente restructurarii, 

privatizarii, administrator 

special, alte comisii si comitete 103         

C4 

Cheltuieli aferente contractului 

de mandat si a altor organe de 

conducere si control, comisii si 

comitete 

(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ 

Rd.112), din care: 104 128 128 128 137 

  
a) pentru directori/directorat 105 72 72 72 72 

  -componenta fixă 106 72 72 72 72 
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  -componenta variabilă 107         

b) pentru consiliul de 

administraţie/consiliul de 

supraveghere, din care: 108 43 43 43 52 

  -componenta fixă 109 43 43 43 52 

  -componenta variabilă 110         

c) pentru AGA şi cenzori 111 13 13 13 13 

  

d) pentru alte comisii şi 

comitete constituite potrivit 

legii 112         

C5 

Cheltuieli cu asigurările şi 

protecţia socială, fondurile 

speciale şi alte obligaţii legale 

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.

117+Rd.118+Rd.119), din 

care:  113 183 183 183 168 

  

a) ch. privind contribuţia la 

asigurări sociale 114 136 136 136 114 

b) ch. privind contribuţia la 

asigurări pt.somaj  115 3 3 3 4 

c) ch. privind  contribuţia la 

asigurări sociale  de  sănătate 116 34 34 34 37 

d) ch. privind  contribuţiile la 

fondurile speciale aferente  

fondului de salarii 117 10 10 10 11 

e) ch. privind  contribuţiia 

unităţii la schemele de pensii 118         

f) cheltuieli privind alte 

contribuţii si fonduri speciale 119         

D. Alte cheltuieli de exploatare 

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+

Rd.127+Rd.128), din care: 120 14 063 14 063 14 063 13 653 

a) 

cheltuieli cu majorări şi 

penalităţi (Rd.122+Rd.123), 

din care: 121         

  
     - către bugetul general 

consolidat 122         

       - către alţi creditori 123         

b) 
cheltuieli privind activele 

imobilizate 124         

c) 

cheltuieli aferente 

transferurilor pentru plata 

personalului 125         

d) alte cheltuieli 126 12 982 12 985 12 985 13 387 

e) 

ch. cu amortizarea 

imobilizărilor corporale şi 

necorporale 127 1 078 1 078 1 078 266 

f)  

ajustări şi deprecieri pentru 

pierdere de valoare şi 

provizioane (Rd.129-Rd.131), 

din care: 128         

    f1) 
cheltuieli privind 

ajustările şi 129         
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provizioanele  

  
 

f1.1 

-provizioane privind 

participarea la profit a 

salariaţilor  130         

  
 

f1.2 

- provizioane in 

legatura cu contractul 

de mandat 

130

a         

  
 

f2) 

venituri din provizioane 

şi ajustări pentru 

depreciere sau pierderi 

de valoare , din care: 131         

    

f2.1 din anularea 

provizioanelor 

(Rd.133+Rd.134+Rd.13

5), din care: 132         

    
   - din participarea 

salariaţilor la profit 133         

    

   - din deprecierea 

imobilizărilor corporale 

şi a activelor circulante 134         

    
   - venituri din alte 

provizioane 135         

2   

Cheltuieli financiare 

(Rd.137+Rd.140+Rd.143), din 

care:  136 1 1 1 1 

  

a) 
cheltuieli privind dobânzile 

(Rd.138+Rd.139), din care: 137 1 1 1 1 

  
a1) aferente creditelor 

pentru investiţii 138         

  

a2) aferente creditelor 

pentru activitatea 

curentă 139         

b) 

cheltuieli din diferenţe de curs 

valutar (Rd.141+Rd.142), din 

care: 140         

  
b1) aferente creditelor 

pentru investiţii 141         

  

b2) aferente creditelor 

pentru activitatea 

curentă 142         

c) alte cheltuieli financiare 143         

3   Cheltuieli extraordinare 144         

III     
Rezultatul brut 

(profit/pierdere) (Rd.1-

Rd.29) 145 311 311 311 154 

        venituri neimpozabile 146         

      
  cheltuieli nedeductibile 

fiscal 147         

I

V 
    

IMPOZIT PE PROFIT 

148 50 50 50 25 

V     
DATE DE 

FUNDAMENTARE 149         

  1   
Cheltuieli de natură salarială 

(Rd.87) 150 579 579 579 636 
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  2   Cheltuieli  cu salariile (Rd.88) 151 525 525 525 591 

  

3   
Nr. de personal prognozat la 

finele anului 152 21 / 222 21 / 222 21 / 222 21 / 210 

4   Nr.mediu de salariaţi  153 21 / 222 21 / 222 21 / 222 21 / 210 

5 a) 

Castigul mediu lunar pe 

salariat deterninat pe baza 

cheltuielilor cu salariile              

(Rd.151/Rd.153)/12*1000 154 2 297 2 297 2 297 2 523 

   b) 

Câştigul mediu  lunar pe 

salariat (lei/persoană) 

determinat pe baza 

cheltuielilor de natură salarială 

(Rd.150/Rd.153)/12*1000 155 2 083 2 083 2 083 2 345 

6 a) 

Productivitatea muncii în 

unităţi valorice pe total 

personal mediu (mii 

lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) 156 74 / 68 74 / 68 74 / 68 74 / 69 

  b) 

Productivitatea muncii în 

unităţi fizice pe total personal 

mediu (cantitate produse 

finite/persoană) 

W=QPF/Rd.153 157         

  c1 

Elemente de calcul a 

productivitatii muncii in  

unităţi fizice, din care 158         

    
   - cantitatea de produse 

finite (QPF) 159         

       - pret mediu (p) 160         

       - valoare=QPF x  p 161         

    

   - pondere in venituri 

totale de exploatare =   

Rd.161/Rd.2 162         

  7   Plăţi restante 163         

  8   Creanţe restante, din care:  164         

      

   - de la operatori cu 

capital 

integral/majoritar de 

stat 165         

      
   - de la operatori cu 

capital privat 166         

         - de la bugetul de stat 167         

         - de la bugetul local 168         

         - de la alte entitati 169         
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Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 

 

 

Indicatori 

Data 

finalizării 

investiţiei 

Valoare Valoare 

an curent 

(N) 

 

an N+1 

 

an N+2 

 

an N+3 

 

an N+4 

2 3 4 5 6 7 8 

SURSE DE FINANŢARE 

A INVESTIŢIILOR, din 

care: 

31.12.2020 3 200 6 000 6 000 6 000 6 000 

Surse proprii, din care:       

  a) - amortizare  200     

  b) - profit       

Alocaţii de la buget 31.12.2020 3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Credite bancare, din care:       

  a) - interne       

  b) - externe             

Alte surse, din care:              

  - (denumire sursă)             

  - (denumire sursă)             

CHELTUIELI PENTRU 

INVESTIŢII, din care: 
            

Investiţii în curs, din care:             

a) pentru bunurile 

proprietatea privata a 

operatorului economic: 

            

   - (denumire obiectiv)             

   - (denumire obiectiv)             

b) pentru bunurile de 

natura domeniului public 

al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: 

            

   - (denumire obiectiv)             

   - (denumire obiectiv)             

c) pentru bunurile de 

natura domeniului privat 

al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: 

            

   - (denumire obiectiv)             

   - (denumire obiectiv)             

d) pentru bunurile luate în 

concesiune, închiriate sau 

în locaţie de gestiune, 

exclusiv cele din 

domeniul public sau 

privat al statului sau al 

unităţii administrativ 

teritoriale: 

            

   - (denumire obiectiv)             

   - (denumire obiectiv)             
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Investiţii noi, din care: 31.12.2020 3 200 6 000 6 000 6 000 6 000 

a) pentru bunurile 

proprietatea privata a 

operatorului economic: 

      

   - (denumire obiectiv) 

Autobuze 

31.12.2020 3 200 6 000 6.000 6 000 6 000 

   - (denumire obiectiv)             

b) pentru bunurile de 

natura domeniului public 

al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: 

            

   - (denumire obiectiv)             

   - (denumire obiectiv)             

c) pentru bunurile de 

natura domeniului privat 

al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: 

            

   - (denumire obiectiv)             

   - (denumire obiectiv)             

d) pentru bunurile luate în 

concesiune, închiriate sau 

în locaţie de gestiune, 

exclusiv cele din 

domeniul public sau 

privat al statului sau al 

unităţii administrativ 

teritoriale: 

            

   - (denumire obiectiv)             

   - (denumire obiectiv)             

Investiţii efectuate la 

imobilizările corporale 

existente (modernizări), 

din care: 

            

a) pentru bunurile 

proprietatea privata a 

operatorului economic: 

            

   - (denumire obiectiv) 

Sistem autotaxare 
            

   - (denumire obiectiv)             

b) pentru bunurile de 

natura domeniului public 

al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: 

            

   - (denumire obiectiv)             

   - (denumire obiectiv)             

c) pentru bunurile de 

natura domeniului privat 

al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: 

            

   - (denumire obiectiv)             

   - (denumire obiectiv)             



PLAN DE MANAGEMENT SC “TRANSPORT LOCAL” SA TÂRGU-MUREȘ -  2015-2019 

 

62 

 

d) pentru bunurile luate în 

concesiune, închiriate sau 

în locaţie de gestiune, 

exclusiv cele din 

domeniul public sau 

privat al statului sau al 

unităţii administrativ 

teritoriale: 

            

   - (denumire obiectiv)             

   - (denumire obiectiv)             

Dotări (alte achiziţii de 

imobilizări corporale) 
            

Rambursări de rate 

aferente creditelor pentru 

investiţii, din care: 

            

   a) - interne             

   b)- externe             
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Capitolul 7 

PROIECTE ÎN PERSPECTIVĂ  

PENTRU MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE 

 

 

7.1. Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în municipiul            

Târgu-Mureș 

 

 Proiectul își propune să realizeze implementarea integrată a unor sisteme moderne de 

tarifare managenetul flotei de transport public și al informătii călătorilor. Aceste sistme includ 

tehnologii perfomante aplicate în domeniul transportului public urban cum ar fi: utilizarea 

cardurilor contact-less pentru plata călătoriilor, automate de vânzare / încărcare carduri de 

transport, monitorizarea flotei de tranport folosind GPS, informarea dinamică a călătorilor în 

stații, soluții moderne de comunicație, metode de obținere a datelor necesare managementului 

activități, supravegherea video a stațiilor etc. 

 Noul sistem de management al flotei de vehicule va contribui la reducerea poluării 

urbane prin scăderea consumurilor de combustibil, creșterea vitezei de deplasare, scăderea 

timpilor de așteptare îm stații etc. 

 Dotările principale ale sistemului sunt: 

 

La nivelul mijloacelor de transport în comun: 
 

- 2 validatoare duale (card contactless + bilet hartie) / vehicul;  

- 1 computer de bord cu receptor GPS si modul comunicație / vehicul;  

- 1 panou de informare a pasagerilor la interior / vehicul.  

 

La nivelul stațiilor de călători:  
 

- 119 stații dotate cu panou informare călători (afişarea timpilor de sosire în stații);  

- 119 stații dotate cu camera video de supraveghere;  

- 30 stații dotate cu automate de vânzare și încărcare carduri;  

- 34 stații configurate ca puncte de vânzare cu personalizare carduri (stație de lucru, imprimantă 

fiscală, scanner, camera web, cititor carduri, imprimantă personalizare carduri);  

- 12 stații configurate ca puncte de vânzare simple (stație de lucru, imprimantă fiscală, cititor 

carduri).  

 

La nivelul central: 
 

- dispecerat monitorizare flotă si supraveghere video: 6 stații de lucru (PC), afişaj wallscreen;  

- administrare sistem ticketing: 3 sțatii de lucru (PC);  

- 5 imprimante pentru rapoarte;  

- 3 Acces point WIFI pentru comunicaţia cu vehiculele în garaj, stații de lucru (PC);  

- servere şi aplicații software: ticketing, dispecerizare, supraveghere video, ERP.  

 

Centru controlori: 
 

- terminale control şi imprimantă mobilă (2 buc.);  

- stații de lucru (PC).  

 

Centru de formatare și preîncărcare carduri: 
 

- stații de lucru, cititoare carduri, imprimante de formatare şi personalizare carduri. Casierie 

centrală:  

- stații de lucru, cititoare carduri, imprimante personalizare carduri. 
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Panou informativ electronic  
 

 Este un produs special conceput pentru accesul facil la informații de interes public în 

stațiile de călători. Acest produs este capabil să afișeze, pe mai multe linii, date privind traficul 

(data/ora curentă, timpul estimat de sosire a vehiculului în stație etc.), precum și informații 

privind vremea, temperatura curentă, traficul etc. 

 

Principalele avantaje ale panoului informativ 
 

 Informare în timp real despre transportul public;  

 Timp estimat de sosire vehicule în stație;  

 Conexiune permanentă cu dispeceratul prin aplicația back-office;  

 Comunicație GPRS și actualizare firmware de la distanță;  

 Timp de funcționare continuu (24/7);  

 Tehnologie LED cu consum eficient de energie; 

 Componente externe rezistente la intemperii și acte de vandalism;  

 Reglarea automată a luminozității;  

 Înlocuire ușoară a componentelor defecte datorită construcției modulare;  

 Afișare caractere în alfabet latin standard, extins și chirilic;  

 Afișare text în mod intermitent sau derulant (pentru infomațiile care ies din ecran);  

 Ceas digital.  

 

 Caracterul modular al sistemului de ticketing electronic permite modificări de la cele 

mai mărunte până la cele mai semnificative, precum și variabilitatea timpului de implementare și 

inițializare a acestuia la momentul de integrare în peisajul metropolitan. 

 Principalele avantaje ale aplicației sun reducerea costurilor de personal și eliminarea 

fraudei. 

 Prin localizarea automată a vehiculelor dispecerii pot observa, în timp real, buna 

funcționare a activității desfășurate de vehiculele societății aflate în trafic.  

 Modulul de raportare a activităților facilitează afișarea prestației zilnice a 

angajaților, respectiv șoferilor, controlorilor și casierilor. Se vor genera rapoarte despre munca 

prestată în trafic precum și orele de atelier/birou/puncte de vânzare bilete de călătorie. Rapoartele 

de activitate a șoferilor, controlorilor și casierilor înlesnesc modalitatea de gestionare privind 

încadrarea personalului angajat în cadrul desfășurătorului zilnic alocat, în vederea înbunătățirii 

serviciilor oferite de societate către publicul călător. 

 Sistemul de monitorizare permite vizualizarea și organizarea în rapoarte a 

informațiilor referitoare la desfășurarea traficului vehiculelor aflate în gestiune, precum și 

”prioritizarea” celor aflate în întârziere față de graficul ideal până la reintrarea lor în graficul 

real de circulație. 

 Secțiunea de ticketing electronic din cadrul aplicației de dispecerizare conține o serie 

de rapoarte detaliate: 

- raportul privind validările afișează detalii de validare a tichetelor de călătorie în funcție de 

traseele selectate, precum și pe porțiunile acestora în unitatea de timp; 

- raportul categoriilor de călători afișează informații despre călătoriile efectuate în unitatea de 

timp selectată, de către unul sau mai multe tipuri de călători: elevi, studenți, pensionari, veterani, 

revoluționari, persoane cu dizabilități etc. 

 Soluția de ticketing electronic permite vânzarea biletelor din hârtie termică precum și 

personalizarea și eliberarea legitimațiilor sub formă de carduri. Datele clienților sunt colectate și 

stocate prin intermediul unui computer și a componentelor adiționale: scanner sau cameră foto, 

dispozitiv citire/scriere carduri, imprimantă de bilete respectiv de carduri.   

 Principalele avantaje ale aplicației: 
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- categorii distincte de tarifare (adulți, elevi, studenți, pensionari etc.); 

- posibilitate de prelungire abonament existent; 

- funcționare off-line și on-line; 

- orice alte cerințe disponibile la comandă; 

 Biletele de hârtie devin mai accesibile călătorilor, nu numai datorită punctelor de 

vânzare (chioșcurilor), ci și a automatelor. De ex. un casier va putea vinde bilete în mod ușor 

accesând doar butoanele de imprimare a biletelor (cu una sau două călătorii, abonament 1 zi, 5 

zile etc.). Pentru fiecare tranzacție efectuată, aplicația va genera o nouă înregistrare de date, care 

va fi actualizată în baza de date a serverului, la sfârșitul sesiunii de lucru. Rezultatul rapoartelor 

(extraselor) se poate vizualiza oricând la accesarea butonului ”Afișează extras”. 

 Automatul de bilete și abonamente reprezintă alternativa modernă și automatizată a 

chioșcurilor sau puctelor de vânzare bilete și eliberare legitimații de călătorie sub formă de 

carduri. Rolul său este acela de a reduce costurile adiționale privind personalul precum și 

tentativele de fraudă. 

 Principalele avantaje ale automatului: 

- activitate fără limitare de program; 

- contabilitate automată (cu eliberare de extrase); 

- modificare tarife în timp real (on-line); 

- imprimantă termică (nu necesită consumabile); 

 Computerul de bord are rolul de a menține în permanență legătura între vehicul și 

dispecerat. Prin stocarea și gestionarea informațiilor precum flux trafic, foi de parcurs, poziția 

actuală vehicul, contribuie la eliminarea tentativelor de fraudă și reducerea costurilor privind 

personalul.  

 Avantajele computerului de bord: 

- activitate de colectare și transfer date fără limitare de program (24/7); 

- selectare și stabilire traseu de rulare din lista traseelor / liniilor existente; 

- comunicare permanentă cu dispeceratul și generare rapoarte în timp real; 

- trimitere poziție actuală vehicul către server pentru gestionarea flotei și a numărului de bilete 

validate în cadrul rapoartelor privind ticketingul electronic. 

 Inspectorul terminal pentru controlorii serviciilor de transport este o modalitate 

eficientă de verificare a cardurilor eliberate, care poate reține atât informațiile cardurilor 

verificate cât și amenzile persoanelor care circulă fraudulos. 

 

7.2. Proiect de eficientizare a activităţii SC ”Transport Local” SA Târgu-Mureș 

 

 Proiectul a fost iniţiat, de îndată ce noua echipă managerială a preluat mandatul de 

conducere a societății (Martie 2015), considerând că este esenţial, pentru a trece într-o nouă 

etapă de dezvoltare organizaţională, să stabilească: 

- obiective măsurabile pe toate activităţile societății;  

- implementarea prin termene concrete, realiste, în vederea asigurării unui transport în comun la 

standardele de calitate şi cost prevăzute în Contractul de delegare a serviciului de transport 

public local. 

 Proiectul vizează asigurarea unei structuri organizaţionale mai flexibile, creşterea 

controlului costurilor, utilizarea mai eficientă a resurselor financiare, creşterea cifrei de afaceri şi 

a productivităţii muncii, reducerea cheltuielilor, a pierderilor, utilizarea mai eficientă a forţei de 

muncă după cum urmează: 

 - Buget, Finanțare  

 - Activitatea Operaţională  

 - Sistemul de Control Intern/Managerial  

 - Sistemul Integrat de Management  
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 - Juridic  

 - Comunicare cu Mediul Intern şi Extern  

 - Resurse Umane  

 - Organigrama  

 - HSEQ – Sănătate, Securitatea Muncii şi Calitate  

 - Prevenire şi Protecţie, Pază, Transport Valori  

 - Investiţii, Proiecte  

 

7.3. Investiţii mijloace de transport și dotări  
 

7.3.1. Mijloace transport  
 

 Necesitatea realizării unor investiţii în mijloace de transport public local de călători 

se impune din cauza uzurii avansate a parcului:  
 

Anul 2015 =  3.000.000 lei 

Anul 2016 =  6.000.000 lei 

Anul 2017 =  6.000.000 lei 

Anul 2018 =  6.000.000 lei 

Anul 2019 =  6.000.000 lei 

 

7.3.2. Echipament sistemul e-ticketing pentru transportul în comun 

 

1. Automat de vânzare bilete și abonamente 

 Necesar = 40 buc. x 4.500 Euro + TVA = 223.200 Euro 

2. Validator dual 

 Necesar = 150 buc. x 300 Euro + TVA = 55.800 Euro 

3. Computer bord 

 Necesar = 70 buc. x 550 Euro + TVA = 47.740 Euro 

4. Centru de încărcare 

 Necesar = 1 buc. x 4.000 Euro + TVA = 4.960 Euro 

5. Calculator centru comandă 

 Necesar = 1 buc. x 1.500 Euro + TVA = 1.860 Euro 

 

Total = 336.560 Euro, aprox. 1.500.000 lei 

 

Costul lunar de dispecerizare = 14 Euro + TVA pe echipament = 192 x 14 Euro + TVA = 3.333 

Euro, aprox. 15.000 lei. 

 

7.4. Extinderea serviciilor de transport în Zona Metropolitană Târgu-Mureș  

 

 Extinderea transportului public local de călători în Zona metropolitană Târgu-Mureș 

are ca obiectiv primordial asigurarea mobilităţii populaţiei, factor esenţial în dezvoltarea       

socio-economică a întregii regiuni. 

 Conceptul presupune realizarea unui sistem intergat de transport public care pe lângă 

dezvoltarea economică, socială şi culturală a întregii zone, prezintă o serie de avantaje pentru 

populaţia deservită: transbordări eficiente şi corelate, creşterea calităţii serviciilor, îmbunătăţirea 

siguranţei şi a confortului călătorilor, intergare tarifară etc. 

 Integrarea tarifară asigură locuitorilor din Zona Metropolitană Târgu-Mureș accesul 

la un sistem unic de taxare, facilităţi privind costul transportului, precum şi utilizarea unui 

modern şi eficient sistem de ticketing. 

 Organizarea serviciilor de transport public de persoane în Zona Metropolitană     
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Târgu-Mureș trebuie să ţină seama de următoarele aspecte: 

 

- satisfacerea cu prioritate a necesităţii de transport a populaţiei din această zonă, precum şi a 

personalului instituţiilor publice şi a personalului operatorilor economici din zona respectivă;  

- respectarea drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciilor de transport public de persoane cu 

autobuzele în zona metropolitană;  

- efectuarea transportului în condiţii de siguranţă şi calitate;  

- monitorizarea transportului realizat în această zonă în vederea asigurării unei bune gestionări a 

serviciilor de transport.  

 Implementarea proiectului „Amenajarea de staţii capăt de linie pentru mijloacele de 

transport în comun” asigură realizarea unor puncte de transbordare moderne pentru transportul 

periurban, eliminarea suprapunerilor cu traseele de transport urban şi o bună corelare între 

distanţa şi durata călătoriei. 

 Managementul integrat al transportului public concură la creşterea atractivităţii 

serviciului de transport în Zona Metropolitană Târgu-Mureș şi contribuie esenţial la reducerea 

traficului rutier de penetraţie care supraglomerează importante artere de circulaţie ale 

Municipiului Târgu-Mureș. 

 La baza proiectului se regăseşte „Studiul privind oportunitatea dezvoltării unui 

sistem integrat de transport în comun la nivelul municipiului Târgu-Mureș” în funcţie de cererea 

de transport, fluxurile de autovehicule şi de călători determinate prin măsurătorile prevăzute. 

 

7.5. Măsuri necesare derulării şi implementării proiectului 

 

 Achiziţia de mijloace de transport având în vedere faptul că până în anul 2015, toate 

autobuzele îndeplinesc durata normală de funcţionare;  

 Suplimentarea numărului de conducători auto în funcţie de numărul de trasee metropolitane, 

frecvenţele şi graficele de circulaţie;  

 Armonizarea traseelor metropolitane cu cele urbane pentru asigurarea transbordării 

călătorilor;  

 Organizarea punctelor de îmbarcare / debarcare călători în fiecare localitate arondată 

proiectului;  

 Determinarea costurilor pentru fiecare traseu în parte în funcţie de lungimea traseului, 

frecvenţe de circulaţie, intervale de succedare etc;  

 Asigurarea sistemului de vânzare a titlurilor de călătorie pe raza fiecărei localităţi arondate 

Zonei Metropolitane Târgu-Mureș. 

 

7.6. Transparența, obligații de raportare a datelor  

 

 Managementul SC ”Transport Local” SA, va asigura publicarea pe pagina de internet 

a societății, pentru facilitarea accesului autorităţii publice tutelare, precum şi a comunităţii locale, 

la următoarele documente şi informaţii: 

a) situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;  

b) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;  

c) raportul de audit anual;  

d) componenţa organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor Consiliului de 

Administraţie şi ale Directorului general. 

 Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, rapoartele Consiliului 

de Administraţie şi raportul de audit anual vor fi păstrate pe pagina de internet a societății pe o 

perioadă de cel puţin 3 ani. 
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 Directorul general al SC ”Transport Local” SA prezintă Consiliului de Administratie, 

cu o frecvenţă semestrială, raportul asupra executării mandatului său, care include şi informaţii 

referitoare la schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în factorii interni sau/şi externi 

care ar putea afecta performanţa societății sau perspectivele sale strategice, detalii cu privire la 

activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile 

semestriale. 

 Managementul SC ”Transport Local” SA elaborează: 

a) rapoarte anuale privind activitatea societății, în luna Mai a anului următor celui cu privire la 

care se raportează, dupa închiderea situaţiilor economico-financiare şi le publică pe pagina de 

internet a societății;  

b) 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, pe care are obligaţia de a le 

transmite trimestrial şi ori de câte ori se solicită Ministerului Finanţelor Publice;  

c) raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate în cursul anului financiar 

cuprins în situaţiile financiare anuale.  

 Raportul cuprinde, cel puţin la nivel minimal, date despre:  

- structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;  

- criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre 

performanţa realizată şi remuneraţie;  

- considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;  

- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;  

- informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-

interese pentru revocare fără justă cauză.  

 

7.7. Acţiuni subordonate proiectului de eficentizare 

 

 Crearea condiţiilor de management şi operaţionale, în vederea asigurării unei structuri 

organizaţionale mai flexibile, creşterii controlului costurilor;  

 Reproiectarea structurii organizaţionale astfel încât aceasta să răspundă mai bine obiectivelor 

precum şi nevoilor de dezvoltare ale societății;  

 Stabilirea unor obiective măsurabile pentru activităţile societății termene realiste de realizare a 

sarcinilor şi activităţilor, o abordare mai directă către sarcină şi rezultate a mangementului de la 

toate nivelurile;  

 Auditarea unor activităţi importante din cadrul societății – contractele de aprovizionare şi 

achiziţii, activitatea de control, resurse umane – contracte de munca, documente din dosarele 

personale etc. 

 Punerea sub un control foarte strict a contractelor cu companiile de asigurări, în special a 

modului în care acestea işi îndeplinesc obligaţiile contractuale, analiza ratei daunalităţilor etc.  

 Îmbunătăţirea efectivă a procesului de comunicare în cadul societății dar şi a societății cu 

comunitatea locală – proces în curs – şi implicarea directă şi permanentă a acesteia în 

evenimentele şi acţiunile comunităţii locale; un rol important îl acordăm comunicării permanente 

cu organizaţiile sindicale, aceasta fiind bine apreciată de cele două părţi; 

 Intensificarea controlului la toate nivelurile de management, dar şi în zonele operaţionale – 

exploatare, mentenanţă şi de servicii suport – achiziţii publice şi aprovizionare, resurse umane, 

mentenanţă etc.  

 Creşterea controlului costurilor şi transformarea unităţilor din cadrul societății în centre de 

profit, şi după caz, de cost;  
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 Schimbarea completă a conţinutului serviciului de control-exploatare, de la controlul 

legitimaţiilor de călătorie la controlul serviciului de transport public (extensie către controlul 

mijloacelor de transport, al conducatorilor auto, staţiilor etc.), accentuarea laturii preventive şi 

stoparea exceselor de orice natură în relaţiile cu călătorii. 

 Modificarea conţinutului şi creşterea responsabilităţilor angajaţilor implicaţi în dezvoltarea 

resurselor umane.  

 Iniţierea unui proces de evaluare profesională a angajaţilor, cu instrumente specifice adecvate 

care să măsoare cu o precizie mai mare profesionalismul, responsabilitatea şi nu în ultimul rând 

determinarea în a putea să facă schimbari, în concordanţă cu noile obiective ale societății. 

  Utilizarea mai eficentă a resurselor financiare existente şi menţinerea unui flux de capital şi a 

unei discipline financiare, plăţile către fondurile Bugetului de stat şi către furnizorii de servicii, 

combustibili, materii prime şi materiale.  

 Măsuri pentru creşterea veniturilor obţinute din alte activităţi în afara celei relevante 

(transportul public local de călători) şi anume închirierea spaţiilor publicitare aferente 

mijloacelor de transport în comun, servicii de autogară, curse speciale, servicii I.T.P. etc.  

 

 SC ”Transport Local” SA se găseşte în prezent într-o nouă etapă, în care se strâng 

toate acumulările din anii anteriori, concomitent cu crearea foarte rapidă, a unei interfeţe cu 

sistemele de management, comunicare şi operare moderne; un accent deosebit va fi pus pe 

achiziţia de mijlocace de transport moderne, ecologice, de capacităţi în concordanţă cu cerinţele 

Planului Integrat de Dezvoltare Urbană şi respectiv al celui de Dezvoltare a Zonei Metropolitane, 

compatibile cu sistemele moderne de monitorizare a traficului.  

 Focusul perioadei 2015-2019 este pus pe eficientizarea activităţilor şi respectiv pe 

flexibilizarea structurilor, pe introducerea unui management modern. 

 Vom intensifica procesele de comunicare interna şi externă cu comunitatea locală, 

pentru a livra exact serviciile de care aceasta are nevoie pentru asigurarea dezvoltării durabile.  

 Vom promova profesionalismul, vom identifica din cadrul şi din afara societății, acei 

profesionişti care vor putea să realizeze schimbul de generaţii, astfel încât oportunităţile 

mandatului 2015-2019 să poată fi transformate în succese şi să se înscrie ca o perioadă distinctă 

în transformarea transportului public din Târgu-Mureș.  

 Perioada 2015-2019 va fi perioada confirmărilor şi a unui salt calitativ generat nu 

numai de achiziţiile unor autovehicule moderne, ci şi de integrarea deplină a activităţilor 

societății în sistemele de transport ale Zonei Metropolitane.  

 Strategia de modernizare şi dezvoltare a serviciilor de transport public de călători în 

Municipiul Târgu-Mureș şi Zona Metropolitană va avea la bază următoarele obiective 

fundamentale:  

 realizarea indicatorilor de performanţă;  

 creşterea responsabilităţii autorităţilor locale cu privire la calitatea serviciilor de transport 

public;  

 coordonarea activităţii de sistematizare teritorială cu cea de planificare a transportului public 

de călători, în Municipiul Târgu-Mureș și Zona Metropolitană;  

 restructurarea mecanismelor de protecţie socială a segmentelor defavorizate ale populaţiei şi 

reconsiderarea raportului cost/calitate;  

 promovarea parteneriatului social şi pregătirea continuă a resurselor umane calificate.  
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Capitolul 8 

IMPLEMENTAREA PLANULUI DE MANAGEMENT 

 

8.1. Concluziile studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport urban 

de călători 

 

 Din documentele, informaţiile şi analizele prezentate anterior, rezultă că pentru o 

bună desfăşurare a activităţii de transport public local, care să deservească toţi rezidenţii Mun. 

Tg. Mureş sunt necesare 23 de linii de transport public, care să fie deservite de aprox. 70 

vehicule, din care 40 vehicule cu capacitate de 100 locuri şi 30 vehicule cu capacitate de 60 

locuri, de-a lungul a 17 ore de exploatare zilnică. 

 Transportul public urban este un factor important al incluziunii sociale. Repartizarea 

activităţilor economice şi gestionarea mobilităţii rezidenţiale în oraşe condiţionează deplasările 

care au loc de două ori pe zi. Alţi factori importanţi ai incluziunii sociale pe lângă transport sunt: 

locul de muncă, locuinţa, egalitatea de şanse, remuneraţia. 

 La orele de vârf, atunci când apar cele mai mari probleme de trafic în zonele urbane, 

transportul în comun este conform unor studii de 10 ori mai eficient din punct de vedere 

energetic şi cu emisii mai reduse de gaze de efect de seră decât transportul cu autoturismul. 

Comitetul Economic şi Social European consideră că este important să insiste asupra faptului că, 

având în vedere fondurile publice restrânse şi consecinţele negative ale circulaţiei cu automobilul 

în centrul oraşelor, vremea promovării simultane a tuturor modurilor de transport să ia sfârşit. 

Importanţa automobilului ar trebui limitată în oraşe în spiritul ideii lansate în urmă cu aproape 10 

ani a „reţelelor pentru cetăţeni”. În acest scop, nu este nevoie doar de sporirea atractivităţii 

transportului public de călători şi a infrastructurii pentru pietoni şi biciclişti, ci şi introducerea în 

mod conştient a unor „piedici” în calea utilizării automobilului deoarece nuexistă fonduri şi 

spaţiu suficient pentru dezvoltarea simultană a infrastructurii rutiere pentur automobile şi pentru 

transportului public de călători pe distanţe scurte (CESE 2007/C 168/17 – Transportul în zonele 

urbane şi metropolitane).  

 Atractivitatea transportului public poate fi crescută prin calitatea şi cantitatea ofertei 

în ceea ce priveşte frecvenţa curselor, viteza, curăţenia, siguranţa, informaţia furnizată. Dar 

aceştia nu sunt singurii factori. Tarifele de călătorie accesibile fac de asemenea parte dintre 

factorii care joacă un rol important în determinarea alegerii mijlocului de transport. Este necesar 

ca transportul urban să fie accesibil din punct de vedere financiar chiar şi pentru 

persoanele cu venituri scăzute. Utilizatorii vor recurge mai mult la transportul public de 

călători, care face concurenţă automobilului, numai în condiţiile unei oferte de calitate cu tarife 

accesibile. Obiectivul acesta va putea fi atins numai în condiţiile creşterii continue a eficienţei 

transportului public de călători. Optimizarea domeniului va conduce şi la creşterea gradului de 

recuperare a cheltuielilor. 

 Recuperarea totală a costurilor de investiţie şi de funcţionare ale transportului public 

de călători din veniturile obţinute din preţurile biletelor de călătorie nu poate însă să constituie un 

obiectiv politic. Un asemenea calcul unilateral orientat asupra cheltuielilor operaţionale nu 

reflectă importanţa internalizării costurilor externe ale transportului urban. CESE 

consideră, de aceea,că este extrem de important să se estimeze costurile reale ale transportului 

cu automobilul, iar pentru aceasta este indispensabilă internalizarea costurilor externe ale 

acestuia (cheltuieli legate de întârzieri şi de consumul sporit de conbustibil cauzate de 

congestionarea traficului, poluarea urbană produsă în detrimentul sănătăţii publice şi a 

atractivităţii oraşelor, poluarea fonică, acapararea unor suprafeţe de către traficul auto în mers şi 

staţionar etc.). Internalizarea costurilor externe în domeniul transporturilor ar contribui în 

mod evident la creşterea competitivităţii transportului public de călători. 
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 Faţă de cele menţionate mai jos şi luând în considerare şi aspectele de ordin 

economico-financiar prezentate anterior se consideră necesară şi oportună concesionarea 

serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate prin contract de delegare a 

gestiunii în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

 

8.2. Sistemul de management prin bugete. Variante ale Bugetului de venituri şi cheltuieli 

pentru transportul urban de călători. Simulări în condițiile investițiilor viitoare prognozate 

 

 Managementul prin bugete este un sistem ce asigură previzionarea, controlul și 

evaluarea activității entității economice și ale principalelor sale componente procesuale și 

structurale, cu ajutorul bugetelor. 

 Bugetul reprezintă expresia financiară a dimensionării obiectivelor, veniturilor, 

cheltuielilor și rezultatelor unei entități economice. 

 Principalii indicatori economico-financiari a bugetului de venituri și cheltuieli oferă 

posibilitatea de a caracteriza în detaliu activitatea previzională a societății. 

 

A. Venituri 

 

Specificare V1 V2 V3 V4 V5 

Vânzare biletele Târgu-Mureş 4.032.258 4.032.258 4.032.258 4.032.258 4.032.258 

Vânzare biletele Sovata 66.591 66.591 66.591 66.591 66.591 

Vânzare abonamenteTg-Mureş 1.777.274 1.777.274 1.777.274 1.777.274 1.777.274 

Vânzare abonamente Sovata 100.815 100.815 100.815 100.815 100.815 

Curse speciale 504.904 504.904 504.904 504.904 504.904 

Facilităţi Târgu-Mureş 14.919.000 14.919.000 14.690.806 - 14.919.000 

Facilităţi Sovata 156.411 156.411 156.411 156.411 156.411 

Servicii pers. cu handicaps 442.839 442.839 442.839 442.839 442.839 

Reducere 50% pensionari 45.161 45.161 45.161 45.161 45.161 

Plecări autogară 315.000 315.000 315.000 315.000 315.000 

Servicii de dispecerare 18.548 18.548 18.548 18.548 18.548 

Vânzare mărfuri 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Reclamă şi publicitate 18.548 18.548 18.548 18.548 18.548 

Subv. acoperire dif. preţ-tarif - - - 14.919.000 - 

Staţie ITP 241.935 241.935 241.935 241.935 241.935 

Service auto 8.064 8.064 8.064 8.064 8.064 

Subvenţii pentru investiţii 3.881.250 408.266 408.266 408.266 408.266 

Venituri financiare 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

TOTAL VENITURI 26.558.598 23.085.614 22.857.420 23.085.614 23.085.618 

 

B. Cheltuieli 

 

Specificare V1 V2 V3 V4 V5 

Consum de carburaţi 7.773.388 7.773.388 7.773.388 7.773.388 7.773.388 

Materiale auxiliare 281.500 281.500 312.000 312.000 281.500 

Piese de schimb 1.050.000 1.050.000 1.400.000 1.400.000 1.200.000 

Obiecte de inventar 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Primele de asigurare 440.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

Energie, gaz, apă 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 

Cheltuieli cu personalul 8.916.000 8.916.000 8.916.000 9.216.000 9.216.000 

Chletuieli poştale 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 

Deplasări 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
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Servicii bancare 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Cheltuieli cu protocol 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

Publicitate 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Cheltuieli privind mărfurile 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 

Alte impozite şi taxe 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 

Amortizări 1 93.846 93.846 93.846 93.846 93.846 

Amortizări 2 4.000.412 2.670.493 2.670.493 2.670.493 2.670.493 

Serviciile prestate de terţi 180.000 1.230.000 570.430 645.187 595.691 

Alte cheltuieli de exploatare 30.800 30.800 40.000 40.000 40.000 

Cheltuieli cu dobânzile 3.080.160 - - - - 

Alte cheltuieli financiare 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

TOTAL CHELTUIELI 26.530.806 22.980.727 22.700.857 23.085.614 22.805.618 

 

 

Specificare V1 V2 V3 V4 V5 

Rezultat brut 27.792 104.887 156.563 - 280.000 

Impozit pe profit 4.447 16.782 25.050 - 44.800 

REZULTAT NET 23.345 88.105 131.513 - 235.200 

 

 

Explicaţii pentru datele preconizate 

 

 Acest proiect a fot elaborat având în vedere un număr de 78 de autobuze cu un număr 

mediu de 350 persoane angajate. 

 

Varianta nr. 1 (V1) 

 

 Pentru asigurarea continuităţii activităţii sunt necesare un număr de 30 de mijloace de 

transport. În această variantă se preconizează că vor fi achiziţionate autobuze noi, cu un preţ de 

achiziţie estimată la 230.000 Euro / buc. fără TVA. 

 230.000 Euro x 30 = 6.900.000 (fără TVA)  

 1.656.000 x 24% = 8.556.000 Euro, TVA inclus, aproximativ 38.502.000 lei, la care 

se poate adăuga o dobândă de 8% pe an dacă se achiziţionează în sistem leasing, pe un termen de 

5 ani. Calculul dobânzilor se prezintă astfel: 

            An 1 = 3.080.160 lei; 

            An 2 = 2.464.128 lei; 

            An 3 = 1.848.096 lei; 

            An 4 = 1.232.064 lei; 

            An 5 =    616.032 lei; Total = 9.240.480 lei.  

 În acest context suma totală necesară pentru subvenţii aferente investiţiilor este 

estimat la 47.742.480 lei. 

 La calculul consumului de carburanţi a fost luat în considerare un consum mediu de 

135.000 litri / lună.  

 135.000 x 12 = 1.620.000 litri / an x 5,95 lei = 9.639.000 lei / an, TVA inclus, din 

care TVA = 1.865.612 lei. 

 Cheltuilei cu combustibilul = 9.639.000 – 1.865.612 = 7.773.388 lei. 

 Veniturile prognozate pentru facilităţi sunt în sumă de 18.500.000 lei, TVA inclus, 

din care TVA = 3.580.645 lei. 

 Venituri din facilităţi fără TVA = 14.919.355 lei. 
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Varianta nr. 2 (V2) 

 

 S-a preconizat achiziţionarea a 30 autobuze second-hand la un preţ estimativ de 

35.000 Euro / buc., inclusiv TVA. Suma necesară pentru subvenţii de investiţii este preconizată 

la valoarea de 4.050.000 lei. Această sumă poate fi variabilă în funcţie de preţul de achiziţie. 

 În această varintă a fost luat în considerare un consum mediu lunar de 135.000 litri 

motorină. 

 Cheltuielile cu primele de asigurare au scăzut datorită faptului că nu va fi obligatoriu 

asigurarea CASCO, respectiv s-au eliminat cheltuielile cu dobânzile. 

 

Varianta nr. 3 (V3) 

 

 Această variantă a fost elaborat în concordanţă cu investiţiile preconizate din varianta 

nr. 2. 

 În această variantă a fost a fost luat în considerare un consum mediu lunar de 135.000 

litri motorină. Cheltuielile cu piesele de schimb au crescut. 

 Veniturile pentru facilităţi au fost prognozate în sumă totală de 18.216.600 lei, din 

care TVA = 3.525.794 lei. 

 Venituri facilităţi fără TVA = 14.690.806 lei. 

 

Varianta nr. 4 (V4) 

 

 Această variantă s-a elaborat în condiţiile în care se aplică sistemul de subvenţii de 

exploatare pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif. Suma necesară preconizată în prezenta 

simulare este de 18.500.000 lei inclusiv TVA. 

 

Varianta nr. 5 (V5) 

 

 Consmul de carburanţi a fost estimat la 135.000 litri / lună. S-au diminuat cheltuielile 

cu piesele de schimb, respectiv s-a estimat o creştere a serviciilor prestate de terţi. Veniturile 

prognozate pentru facilităţi este în sumă de 18.500.000 lei din care TVA = 3.580.645 lei. 

 Pentru a realiza în condiţii bune activitatea de exploatare şi de investiţii, trebuie 

asigurat un flux de trezorerie echilibrat în ceea ce priveşte încasarea în timp a contravalorii 

prestărilor de servicii efectuate, încasarea în timp a facilităţilor, a subvenţiilor pentru investiţii, 

întrucât aceste activităţi sunt componentele principale ale veniturilor iar acest flux este principala 

resursă de finaţare a activităţii. 

 

8.3. Obiectivele politicii manageriale 

 

  Politica managerială al Consiliului de administrație are în vedere următoarele 

componente importante: 
 

1. Obiectivul juridic  
- gestiunea directă a serviciului de transport public local către SC ”Transport Local” SA, ca 

structură proprie a unității administrativ-teritoriale, de către Consiliul Local Municipal        

Târgu-Mureș, în condițiile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local.   
 

2. Obiectivul strategic economico-financiar: 

- reducerea costurilor de producție; 

- creșterea veniturilor; 

- realizarea investițiilor propuse în regim de urgență; 

- realizarea lucrărilor de remedieri și reparații a imobilizărilor corporale. 
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3. Obiectivul moral 

- înbunătățirea calității transportului urban pentru beneficiarii serviciului prestate de către SC 

”Transport Local” SA; 

- asigurarea unor condiții de muncă și de trai decente, pentru toți salariații societății. 

 

 

8.4. Tabloul indicatorilor de performanţă 

 

 

I. Indicatori de lichiditate  

1. Lichiditate generală = Active circulante / Datorii curente 

2. Lichiditate imediată = (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente 

3. Rata solvabilităţii generale = Active totale / Datorii curente 

II. Indicatori de echilibru financiar  

1. Rata autonomiei financiare = Capital propriu / Capital permanent 

2. Rata de finanţare a stocurilor = Fond de rulment  / Stocuri = (Capital permanent 

- Active imobilizate) / Stocuri 

3. Rata datoriilor = Datorii totale / Active totale 

4. Rata capitalului propriu faţă de 

activele imobilizate 

= Capital propriu / Active imobilizate 

 

5. Rata de rotaţie a obligaţiilor (viteza 

de rotaţie în zile) 

= Cifra de afaceri / Media datoriilor totale = 360 / 

Rata de rotaţie a obligaţiilor 

III. Indicatori de gestiune  

1. Rotaţia activelor circulante (viteza de 

rotaţie în zile) 

= Cifra de afaceri / Active circulante = 360 / 

Rotaţia activelor circulante 

2. Rotaţia activului total (viteza de 

rotaţie în zile) 

= Cifra de afaceri / Active totale = 360 / Rotaţia 

activului total 

3. Durata medie de recuperare a 

creanţelor (viteza de rotaţie în zile) 

= Cifra de afaceri / Media creanţelor totale =360 

/ Durata medie de recuperare a creanţelor 

IV. Indicatori de rentabilitate  

1. Rata rentabilităţii economice = Profit brut / Capital permanent 

2. Rata rentabilităţii financiare = Profit net / Capital propriu 

3. Rata rentabilităţii resurselor 

consumate 

= Profit net / Cheltuieli totale 

4. Punct critic al rentabilităţii = Cheltuieli totale fixe / [1 - Cheltuieli variabile 

totale / Cheltuieli fixe totale + Cheltuieli variabile 

totale] 

5. Nivelul cifrei de afaceri aferent unui 

profit minim 

= (Cheltuieli fixe totale + profit minim aferent 

unui anumit volum al cifrei de afaceri) / (1 – 

Ponderea cheltuielilor variabile în cheltuieli totale) 

V. Indicatori ai fondului de rulment  

1. Fondul de rulment total = Total active - Active imobilizate 

2. Fondul de rulment permanent = Capital propriu total + Împrumuturi şi datorii 

financiare (între 1-5 ani şi peste) - Total active 

imobilizate 

3. Fondul de rulment propriu = Capital propriu total - Total active imobilizate 

4. Necesar de finanţat = Fond de rulment permanent + Plăţi restante – 

Fond de rulment propriu + pierderi neacoperite 

din exerciţiile financiare anterioare 
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5. Gradul de acoperire al activelor 

circulante cu capital propriu (se exprimă 

procentual) 

= Fond de rulment propriu / Fond de rulment total 

6. Necesarul de fond de rulment = Stocuri + Creanţe + Active de regularizare – 

Datorii curente – Pasive de regularizare 

7. Fondul de rulment net global = Capital permanent – Active imobilizate 

8. Trezoreria netă = Fond de rulment net global – Necesarul de fond 

de rulment 

9. Fluxul de lichidități (cash-flow)  

 

 

8.4.1. Criterii de performanță stabilite conform contractului de mandat pentru conducerea 

SC ”Transport Local” SA 
  

Indicatorul Formula de calcul UM Valoarea 

planificată 

Coeficient 

de 

pondere 

Durata de 

recuperare a 

creanţelor 

 

Sold clienţi x nr. zile 

Total vânzări 

 

zile 

 

110 

 

0,20 

 

Durata de plată a 

datoriilor 

 

Sold furnizori exploatare x nr. zile 

Total cumpărări pt. Exploatare 

 

zile 

 

90 

 

0,25 

 

Productivitatea 

muncii 

 

Indicele de variaţie =  w1 

                                               w0 

 

% 

 

1 

 

0,20 

 

Cheltuieli totale 

la 1.000 lei 

venituri totale 

           

Cheltuieli totale x 1.000 

             Venituri totale 

 

 

lei 

 

1.000 

 

0,25 

Durata de 

răspuns la 

reclamaţii scrise 

legate de 

activitate, de la 

înregistrare 

 

Numărul maxim de zile în care 95 

% din reclamaţiile scrise primesc 

răspuns  

 

zile 

 

30 
 

0,10 

 

Total 

 

    

1,00 
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8.5. Considerații generale și priorități 

 

1. ATRIBUIREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, într-una din următoarele 

modalități: 

- gestiunea directă, prin hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu-Mureș; 

- gestuinea delegată, prin care administrația publică locală transferă unuia sau mai multor 

operatori de transport rutier autorizați sarcinile și responsabilitățile cu privire la prestarea 

propriu-zisă a serviciului, prin asociere în participațiune sau orice altă modalitate prevăzută de 

legislația în vigoare.  
 

2. INTRODUCEREA UNUI NOU SISTEM DE TAXARE, prin implementarea unui nou 

sistem de autotaxare a biletelor cu cartele magnetice, precum și extinderea modalității de 

călătorie cu abonamente de cartele magnetice. Necesar echipament sistem e-ticketing = 336.560 

Euro, aprox. 1.500.000 lei.  
 

3. ACHIZIȚIONAREA ÎN REGIM DE URGENȚĂ A 20 DE AUTOBUZE ”SECOND-

HAND” pentru continuarera activității și înlocuirea în mod treptat a parcului auto amortizat 

integral. Necesar autobuze second-hand = 2.000.000 lei. Sursa de finațare - alocații bugetare. 
 

4. ACHIZIȚIONAREA A 5-6 AUTOBUZE ARTICULATE DE MARE CAPACITATE 

”SECOND-HAND” DIN SURSE PROPRII DE FINANȚARE în limita fondurilor 

disponibile, aprox. 200.000 lei. 
 

5. ACHIZIȚIONAREA DE MIJLOACE DE TRANSPORT NOI, care să respecte 

standardele de transport urban europene, având în vedere subvențiile pentru investiții aprobat 

prin Bugetul de venituri și cheltuieli consolidat al Consiliului Local Municipal Târgu-Mureș, 

respectiv 3.000.000 lei în anul 2015, 6.000.000 lei în anul 2016 și 6.000.000 lei în anul 2017. 
 

6. REMEDIEREA DETERIORĂRILOR MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN COMUN 

APARȚINÂND SOCIETĂȚII, suma necesară fiind aproximativ 100.000 lei, sursa de finanțare 

= alocații bugetare. 
 

7. EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE REPARAȚII A CLĂDIRILOR ȘI A 

CONSTRUCȚIILOR CARE SE AFLĂ ÎN PATRIMONIUL SOCIETĂȚII, necesar 

aproximativ 100.000 lei, prin sursă de finanțare proprie sau alocații bugetare.   
 

8. PRACTICAREA UNOR TARIFE COMPETITIVE PENTRU TRANSPORTUL 

PUBLIC REGULAT ȘI CĂTRE TERȚI. 
 

9. STABILIREA UNOR CRITERII NOI SAU MENȚINEREA GRATUITĂȚILOR 

ACORDATE PENSIONARILOR, ELEVILOR, STUDENȚILOR, PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂȚI ETC. 
 

10. MĂSURI URGENTE PENTRU REDUCEREA COSTURILOR DE EXPLOATARE 
prin eliminarea cheltuielilor angajate care nu contribuie la realizarea veniturilor. 

 

 

 Strategia de modernizare și dezvoltare a serviciilor de transport public de călători în 

Municipiul Târgu-Mureș și Zona Metropolitană va avea la bază următoarele obiective 

fundamentale: 
 

 realizarea indicatorilor de performanță; 
  

 creșterea responsabilității autorităților locale cu privire la calitatea serviciilor de transport 

public; 
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 coordonarea activității de sistematizare teritorială cu cea de planificare a transportului public 

de călători în Municipiul Târgu-Mureș și Zona Metropolitană; 
 

 implementarea mecanismelor de protecție socială a segmentelor defavorizate ale populației și 

reconsiderarea raportului cost / calitate; 
 

 atragerea capitalului prin proiecte europene și finanțarea investițiilor și în domeniul 

infrastructurii serviciului de transport public de călători (autobuze electrice sau hibride); 
 

 promovarea parteneriatului social și pregătirea continuă a resurselor umane calificate.  

 

 

 

          CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

          AL SC ”TRANSPORT LOCAL” SA 

                 
 

Mózes Levente-Sándor, președinte _________________       

                        VIZA JURIDICĂ 

Filimon Vasile, membru  ________________________                            

           CONSILIER JURDIC,    

Tatár Béla, membru  ___________________________________  

                                                         Novák Venczel  _____________________ 

Moca Teodoru, membru   _____________________________ 

             

Piros Magda, membru  ________________________________ 

 
 

 

        


