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Anexa 9 la Contract 

 

Costuri eligibile incluse în calculul decontării Obligației de serviciu public efective şi 

cerinţele privind contabilitatea separată 

 

Operatorul poate desfășura și alte activități, servicii de transport sau activități conexe care au 

legătură cu Serviciul public de transport în următoarele condiții: 

a) activitățile respectă legislația respectivului domeniu de activitate; 

b) activitățile nu generează costuri asociate Serviciului public de transport călători și nu 

afectează în niciun fel prestarea acestuia; 

c) activitățile conexe prestate către terți își acoperă în întregime costurile din veniturile 

colectate de la aceștia; 

d) activitățile respectă mediul concurențial 

e) activitățile sunt aprobate de Entitatea Contractantă 

Operatorul va ține evidență contabilă separată pentru fiecare contract de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport în parte, precum și pentru alte activități și servicii care generează 

costuri sau venituri indirecte și nu sunt asociate Serviciului public de transport, în funcție de 

normele contabile și fiscale în vigoare. 

Principiile privind evidența contabilă separată pentru costurile eligibile înregistrate sunt: 

A..1) principiul costului total alocat, în cazul în care costul poate fi atribuit total Serviciului 

public de transport, precum costurile directe cu personalul, amortizarea, materiale, servicii 

efectuate de terți, inclusiv serviciul datoriei societății care au legătura cu Serviciul public de 

transport; 

A..2) principiul repartizării costului, în cazul în care un anumit cost nu poate fi atribuit total 

Serviciului public de transport, precum cheltuielile indirecte, cheltuielile generale și 

administrative ale societății sau alte cheltuieli aferente mai multor moduri de transport. 

Defalcarea pe moduri de transport a unor cheltuieli pentru care înregistrarea contabilă primară 

diferențiată nu este posibilă se poate face prin utilizarea unei chei de repartizare în funcție de 

ponderea numărului de vehicule în exploatare aferent fiecărui mod de transport din total 

vehicule exploatate de Operator. 

Defalcarea cheltuielilor indirecte, administrative și generale ale societății între Serviciul public 

de transport și alte servicii/activități desfășurate de Operator se poate face prin utilizarea unei 

chei de repartizare în funcție de ponderea cifrei de afaceri aferentă celor două categorii de 

activități desfășurate din total cifră de afaceri. 

Costurile rezultate din ineficiența prestării Serviciului public de transport călători, precum 

penalități, amenzi, provizioane, avarieri ale mijloacelor de transport sau alte cheltuieli 

neprevăzute datorate neglijenței în exploatarea infrastructurii de transport sunt neeligibile și nu 

se recunosc în calculul Compensației. 

Înainte de data de 15 iunie a fiecărui an, Operatorul va furniza Entității Contractante un raport 

anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situaţiile financiare certificate de un Auditor 

certificat independent. 

Raportul anual trebuie sa conțină următoarele rapoarte specifice: 

a) Bilanțul contabil și anexele la acesta 

b) Raportul de gestiune al administratorilor 

c) Raportul auditorului ce a efectuat auditul tehnico-economic 

d) Raportul privind inventarierea patrimoniului 

e) Raportul privind realizarea investițiilor prevăzute în anexele la contract 

f) Situația veniturilor. 

g) Situația amortizării. 

h) Situația costurilor directe. 

i) Situația costurilor indirecte. 

j) Numărul angajaților și costurile de munca 


