
               

Pagină 1 din 3 
 

Anexa 12 la Contract 

 Metodologia de monitorizare şi evaluare a Programului de Transport 

 

1. Principii 

1) Prezenta metodologie defineşte principalii parametri care determină performanţa Operatorului în cadrul 

Programului de Transport. 

2) Entitatea contractantă va monitoriza, evalua şi înregistra prestația Operatorului în cadrul Programului de 

Transport prin mecanismul următor: 

a) Sistem Automat de Management şi Control al Serviciilor de Transport. 

b) Sondaje complete efectuate în mod regulat referitor la calitatea serviciilor. Entitatea contractantă va 

elabora și implementa sondaje de control periodice privind serviciul public de transport, prin care se vor 

aduna informaţiile necesare pentru monitorizarea și evaluarea Programului de Transport. 

3) Baza de date STI conţine următoarele specificaţii privind liniile de transport public, prin care este controlată 

prestarea Programului de Transport: 

a) Descrierea traseelor, cu staţiile de plecare, intermediare şi terminus, pe fiecare direcţie de circulaţie. 

b) Toate vehiculele care circulă pe trasee. 

c) Orarul fiecărui vehicul în stația de plecare, în stațiile intermediare și în stația terminus pe linia stabilită. 

d) Conformitatea cu orarul traseul, incluzând toate indicaţiile prin intermediul STI, atunci când este 

funcţional, apariţia unor anomalii în orarul vehiculului, în baza determinării prin GPS a locaţiei sale de-a 

lungul traseului şi confirmă faptul că poziţia sa este în conformitate cu acest orar programat. 

e) Vehicul x Kilometri realizat (zilnic, lunar sau anual). 

4) Raportarea și evaluarea prestării Programului de Transport se face prin intermediul indicatorilor prevăzuţi la 

punctul 6). 

5) Indicatorii de raportare a prestării Programului de Transport 

6) Indicatorii – cheie pentru raportarea prestării Programului de Transport sunt cursele şi categoria parcursului 

în kilometri. Cursele sunt evaluate după cum urmează: 

I. Curse regulate. 

II. Curse neregulate din culpa Operatorului. 

III. Curse neregulate fără culpa Operatorului. 

IV. Curse neefectuate fără culpa Operatorului. 

V. Curse efectuate parţial fără culpa Operatorului. 

VI. Curse neefectuate din culpa Operatorului. 

În baza evaluării călătoriei prin intermediul indicatorilor prevăzuţi la pct. 6) din prezenta Anexă şi criteriilor 

din cadrul acestei metode, se stabileşte categoria traseului în kilometri. 

 

Modul de evaluare a tipurilor de curse conform condiţiilor prevăzute la pct. 6), este următorul: 

I. O cursă regulată este o cursă care: 

a) Este prestată în mod regulat atunci când se iniţiază de la o staţie de plecare respectând orarul aprobat, 

circulaţia are loc de-a lungul unui traseu prestabilit, oprindu-se în toate staţiile de-a lungul traseului. 

b) Sau, este considerată a fi regulată şi este evaluată ca atare în oricare din următoarele cazuri: 

I.b.i) în următoarele condiţii, recunoscute de către Entitatea Contractantă prin intermediul SIT, atunci 

când este funcţional: 

(I.b.i.1) Circulaţia vehiculului se desfăşoară conform rutei și programului stabilit, cu o abatere 

de până la 2 (două) minute pentru cel mult 50 (cincizeci) % din staţii. 
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(I.b.i.2) Pentru restul de 50 (cincizeci) % din staţii abaterea este de până la 4 (patru) minute. 

Plecarea în avans dintr-o staţie înainte de ora stabilită în orarul traseului nu este admisă. 

I.b.ii) Din lipsa indicaţiilor privind circulaţia pentru o parte a călătoriei ca urmare a intrării într-o zonă 

de tăcere radio şi a unui element defect al echipamentului de la bord. 

I.b.iii) Din cauza unei disfuncţionalităţi a unui dispozitiv de la bord în timpul circulaţiei şi nici o 

indicaţie de circulaţie a vehiculului de-a lungul traseului de până la 120 de minute, dar nu mai mult 

de o tură pe linia respectivă. Când tura pe linie este de peste 120 de minute, vehiculul sau dispozitivul 

de la bord este schimbat la prima staţie de destinaţie de pe traseu sau în depou. 

I.b.iv) Plecare dintr-o staţie sau un punct de schimb iniţiale, cu o întârziere de până la 5 (cinci) minute 

pentru liniile urbane şi până la 10 (zece) minute pentru liniile suburbane din programul aprobat, care 

este compensată până ajunge la jumătatea traseului. 

I.b.v) Urmând instrucţiunile furnizate de o persoană desemnată de către municipalitate sau de către 

autorităţi cum ar fi Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului Rutier, Poliţia Rutieră, etc. prin 

completarea formularului necesar sau într-un mod operaţional (prin intermediul unui post de radio 

sau un dispozitiv de la bord). 

I.b.vi) În cazul în care apare o abatere de la traseu printr-un ordin, coordonat cu Entitatea Contractantă. 

I.b.vii) În caz de defectare a serverului central al SIT, cu excepţia cazurilor ce nu sunt controlate de către 

Entitatea Contractantă. 

II. O cursă neregulată din culpa Operatorului este o cursă care se efectuează, însă: 

a) nu respectă orarul traseului , cu abatere mai mare decât cea admisă la clauza I lit.b) pct. (i); 

b) are o abatere de la traseu, fără omiterea vreunei staţii, dar fără un ordin coordonat cu Entitatea 

Contractantă; 

c) are o întârziere mai mare la pelcare decât cea admisă la clauza I lit. b) pct. (iv); 

III. O cursă neregulată fără culpa Operatorului este considerată astfel în următoarele cazuri: 

a) la o abatere de la orarul traseului peste limita admisă, datorată unuia dintre motivele indicate la clauza IV 

sau V ; 

b) la schimbarea unui vehiculul care are ca efect o întârziere de până la 6 (şase) miniute faţă de ora de sosire. 

O întârziere mai mare de 6 (şase) minute este permisă numai cu acordul Entității Contractante. 

IV. O cursă neefectuată fără culpa Operatorului este o călătorie care nu a putut fi efectuată de către Operator 

pentru unul din următoarele motive enumerate în mod exhaustiv: 

a) impedimente în trafic datorate traficului intens, care au făcut imposibilă prestarea serviciului de transport 

planificat conform orarului; 

b) semafoare nefuncţionale şi semafoare cu regim special de funcţionare; 

c) drumuri necurăţate de zăpadă şi/sau cu polei; 

d) suprafaţa drumului este într-o stare proastă, împiedicând circulaţia transportul public urban în condițiile 

tehnice, de siguranță și de confort stabilite; 

e) zone inundate pe parcursul traseelor; 

f) mitinguri, manifestări, precum şi evenimente permise şi/sau efectuate printr-un ordin al Entității 

Cntractante; 

g) ca urmare a comunicării de către Entitatea Contractantă aunei perioadele de așteptare în efctuarea 

călătoriei; 

V. O cursă efectuată parţial fără culpa Operatorului este o cursă care nu a putut fi executată în mod corect 

din cauza unuia din următoarele motive: 

a) accident de circulaţie rutier fără culpa Operatorului împiedicând astfel circulaţia.; 

b)  accidente de circulaţie rutiere, cu îngreunarea sau împiedicarea circulației; 
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c) un vehicul oprit sau parcat în mod necorespunzător, pe traseul de deplasare alocat în mod normal 

transporturi public, împiedicând astfel circulaţia; 

d) lucrări de reparaţii în regim de urgenţă fără ordin din partea Entității Contractante; 

e) actele de vandalism într-un vehicul, cu informarea Entității Contractante de către în termen de 60 de 

minute; 

f) călători pentru care s-a solicitat intervenția echipajelor de urgență; 

g) la intervențiile organelor de control în trafic, de apărare sau ordine publică: 

h) impedimente în trafic datorate fluxului de trafic intens, ceea ce conduce la nerespectarea orarului din 

Programul de Circulație; 

 

VI. O cursă neefectuată din culpa Operatorului este o cursă în care vehiculul: 

VI.a.i) circulă cu un dispozitiv de bord nefuncţional sau Operatorul nu a respectat măsurile de 

conformare dispuse de Entitatea Contractantă pentru asigurarea funcţionării dispozitivului de bord al 

vehiculului; 

VI.a.ii) se abate de la traseu, fără a se afla într-una din sitauațiile prevăzute la Clauzele IV și V sau fără 

aprobarea Entității Contractante; 

VI.a.iii) nu oprește în una sau mai multe staţii pentru a permie îmbarcarea/debarcarea călătorilor; 

VI.a.iv) este implicat într-un accident de circulație cu alt vehicul al Operatorului. 

 


