
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
             
                                                PROIECT 

          HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea anexelor nr.2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la atribuirea directă a 
gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi 

tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. 
SRL 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.03.2021; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.38737/2021, raportul nr. 49720/2021 
întocmit de Direcția Servicii Publice şi raportul de avizare nr.50379/2021 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea anexelor nr.2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.262/2018 referitoare la atribuirea directă a gestiunii serviciului de 
transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse 
regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, modificată și completată prin Legea 
328/2018, Ordinului Autoritatii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice nr.272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru 
privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport 
public local de persoane, Ordinului Ministerului Transporturilor nr.972/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a 
Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, Regulamentului 
(CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile 
publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr.1191/69 şi nr.1107/70 ale Consiliului, Hotărârii Guvernului nr.435/2020 
privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 
acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi 
studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.42/2017 şi art. 84 alin. 1 din Legea 
nr.226/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.a și n, art.139 alin.3 lit.h, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă transportul școlar în municipiul Craiova. 
 
 



  

Art.2. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.262/2018, după cum urmează: 
a) se modifică anexa nr.2 referitoare la Caietul de sarcini al serviciului de  

transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova 
prin introducerea a patru trasee; 

b) se modifică anexa nr.3 referitoare la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie  
efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, conform actului 
adițional nr.4 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.231/2010 referitoare la aprobarea cuantumului suprataxei aplicate 
pentru contravenţiile săvârşite de persoanele fizice care călătoresc cu 
mijloacele de transport public de persoane şi  Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.120/2016 referitoare la aprobarea tarifelor pentru 
bilete şi abonamente aferente transportului public de persoane, prin curse 
regulate, efectuat de către R.A.T. SRL în municipiul Craiova și se modifică în 
mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.144/2016 referitoare la acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în 
comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane, modificată şi 
completată. 

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional     
prevăzut la art.2 lit.b. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi R.A.T. SRL vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR,    AVIZAT, 
PRIMAR,        SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 



                                                         

                                                                                            
                                                                                                                 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Adm. şi Monit.Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei        
Nr.   38737/           .2021                                                                                       
                                                                                                                                                             

Referat de Aprobare 
privind  modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr. 262/2018 privind atribuirea directă a gestiunii 

serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat 

prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL  

  

 
Activitatea  de transport prestată  de R.A.T.  SRL  este o activitate  relevantă în 

sectorul  de utilitate  publică,  întrucât aceasta efectuează serviciul de transport public local de 
persoane prin curse pe raza teritorial administrativă a localității,  pe rute și cu programe de 
circulație prestabilite și aprobate de către Consiliul  Local. 

Prin H.C.L. 262/2018 s-a aprobat Studiul de Oportunitate în vederea delegării 
serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse 
regulate în municipiul Craiova, caietul de sarcini pentru efectuarea transportului public local 
de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova (Anexa 2), atribuirea directă a gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie efectuat prin curse 
regulate în municipiul Craiova, către S.C. R.A.T. S.R.L., contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse 
regulate în municipiul Craiova (cuprinzând Anexele 1-17), pe o perioadă de 10 (zece) ani, cu 
R.A.T. SRL (Anexa 3).  

Având în vedere ca numărul de autoturisme este într-o continuă creştere la nivelul 
municipiului Craiova, coroborată cu deplasarea locuitorilor din localităţile limitrofe către 
oraşul Craiova, este necesară luarea unor măsuri de descongestionare şi de fluidizare a 
traficului în zonele aglomerate ale oraşului. 

Pe perioada anului şcolar s-a observat o creştere semnificativa a numărului de 
autovehicule mai exact pe zona centrala. 

În aceste condiţii se impune realizarea unui proiect pilot pentru transportul şcolar. 
Siguranţa şi confortul copiilor către şi de la şcoală a fost şi este o preocupare 

permanentă a factorilor decizionali ai autorităţilor publice locale, pentru a încuraja educaţia 
timpurie şi a descuraja abandonul şcolar. 

Pentru implementarea acestui proiect pilot de transport scolar au fost alese unităţile de 
învăţământ: Școala Gimnazială ”Traian”, Scoala Primara Terraveda, Colegiul Național 
"Elena Cuza", Colegiul Național "Carol I". Au fost alese aceste unități de învățământ întrucât 
în zonele respective se crează foarte multe blocaje rutiere generate de prezența autoturismelor 
proprii cu care părinții își aduc copiii la școală cât și pentru a-i prelua la finalizarea cursurilor. 

Având în vedere cele menţionate anterior, provocările cheie identificate precum şi 
modul în care proiectul răspunde obiectivelor stabilite, considerăm oportună implementarea 
măsurilor de introducere de trasee noi în programul de transport care să faciliteze transportul 
elevilor din/către şcolile mai sus menţionate. Implementarea acestor măsuri va asigura 
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creşterea atractivităţii sistemului de transport public şi asigurarea premiselor redistribuirii 
repartiţiei modale în favoarea transportului public. 

Totodată, implementarea proiectului contribuie la creşterea încrederii populaţiei în 
serviciile de transport public de călători oferite de către Municipiul Craiova, care se pliază 
din ce în ce mai bine nevoilor reale ale populaţiei. 
 Modificările solicitate sunt în concordanţă şi cu prevederile următoarelor acte 
normative: 
- Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legea 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/2007; 
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul Autoritatii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice nr. 272/2007, pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea 
si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane; 

- Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 972/2007, pentru aprobarea Regulamentului-
cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor 
de transport public local; 

- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului; 

- Hotărârea nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de 
transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 
privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi 
studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017; 
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011 cu modificările şi completările ulterioare, care 
prevede la art. 84 alin. (1) "Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat 
beneficiază de gratuitate la servicii publice de transport local şi judeţean, rutier, naval, cu 
metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului 
calendaristic". 

Faţă de cele prezentate mai sus propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței 
ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna martie 2021 a proiectului de 
hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 262/2018 privind Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova 
și aprobarea actului aditional la contractul de delegare cu modificarile ce se impun. 

 
                                              PRIMAR,                      

                                                Lia-Olguţa Vasilescu 
                    
 
                                                      Întocmit, 
 

Director Executiv, 

Delia Ciucă 
 

 

      Director Executiv Adjunct, 

   Alin Glăvan 
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DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Adm. şi Monit.Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei               
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 RAPORT  
privind  modificarea anexele nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr. 262/2018 privind atribuirea directă a gestiunii serviciului 
de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse 

regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL  
  

 
 
 
 
La nivelul municipiului Craiova, transportul public se realizează de către SC R.A.T. 

S.R.L.. 
Prin H.C.L. 262/2018 s-a aprobat Studiul de Oportunitate în vederea delegării 

serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin 
curse regulate în municipiul Craiova, caietul de sarcini pentru efectuarea transportului 
public local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova (Anexa 2), atribuirea 
directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie 
efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL  contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi 
tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova (cuprinzând Anexele 1-17), pe 
o perioadă de 10 (zece) ani, cu R.A.T. SRL (Anexa 3).  
 Ca şi fundamentare pentru aprobarea celor de mai sus s-au avut în vedere 
prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public 
local, Ordinului Autoritatii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice nr. 272/2007, pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, 
ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, 
Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 972/2007, pentru aprobarea Regulamentului-
cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al 
serviciilor de transport public local Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de 
călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului 
şi Legea 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/2007. 
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Activitatea  de transport prestată  de R.A.T. SRL  este o activitate  relevantă în 
sectorul  de utilitate  publică,  întrucât aceasta efectuează serviciul de transport public local 
de persoane prin curse pe raza teritorial administrativă a localității,  pe rute și cu programe 
de circulație prestabilite și aprobate de către Consiliul  Local. 

Rețeaua urbană de transport public local asigură mobilitatea locuitorilor, 
vizitatorilor și turiștilor din Municipiul Craiova prin intermediul traseelor de tramvai și 
traseelor de autobuz. 

În Municipiul Craiova sunt trasee interne de autobuz distribuite uniform pe toată 
suprafața orașului, ce fac legătura între zonele principale ale orașului. În ceea ce privește 
transportul electric, R.A.T. SRL deține un parc de tramvaie distribuite pe 3 trasee.  
 Traseele pe care îşi desfăşoară R.A.T. SRL activitatea pentru îndeplinirea 
Programului de transport sunt prevăzute în Anexa 2 - Programul de Transport şi Anexa 14 
- Caietul de Sarcini, anexe la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul 
Craiova, (cuprinzând Anexele 1-17), pe o perioadă de 10 (zece) ani, cu R.A.T. SRL, 
aprobat prin HCL nr. 262/2018.  
 Activitatea principală a R.A.T. SRL constă în asigurarea transportului public de 
persoane, pe raza Municipiului Craiova, respectiv: organizarea reţelei de transport, 
programarea în circulaţie a vehiculelor pe trasee, analiza tehnică şi statistică a exploatării, 
îndrumarea şi controlul activităţii de circulaţie şi a elementelor de informare a călătorilor. 

În plus, pentru o mai bună preluare a fluxurilor de călători, au fost dispuse măsuri de 
suplimentare a capacităţii de transport, care au constat în menţinerea în circulaţie a 
vehiculelor, atât în perioada de maximă solicitare a vârfului de după-amiază, cât şi între 
vârfuri pe întreaga perioadă a zilei. Punerea în aplicare a acestor măsuri a condus la o 
creştere a ofertei de transport, care s-a concretizat prin reducerea timpilor de aşteptare în 
staţii a utilizatorilor şi a gradului de aglomerare în vehicule. 

Pentru anul 2021 se prevede o creştere progresivă a parcului programat al 
operatorului, astfel încât călătorii sa beneficieze de servicii de calitate, reducerea timpilor 
de aşteptare în staţie, cât şi efectuarea călătoriei în siguranţa. 
 Planul de mobilitate urbană reprezintă o documentaţie complementară strategiei de 
dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană şi a planului urbanistic general (P.U.G.), 
dar şi instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea 
spaţială a localităţilor şi a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de 
mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor. 

Viziunea de dezvoltare a PMUD este realizarea unui sistem de transport eficient, 
integrat, durabil şi sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială şi teritorială şi 
care să asigure o bună calitate a vieţii in Polul de Creştere Craiova. 

Astfel, proiectul va contribui la atingerea tuturor obiectivelor strategice ale PMUD 
Craiova, după cum urmează: 

1. Accesibilitate - prin extinderea ariei de acoperire a serviciului de transport 
local şi prin utilizarea unor mijloace de transport care vor putea accesa zonele neacoperite 
în prezent de acesta prin diversificarea gabaritului mijloacelor de transport în comun. 

2. Siguranţă şi securitate - staţiile vor fi dotate cu sisteme moderne de 
supraveghere care vor asigura un climat de siguranţă a călătorilor. 
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Modernizarea parcului de mijloace de transport contribuie la reducerea poluării din 
oraş prin încurajarea populaţiei să utilizeze transportul în comun în detrimentul 
autovehiculului personal. O parte din traficul din Craiova se datorează şi transportului 
elevilor către şi de la unităţile de învăţământ, întrucât majoritatea părinţilor îşi duc copiii 
cu maşinile personale. 

În acest sens, se încearcă identificarea de soluţii pentru transportul elevilor şi 
fluidizarea traficului în zonele centrale ale oraşului. 

Unul dintre Obiectivele specifice ale PMUD 2017-2030, vizează sprijinirea 
proiectelor care dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de 
echivalent C02, generate de transportul rutier motorizat de la nivel urban. Punctul de 
plecare în identificarea acestor proiecte se regăseşte în analiza efectuată, direcţiile de 
acţiune şi măsurile propuse în planurile de mobilitate urbană durabilă ale respectivelor 
oraşe/municipii/alte zone mai extinse, stabilite conform prevederilor legale. 

Prin măsurile/activităţile propuse PMUD 2017-2030 se urmăreşte în principal 
îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, timpilor săi de parcurs, 
accesibilităţii, transferului către acesta de la autoturismele personale, precum şi a 
transferului de la autoturisme către modurile nemotorizate de transport. 

În cadrul direcţiilor de acţiune şi proiecte pentru infrastructura de transport din 
cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2017 - 2030 (PMUD) a fost identificată 
necesitatea de modernizare şi extinderea sistemului de transport public eficient, ecologic şi 
sigur, accesibil tuturor categoriilor de călători. 

Având în vedere cele menţionate anterior, considerăm necesară analizarea 
oportunităţii introducerii de trasee noi cu autobuze dedicate pentru transportul elevilor prin 
introducerea unui program pilot pe zona centrală a municipiului Craiova. 

Posibilitatea implementării unui măsuri de eficientizare a transportului public se 
poate realiza prin intoducerea unor trasee noi în programul de transport cu autobuze 
dedicate pentru a asigura transportul elevilor către unităţile de învăţământ: Școala 
Gimnazială ”Traian”, Şcoala Primară Terraveda. 

Având în vedere că numărul de autoturisme este într-o continuă creştere la nivelul 
municipiului Craiova, colaborată cu deplasarea locuitorilor din localităţile limitrofe către 
oraşul Craiova, Comisia de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale a stabilit prin 
hotărârea nr. 2/2021, instituirea de curse pentru transportul şcolar în municipiul Craiova. 

Pentru implementarea acestui proiect pilot de transport şcolar au fost alese unităţile 
de învăţământ: Școala Gimnazială ”Traian”, Şcoala Primara ”Terraveda". Au fost alese 
aceste unități de învățământ întrucât în zona respectivă se crează foarte multe blocaje 
rutiere datorită părinţilor care vin cu autoturismele proprii pentru a-şi aduce copii la 
şcoala, cât şi să-i preia la finalizarea orelor. 

Astfel, identificarea principalelor obiective specifice ale proiectului pilot au pornit 
de la evaluarea situaţiei existente precum şi a necesităţii şi oportunităţii măsurilor de 
introducere de trasee noi. În consecinţă, pentru a răspunde nevoilor şi cerinţelor actuale 
privind creşterea ponderii modale către transportul public, realizarea unui sistem de 
transport public mai eficient, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră datorate 
transportului, reducerea consumului de combustibil, şi asigurarea unui sistem de transport 
adaptat nevoilor de mobilitate care să susţină creşterea economică locală, s-au stabilit 
următoarele obiective: 
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 - Reducerea impactului activităţilor de transport asupra mediului şi locuitorilor 
(poluarea aerului, zgomot) în cadrul zonei de studiu prin utilizarea unor mijloace de 
transport mai puţin poluante şi asigurarea unui transfer sustenabil al unei părţi din 
ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, asigurându-
se diminuări semnificative ale traficul rutier şi a emisiilor de C02. Totodată utilizarea în 
efectuarea serviciului de transport elevi a unor autobuze mai puţin poluante vor contribui 
la reducerea impactului negativ asupra mediului datorat sectorului transporturilor. 

  - Asigurarea unei capacităţi de transport adaptate nevoii de mobilitate a locuitorilor. 
Având în vedere trendul de creştere al numărului de călători transportaţi şi desele apariţii 
de suprasolicitare în perioadele orelor de vârf, este necesar adaptarea capacităţii de 
transport oferită de sistemul de transport al elevilor la nevoia de mobilitate a acestora, 
degrevând în acelaşi timp traficul general şi totodată sistemul de transport public general. 

Introducerea în programul de transport a unor linii destinate elevilor va asigura: 

• Reducerea parcursului vehiculelor individuale utilizate pentru transportul elevilor 
către unităţile de invatamant, care contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
rutier in localitate (timpi de călătorie, consum de combustibil), la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, la reducerea poluării aerului şi a nivelului de 
zgomot; 

• Creşterea gradului de siguranţă şi confort pentru elevi prin asigurarea unor mijloace 
de transport destinate în exclusivitate acestora; etc. 

 
În urma analizării datelor de mai sus propunem implementarea a 4 trasee pilot pentru 

transport de persoane  cu elevi, astfel: 
 
1. Traseul școlar  S1 
 

- Tur : Bd. Dacia – 1 Decembrie 1918 – Doljului – Amaradia – C-tin Brâncuși; 
- Distanță: 5,4 km; 
- Nr. stații: 3. 

 
- Retur : C-tin Brâncuși – Principatele Unite – Calea București – Amaradia – Doljului 

– 1 Decembrie 1918 – bld. Dacia; 
- Durată estimată: 12 min; 
- Nr. stații: 3. 

 
 
2. Traseul școlar  S2 
 

- Tur : Gară – Decebal – Gârlești – Sărari – Calea București – C-tin Brâncuși; 
- Distanță: 5,7 km; 
- Nr. stații: 5. 

 
- Retur : C-tin Brâncuși – Principatele Unite – Calea București – Sărari – Gârlești – 

Decebal – Gară; 
- Distanță: 5,7 km; 
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- Nr. stații: 5. 
 
 
3. Traseul școlar S3 
 

- Tur: B-dul Decebal – Caracal – Potelu – N. Romanescu – Calea Unirii – Alexandru 
Macedonski – Arieș – Calea București – C-tin Brâncuși; 

- Distanță: 9,1 km; 
- Nr. stații: 6. 

 
- Retur: C-tin Brâncuși – Principatele Unite – Calea București – Arieș – Simion 

Bărnuțiu – Calea Unirii – Calea Unirii – N. Romanescu – Potelu – Caracal – b-dul 
Decebal; 

- Distanță: 9,1 km; 
- Nr. stații: 6. 

 
4. Traseul școlar S4 
 

- Tur:  B-dul Ilie Balaci – Râului – Brestei – Pelendava – Calea Severinului – N. 
Titulescu – C-tin Brâncuși; 

- Distanță: 7,6 km; 
- Nr. stații: 5. 

 
- Retur: C-tin Brâncuși – Principatele Unite – Calea București – N. Titulescu – Calea 

Severinului – Pelendava – Brestei – Râului – Ilie Balaci; 
- Distanță: 7,6 km; 
- Nr. stații: 5. 

 
Pentru ca elevii să poată ajunge în timp optim la unităţile de învăţământ, propunem ca 

traseele S1, S2, S3 și S4 să fie deservite de câte un autobuz. 
Pentru determinarea costului zilnic aferent prestării serviciului de transport au fost luate 

în considerare costul unitar pe km la autobuze stabilit prin contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat 
prin curse regulate în municipiul Craiova. 

Având în vedere cele menţionate anterior, provocările cheie identificate precum şi 
modul în care proiectul răspunde obiectivelor stabilite, considerăm oportună 
implementarea măsurilor de introducere de trasee noi în programul de transport care să 
faciliteze transportul elevilor din/către şcolile de mai sus menţionate. Implementarea 
acestor măsuri va asigura creşterea atractivităţii sistemului de transport public şi asigurarea 
premiselor redistribuirii repartiţiei modale în favoarea transportului public. 

Totodată, implementarea proiectului contribuie la creşterea încrederii populaţiei în 
serviciile de transport public de călători, care se pliază din ce în ce mai bine nevoilor reale 
ale populaţiei. 

Implementarea proiectului şi extinderea acestuia la nivelul întregului oraş poate 
contribui în mod substanţial la ameliorarea suprasolicitării sistemului de transport public 
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local în perioadele de vârf precum şi la diminuarea volumului de autoturisme personale 
aflate în trafic, mulţi părinţi fiind încurajaţi să renunţe la utilizarea autoturismului propriu 
în favoarea altor moduri de transport sustenabile. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 11.3.5  din acest contract, „Programul de transport va putea 
fi modificat oricând pe parcursul derulării Contractului, unilateral de către Autoritatea 
Contractantă, pe baza unor criterii obiective, inclusiv, dar fără a se limita la analizele 
rezultate din sondaje de opinie, dezbateri publice, studii de trafic, necesităţi generate de 
lucrări la infrastructura de transport, sau evenimente speciale. Operatorul are obligaţia de a 
implementa Programul de transport astfel modificat, în termen de 15 zile de la primirea 
notificării în acest sens de la Autoritatea Contractantă. Acordul expres al Operatorului 
pentru noul Program de transport  este necesar în cazul în care cererea depăşeşte 
capacitatea de transport, precum şi atunci când numărul total de kilometri din Programul de 
transport astfel modificat variaza faţă de cel precedent, pe oricare din modurile de transport, 
cu mai mult de 15% în plus, sau 15% în minus”. 
 Gratuitatea tuturor elevilor din învâțământul preuniversitar acreditat/autorizat este 
acordată în baza Hotărârii nr. 435/2020, privind aprobarea procedurii de decontare a 
cheltuielilor de transport al elevilor și a Legii nr. 226/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, care prevede la art. 84 alin. (1) "Elevii 
din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la servicii 
publice de transport local şi judeţean, rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate 
categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic", astfel încât se 
impune modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2016, 
privind acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru 
anumite categorii de persoane. 
 În ceea ce privesc tarifele de călătorie practicate de R.A.T. SRL, în conformitate 
cu prevederile art.17, alin (1), lit m), din Legea nr. 92/2007, a serviciilor de transport 
public local, consiliile locale au printre atribuţii şi cea de stabilire, ajustare şi modificare a 
tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public de persoane.  

În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 43, lit. d) din Legea nr. 92/2007, a 
serviciilor de transport public local, modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de 
transport public local de persoane se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2016 au fost aprobate urmatoarele tarife de 
calatorie și au fost preluate fără a suferi modificări în Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin 
curse regulate în municipiul Craiova nr. 135170/17.09.2018 aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 262/2018 (Anexa 6.1), respectiv: 
 

Denumire  Tarif actual 
Bilet 1 calatorie oras 2 
Bilet vandut de conducatorul auto 2,5 
Bilet 1 calatorie extern 3 
Bilet suprataxa control 30 
Abonament unic toate traseele 65 
Abonament 1 zi 6 
Abonament 7 zile 18 
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Abonament 15 zile 34 
Abonament nenominalizat toate traseele 110 

 Până în prezent aceste tarife nu au suferit modificări/ajustări. 
De asemenea tarifele de călătorie pentru serviciile de transport public local de 

persoane se realizează in conformitate cu prevederile Ordinul ANRSC nr. 272/ 2007 
pentru aprobarea Normelor –cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor 
pentru serviciile de transport public local de persoane, la cererea operatorilor de transport 
public local de persoane, pe baza următoarelor documente:  

• cererea de ajustare, care conţine: tarifele în vigoare şi tarifele solicitate, 
inclusiv TVA; justificarea propunerii de ajustare se face pe baza unui memoriu tehnico-
economic, care prezintă oportunitatea fundamentării tarifelor datorată creşterii 
principalelor elemente de cheltuieli;  

• fişele de fundamentare pentru ajustarea tarifelor;  
• alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor propuse. “ 
Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova cu nr. 59/2021, 

R.A.T. SRL propune modificarea tarifelor de călătorie, în sprijinul cererii invocându-se 
modificarea costurilor efective, în special creșterea prețului la combustibili, piese de 
schimb și a creșterilor repetate ale salariului minim pe economie. 

Menționăm faptul că în scopul acoperirii costurilor de operare, prin Memoriu 
tehnico-economic pentru fundamentarea tarifelor pentru abonamente de călătorie anexat la 
adresa mai sus menționată,  R.A.T. SRL propune majorarea tarifelor biletelor dar și prețul 
abonamentelor, astfel: 

Denumire  Tarif propus 

Bilet 1 calatorie oras 2.5 

Bilet vandut de conducatorul auto 3 

Bilet 1 calatorie extern 4.5 

Bilet suprataxa control 45 

Abonament unic toate traseele 100 

Abonament 1 zi 9 

Abonament 7 zile 28 

Abonament 15 zile 52 

Abonament nenominalizat toate traseele 169 

De asemenea, potrivit art. 20.1 din contractul de delegare, orice modificare a 
contractului este rezultatul acordului intervenit între părţi, exprimat într-un act adiţional. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, se impune modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 3 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 262/2018 privind atribuirea 
directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi 
tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL. şi fiind 
îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate, în sensul respectării prevederilor art.129 
alin.2 lit. d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ modificată şi 
completată, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova următoarele: 
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 -   Aprobarea transportului școlar în municipiul Craiova. 
- Modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.262/2018, privind aprobarea Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public 
local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova, prin introducerea de 4 trasee. 
 -  Modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 262/2018 referitoare la aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în 
municipiul Craiova, conform actului adițional nr. 4 prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din  prezentul Raport. 
 -  Încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local nr. 231/2010, privind aprobarea 
cuantumului suprataxei aplicate pentru contravenţiile săvârşite de persoanle fizice care 
călătoresc cu mijloacele de transport public de persoane  și Hotărârea Consiliului Local nr. 
120/2016, privind aprobarea tarifelor pentru bilete şi abonamente aferente transportului 
public de persoane, prin curse regulate, efectuat de către R.A.T. SRL în municipiul 
Craiova. 
 -  Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2016, 
privind acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru 
anumite categorii de persoane. 

-   Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional  nr. 4 
de modificare a anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.262/2018, prevăzut la art. 3. 
  
 
 

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia Ciucă Alin Glăvan 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Data: Data: 
Semnătura: Semnătura: 
 



Anexa la Raport nr.          /             .2021 

ACT ADIŢIONAL NR. 4 

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE 

PERSOANE CU AUTOBUZE SI TRAMVAIE  EFECTUAT PRIN CURSE REGULATE  IN MUNICIPIUL 

CRAIOVA NR.  135170/17.09.2018 

Între: 

 Municipiul Craiova, cu sediul în Craiova, Str. A.I. Cuza Nr. 7, având cod fiscal nr. 4417214,  

cont nr RO79TREZ24A840302400300X, deschis la Trezoreria operativa a mun. Craiova, reprezentat 

prin Primar, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare Autoritatea Contractantă;  

şi 

Operatorul de transport R.A.T. SRL, cu sediul în Craiova, Str. Calea Severinului nr 103, judeţul 

Dolj,  înregistrat sub nr. J16/507/1991 la Registrul Comerţului,  codul unic de înregistrare RO 

2315129, având contul cont: RO57RNCB0134041652740005  deschis la BCR Craiova, reprezentat prin 

Administrator, în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte. 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. .................., părţile 

prezentului Act Adiţional, convin modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul 

Craiova nr. 135170/17.09.2018, după cum urmează: 

 Art.1 -  Se modifica Anexa 2 Programul de Transport – in sensul ca se introduc 4 trasee (S1, 

S2, S3 și S4) – conform anexei 1 la prezentul act aditional. 

 Art. 2 - Se modifica Anexa 14 (anexa 1 si 2) – Caietul de Sarcini al Serviciului de Transport 

Pulic Local de Persoane prin Curse Regulate in municipiul Craiova, astfel: 

 - Anexa 1 la Caietul de Sarcini – se introduce 4 trasee (S1, S2, S3 și S4); 

 - Anexa 2 la Caietul de Sarcini – Amplasamentele statiilor prevazute in programul de 

transport – prin introducerea de 4 trasee (S1, S2, S3 și S4) - conform anexei 2 la prezentul act 

aditional. 

Art.3 -  Se modifica Anexele:  6.1, 7.1, 7.2, 7.3, și 17 - conform anexei 3 la prezentul act 

adițional. 

 



 Celelalte anexe din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 

persoane cu autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate in municipiul Craiova nr. 

135170/17.09.2018, raman neschimbate. 

 Prezentul act adiţional intra in vigoare incepand cu data de .......................... si este semnat în 

2 (două) exemplare originale, din care unul pentru Autoritatea Contractantă şi unul pentru Operator. 

AUTORITATEA CONTRACTANTA                   OPERATOR 

MUNICIPIUL CRAIOVA      R.A.T. SRL 

PRIMAR,        ADMINISTRATOR 

   

Directia Economico Financiara                Director Economic 

 

Viza CFP                  Sef Birou Juridic 

 

Directia Patrimoniu       Sef Comp. Monitorizare 

Director Executiv               Contract Serv. Public de Transport

  

 

Directia Servicii Publice      Sef Birou Tehnic 

Director Executiv                     

     

Sef Serv Administrare si Monitorizare  Sef Birou Dispecerat Siguranta Circulatie  

Transport Public Local si Sig Circulatiei     

 

Vizat de legalitate,     
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 Anexa nr. 2 la Actul adiţional nr. 4 

 

AMPLASAMENTELE 

statiilor prevazute in programul de transport 

 

 

TRASEUL NR S1 

Nr  

crt 
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4 Romanesti Pe Bd. N. Romanescu , în alveola de refugiu amenajată pentru mijloacele de 

transport public de persoane, la cca 80 m după intersecţia cu str. Potelu 

5 Parc Pe str. Unirii, pe latura vestică a Parcului Romanescu, în alveola de refugiu 

amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 

 

 

 

 

 

TRASEUL NR S4 

Nr  

crt 

DENUMIRE 

STATIE 

 AMPLASAMENT 

Aprozar – Raului – Brestei – Severinului – Scoala Traian 

1 Aprozar 

Catargiu 

Pe Bd. Ştirbei Vodă, cu cca 30 m înainte de intersecţia cu str. Siretului, în alveola de 

refugiu pentru mijloacele de transport public de persoane 

2 Raului Pe str. Brestei, în dreptul proprietăţilor cu nr. 214-216, în alveola de refugiu 

amenajată pentru mijloacele de transport public de persoane 

3 Han Craiovita Pe str. Calea Severinului, la intersecţia cu str Pelendava, în dreptul peronului 

amenajat pentru urcarea/coborârea călătorilor 

4 Casa Tineretului Pe Bd. N. Titulescu, în dreptul bl. 2, în alveola de refugiu pentru mijloacele de 

transport public de persoane 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Anexa nr. 7 - Diferenţe de tarif 
 

Anexa nr. 7.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi şi reduceri la transportul în comun. 
 

 

 

 

Categoria sociala/Tipul de protectie 

sociala 

 

Modalitatea de acordare a 

protectiei sociale (procentul de 

reducere) 

Nivelul protectiei 

sociale acordate 

(lei/unitate ) 



 

Anexa nr. 7.2 - Modul de acordare a diferenţelor de tarif 
 

 
 

Modul de acordare a diferentelor de tarif este cel stabilit prin Hotatarea Consiliului Local Nr. *** in temeiul 

legislatiei in vigoare, pentru fiecare categorie in parte si este dupa cum urmeaza: 

 

 

 

Categoria sociala/Tipul de 

protectie sociala 



Anexa nr. 7.3 - Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia sociala

Unitati de 

calcul(abonamente/

Nivelul protectiei sociale

calatorii vandute) acordate(lei/unitate)

1 2 3 4 5 6

1 Veterani, vaduve, deportati abonamente 6400 100 640.000,00 Situatie cu abonamente 

vandute

2 Vaduve de veterani de razboi abonamente 380 50 19.000,00 Situatie cu abonamente 

vandute

3 Revolutionari abonamente 1600 100 160.000,00 Situatie cu abonamente 

vandute

4 Elevi abonamente 20000 100 2.000.000,00 Situatie cu abonamente 

vandute

5 Studenti abonamente 6500 50 325.000,00 Situatie cu abonamente 

vandute

6 Pensionari 50% abonamente 11900 50 595.000,00 Situatie cu abonamente 

vandute

7 Pensionari 100% abonamente 342000 100 34.200.000,00 Situatie cu abonamente 

vandute

8 Persoane cu handicap si 

insotitori si nevazatori
abonamente 18300 100 1.830.000,00 Situatie cu abonamente 

vandute

9 Donatori onorifici de sange abonamente 150 50 7.500,00 Situatie cu abonamente 

vandute

39.776.500,00

Suma totală fara TVA este 33.425.630 lei

Suma totală cu TVA în valoare de 39.776.500 lei

Document justificativ necesar

Total

Nr. Categoria sociala/Tipul de 

protectie sociala

Numar estimat de 

unitati

Sume totale(lei) 

(inclusiv TVA)



Anexa nr.17-Estimare anuala a compensatiei

 Estimarea compensatiei pentru prestarea serviciului 

  de transport public in perioada 2021-2028 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Tramvai 771.569 771.569 771.569 771.569 771.569 771.569 771.569 771.569

Autobuz 5.681.992 5.702.951 5.702.951 5.702.951 5.702.951 5.702.951 5.702.951 5.702.951

(c unitar) Cost unitar /Km

Tramvai 11,03 12,16 12,50 12,70 12,72 12,75 12,80 12,85

Autobuz 7,50 8,14 8,40 8,56 8,66 8,88 8,94 9,10

(I)Cost Total (Veh.xKm efectuati x c unitar pe km) 51.125.346 55.804.296 57.549.397 58.616.183 59.201.909 60.479.705 60.860.461 61.811.511

Tramvai 8.510.406 9.382.279 9.644.613 9.798.926 9.814.358 9.837.505 9.876.083 9.914.662

Autobuz 42.614.940 46.422.017 47.904.784 48.817.256 49.387.551 50.642.200 50.984.377 51.896.850

(II)(Pr) Profit rezonabil 1.518.423 2.829.278 2.917.754 2.971.840 3.001.537 3.066.321 3.085.625 3.133.844

Venituri din servicii de transport public din:

Venituri din vanzari de titluri de calatorie 15.280.392 15.509.598 15.587.146 15.665.082 15.743.407 15.822.124 15.901.235 15.980.741

Alte venituri in cadrul retelei unde se presteaza PSO 1.302.421 4.355.449 4.355.449 4.355.449 4.400.000 4.350.000 4.400.000 4.400.000

(III)TOTAL VENITURI PLANIFICATE 16.582.813 19.865.047 19.942.595 20.020.531 20.143.407 20.172.124 20.301.235 20.380.741

36.060.956 38.768.527 40.524.556 41.567.492 42.060.039 43.373.902 43.644.851 44.564.614

24.334.021 24.699.032 24.822.527 24.946.639 25.071.373 25.196.729 25.322.713 25.449.327

(Km) Numar total de vehicul x Km

(IV)(C) TOTAL COMPENSATIE ANUALA  (I+II-III) din care:

Diferente de tarif

Anul



 Anexa nr. 3 la Actul adiţional nr. 4 

  

Anexa 6.1 – TARIFE DE CALATORIE 

 

TARIFE LA BILETE PENTRU TRANSPORTUL IN COMUN 

DENUMIRE UM TARIF (contine TVA) 

 

Tarif unic – bilet pentru o 

calatorie, indiferent de 

distanta 

- Bilet Toneta 

- Bilet aplicatie de mobil 

- Bilet aplicatie toneta  

Lei 2,5 

Bilet vandut de conducatorul 

auto 

Lei 3,0 

Bilet traseu exterior tramvai Lei 4,5 

Bilet suprataxa * Lei 45 

* Biletul de suprataxa se aplica de salariatii Biroului Control pentru contraventiile savarsite de persoanele fizice care calatoresc 

cu mijloacele de transport public local de persoane, efectuate prin curse regulate, fara titlu sau legitimatie de calatorie valabile 

sau refuza sa prezinte organelor de control titlul sau legitimatia respectiva, care au un comportament necivilizat sau care aduc 

prejudicii mijloacelor de transport. Plata biletului de suprataxa se face prin achitarea de catre contravenient a costului unui bilet 

special, a carui valoare este egala cu valoarea suprataxei. 

 

TARIFE LA ABONAMENTE PENTRU TRANSPORTUL IN COMUN 

DENUMIRE UM TARIF (contine TVA) 

 

Abonament unic pe toate liniile – 30 zile – toneta 

Abonament unic pe toate liniile – 30 zile – aplicatie 

mobila  

Abonament unic pe toate liniile – 30 zile – card  

Lei  100,0 

Abonament unic pe toate liniile – 15 zile – toneta 

Abonament unic pe toate liniile – 15 zile – aplicatie 

mobila  

Abonament unic pe toate liniile – 15 zile – card  

Lei 52,0 

Abonament unic pe toate liniile – 7 zile – toneta 

Abonament unic pe toate liniile – 7 zile – aplicatie 

mobila  

Abonament unic pe toate liniile – 7 zile – card  

Lei 28,0 

Abonament 1 zi toate traseele  – toneta 

Abonament 1 zi toate traseele – aplicatie mobila  

Abonament 1 zi toate traseele – card  

Lei 9,0 

Abonament nenominalizate – toneta 

Abonament nenominalizate – aplicatie mobila  

Abonament nenominalizate – card  

Lei 169,0 
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