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Transportul este un domeniu cu o funcţie economico-socială foarte 
importantă, ce constă în realizarea deplasărilor bunurilor şi a 
oamenilor în spaţiu şi timp, cu scopul satisfacerii necesităţilor 
materiale şi spirituale ale societăţii, el fiind în acelaşi timp un 
mecanism amplu, viu şi dinamic. 

Procesele de transformare radicală a sferelor economice şi sociale, 
formarea pieţelor de produse şi servicii, începutul integrării ţării în 
sistemul economic mondial sunt de neimaginat fără crearea unui 
sistem de transport fiabil în funcţionare, economic, sigur şi ecologic, 
orientat spre satisfacerea intereselor cetăţeanului, întreprinzătorului, 
pieţei şi a întregii societăţi. 

Rolul important al serviciului public de transport călători în economia 
judeţului şi realizarea serviciilor sociale, culturale, de sănătate şi 
economice, importante pentru populaţie, dictează necesitatea 
planificării aplicării unor măsuri armonioase  şi eficiente în acest 
domeniu. 
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1.1. Scurtă descriere a Judeţului Alba 

Judeţul Alba este 
situat în Transilvania, 
în partea centrală a 
României, în zona de 
contact a Podişului 
Transilvaniei cu 
Munţii Apuseni şi 
Carpaţi  Meridionali, 
pe cursul mijlociu al 
râului Mureş, având 
ca vecini judeţul Cluj 
la nord, judeţele 
Arad şi Bihor la vest, 
judeţul Hunedoara la 
sud-vest, iar judeţele 
Sibiu şi Mureş la est. 

Suprafaţa totală a 
judeţului este de 6242 kmp, reprezentând 2,6% din suprafaţa ţării şi 
este al 16-lea judeţ ca mărime, încadrându-se astfel în categoria 
judeţelor de mărime mijlocie. 

Suprafaţa administrativă a judeţului Alba cuprinde un număr de 11 
oraşe, din care 4 municipii şi anume: Alba Iulia(reşedinţă de judeţ), 
Aiud, Blaj şi Sebeş şi 7 oraşe: Abrud, Cîmpeni, Cugir, Ocna Mureş, 
Zlatna, Teiuş şi Baia de Arieş. În judeţ mai sunt încă 67 unităţi 
administrative – teritoriale, respectiv comune şi 656 sate. 

Din punct de vedere a politicii de dezvoltare regională acomodată de 
România în relaţia cu Uniunea Europeană, judeţul Alba este situat în 
Regiunea de Dezvoltare 7 Centru din care mai fac parte  judeţele 
Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu. 

Cât priveşte relieful, în judeţul Alba predomină  regiunile înalte de 
podiș, deal și munte. Astfel, în est se află  Munţii Metaliferi (Munţii 
Trascăului cu „Muntele Mare”) în sud, Munţii Șureanu, în nord-vest 
Munţii Bihorului şi Munţii Parâng. Judeţul Alba este acoperit la est de 
Podișul Târnavelor și Podișul Secașelor, iar la vest de Munţii Apuseni. 
Munţii Șureanu, străbătuţi de Valea Sebeșului limitează sudul 
judeţului, precum și o mică parte din Munţii Cindrelului. Nordul si 
nord-vestul sunt străjuite de Muntele Mare și Munţii Bihorului iar 
vestul de  Valea Sebeșului, și o parte mică din Munţii Cindrel. Zona de 
podiș și deal este alcătuită din Podișul Secașelor, Podișul Târnavelor, 
depresiunile montane Zlatna, Abrud, Câmpeni, și depresiunile joase de 
câmpie Alba Iulia, Turda, Orăștie. Culoarul Mureșului separă Munţii 
Apuseni de Podișul Târnavelor (400-500 m altitudine).  

Hidrografia judeţului Alba este dominată de cursul mijlociu al 
Mureșului care colectează toate râurile din teritoriul său. Astfel, pe 
malul drept: Arieșul, Aiud, Geoagiu, Valea Teiului, Galda, Cricăul, 
Ampoiul, Vintul etc. iar pe malul stâng: Târnava (Mare si Mică), 
Secașul, Sebeșul, Pianul, Cugirul etc. În zona Munţilor Apuseni mai 
important este râul Arieș cu afluenţii Arieșul Mare și Mic, dar şi 
structura geologică complexă cu resurse de minereuri neferoase 
(cupru, plumb, zinc) şi metale preţioase (aur, argint).  

Totodată, regiunile învecinate au constituit zone agricole favorabile 
creşterii animalelor, exploatării forestiere, îndeosebi agriculturii şi 
viticulturii. 

În ceea ce priveşte populaţia judeţului Alba, aceasta a scăzut cu 40.411 
persoane, la 342.336 locuitori, potrivit rezultatelor finale ale 
recensământului din 2011, faţă de analiza similară realizată în anul 
2002. În urmă cu nouă ani populaţia judeţului era de 382.747 
persoane. Reşedinţa Alba Iulia are în 2011 o populaţie de 61.045 
persoane, faţă de 66.406 în urmă cu nouă ani. Pe locul doi este 
municipiul Sebeş cu 24.722 locuitori, faţă de 27.698 în 2008. Aiudul a 
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înregistrat depopularea cea mai drastică: 21.868 locuitori în 2011, faţă 
de 28.934 locuitori în 2002. Scăderea este de aproximativ 7.000 de 
persoane. 

Celelalte localităţi urbane prezintă următoarea situaţie statistică: Blaj – 
20.111 locuitori în 2011 (20.765 în 2002), Abrud – 5.429 (6.195), Baia 
de Arieş – 3.890 (4.669), Câmpeni – 7.214 (8.080), Cugir – 22.762 
(25.977), Ocna Mureş – 12.663 (15.503), Teiuş – 6.823 (7.284), Zlatna –
7.509 (8.612). Cea mai mare comună din Alba din punct de vedere a 
populaţiei este Ighiu cu 6.654 locuitori (6.432 în 2002). Bistra are 5.203 
locuitori, faţă de 5.066 acum nouă ani. Comuna Unirea are 5.028 
locuitori, faţă de 5.506 după recensământul din 2002. Comunele Ighiu, 
Bistra şi Ciugud (2.889 – 2011, 2.664 – 2002) sunt singurele localităţi 
din judeţ care au  înregistrat creşteri ale numărului locuitorilor,în timp 
ce comuna Ceru Băcăinţi are cei mai puţini locuitori din judeţ - 284, în 
condiţiile în care acum nouă ani avea 376 persoane, fiind urmat în 
acest top de Rîmeţ (560 locuitori), Întregalde (561 locuitori), Ponor 
(615 locuitori), Ocoliş (653 locuitori). 

Referitor la infrastructură, poziţia geografică favorabilă a judeţului a 
permis dezvoltarea unei importante reţele rutiere, cu o densitate 
medie a drumurilor la 100 km2 mult peste media naţională. Judeţul 
este străbătut de două drumuri europene E81: Satu Mare - Zalău - Cluj 
Napoca - Alba Iulia - Sibiu-Râmnicu Vâlcea-Piteşti şi E68: Arad-Deva-
Alba Iulia-Sibiu-Braşov, asigurându-se astfel fluenţa traficului către 
graniţa de vest a ţării dar şi către centrul ţării (vezi fig.1). 

Densitatea liniilor de cale ferată în judeţul Alba (38,0 km la 1000 km2) 
se situează sub media pe ţară (46,2 km la 1000 km2), faptul 
datorându-se în principal reliefului predominant muntos din zona de 
nord-vest a judeţului.  

Municipiul Alba Iulia se află într-o poziţie centrală favorabilă în judeţ, 
iar prin nodul de cale ferată Teiuş se asigură legătura între partea de 

nord-est şi sud a 
judeţului, legătura cu 
capitala ţării Bucureşti şi 
traficul persoanelor şi 
mărfurilor din şi către 
Europa Centrală şi de 
Vest. 

Judeţul Alba nu dispune 
de aeroport, fiind deservit 
din acest punct de vedere 
de aeroporturi situate 
faţă de municipiul 
reşedinţă de judeţ (Alba 
Iulia) în Sibiu (70 km), Cluj 
Napoca (116 km) sau 
Târgu Mureş (160 km).  

Totuşi, în apropierea localităţii Şibot, la 25 km de Alba Iulia, există un 
aerodrom cu suprafaţa de 28 ha, pista înierbată având o lungime de 
850 m şi o lăţime de 30 m. Aerodromul este administrat de firma Ulpia 
Traiana Air.  

„Transporturile” sunt o ramură a economiei cuprinzând totalitatea 
infrastructurii prin intermediul cărora se realizează circulaţia 
călătorilor şi a mărfurilor. Coroborarea elementelor  fixe şi mobile “de 
facto” (sau numai potenţială) în deplasarea ce concretizează 
transportul, se face printr-o tehnologie adecvată.  

Tehnologia este ansamblul metodelor şi operaţiilor utilizate în scopul 
obţinerii–în cazul transporturilor–a unei prestaţii. Prestaţia reprezintă 
atât acţiunea în sine care defineşte o activitate, cât şi rezultatul acestei 
activităţi, accentul fiind pus pe acţiunile logistice şi nu pe obiectul 
activităţii. 

Fig.  1 

Drumurile europene  
ce străbat judeţul Alba 
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Transportul public de călători trebuie să asigure dreptul omului la 
mobilitate precum şi sprijinire a grupurilor social vulnerabile ale 

societăţii. 

Politica adoptată faţă de transportul public va fi  pe termen lung. 
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1.2. Scurtă prezentare a transportului public  

judeţean de persoane din perioada 1990-2008 

În perioada cuprinsă între anii 1990-2008, transportul judeţean de 
persoane era asigurat de un număr relativ mare de operatori de 
transport rutier, printre care îi putem aminti pe SC Aitrans SA, SC 
Arieșul SA,  SC Autotrans SA, SC Boian Trans Service SRL, SC Lam Trans 
SRL , SC Livio Dario SRL, SC Transport Weber SRL,  SC Voltrans SA. 

Serviciul de transport public judeţean de persoane se efectua pe baza 
programelor de transport, întocmite de către Autoritatea Rutieră 
Română. Consiliul Judeţean Alba avea ca unică atribuţie aprobarea 
programului și a modificărilor aduse acestuia. 

Transportul judeţean de persoane a evoluat în strânsă legătură cu 
dezvoltarea economico-socială a judeţului nostru, care a determinat 
creșterea fluxurilor de călători, în special navetiști. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcul auto al operatorilor de transport rutier a crescut ca număr de 
mijloace de transport, acestea fiind însă în mare parte învechite, având 
un grad de confort redus.  
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1.3. Prezentarea actorilor implicaţi  

în domeniul transportului judeţean  

de persoane 

Începând cu anul 
2008, Autoritatea 
Naţională de 

Reglementare 
pentru Serviciile 
Comunitare de 
Utilităţi Publice - 
A.N.R.S.C., instituţie 
publică de interes 
naţional, cu 

personalitate 
juridică, ce 

funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor 
şi are ca scop reglementarea şi monitorizarea la nivel central a 
activităţilor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi 
publice aflate în atribuţiile sale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
51 din 2006, cu modificările şi completările ulterioare, a autorizat 
Consiliul Judeţean Alba să asigure, să organizeze, să reglementeze, să 
coordoneze şi să controleze prestarea serviciului de transport public 
desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestuia. Astfel, Consiliul 
judeţean este un actor important în ceea ce priveşte domeniul 
transportului de persoane, alături de alte instituţii la fel de importante 
fără de care activitatea de transport persoane nu s-ar putea desfăşura 
în condiţii optime. În acest sens, putem discuta şi de instituţii precum 
Autoritatea Rutieră Română,  Inspectoratul de Stat pentru Control în 
Transport Rutier, Registrul Auto Român, Ministerul Transporturilor, 

Ministerul Administraţiei şi Internelor, Centrul Naţional De 
Management pentru Societatea Informaţională, Administraţiile locale, 
Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare, Inspectoratul de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier. Cu toate acestea însă, actorii principali 
implicaţi în acest domeniu sunt însăşi operatorii de transport care 
desfăşoară efectiv activitatea de transport dar şi utilizatorii care 
beneficiază de acest serviciu numit transport public judeţean de 
persoane. 

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, atribuţiile 
principale ale  actorilor implicaţi în domeniul transportului public 
judeţean de persoane sunt următoarele: 

• Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice ( A.N.R.S.C ): 

o reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor 
de autorizare din cadrul administraţiei publice locale, 
judeţene sau a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti; 

o 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; 

o 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; 
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o 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; 

o monitorizează şi sancţionează abaterile din activitatea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a operatorilor 
de transport şi a transportatorilor autorizaţi, cu privire 
la: 

1. respectarea procedurilor legale de atribuire a 
gestiunii serviciului; 

2. respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor, în conformitate cu normele-
cadru. 

• Autoritatea Rutieră Română ( A.R.R ):  

o elaborează regulamente-cadru şi caiete de sarcini-cadru 
pentru efectuarea 
transportului public 
local, cu excepţia 
transportului public 
pe căile navigabile 
interioare, a 
transportului în regim 

de taxi şi în regim de închiriere şi a transportului cu 
metroul. 

o 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; 

o elaborează programul de transport interjudeţean şi 
avizează programele de transport rutier judeţene în 
sensul armonizării acestora cu programul de transport 
interjudeţean; 

o înregistrează operatorii de transport rutier în Registrul 
electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi 
asigură gestionarea registrului; 

o înregistrează întreprinderile care efectuează transport 
rutier în cont propriu în Registrul electronic naţional al 
întreprinderilor şi asigură gestionarea registrului; 

o asigură activitatea de registru pentru deţinătorii de 
licenţe pentru activităţi conexe transportului rutier; 

o 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; 

o autorizează şcolile de conducători auto, instructorii auto 
şi profesorii de legislaţie rutieră; 

o asigură sistemul informatic în vederea atestării 
profesionale a personalului de specialitate din domeniul 
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transporturilor rutiere, precum şi pentru eliberarea 
certificatelor/atestatelor profesionale; 

o 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; 

o 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; 

o elaborează şi propune spre aprobare Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări 
specifice, inclusiv cele ce definesc sistemul calităţii 
prestaţiilor de transport rutier; 

o 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; 

o asigură activitatea de registru pentru auditorii de 
siguranţă rutieră; 

o eliberează atestate auditorilor de siguranţă rutieră şi 
aplică sancţiuni disciplinare acestora în raport cu 
gravitatea abaterii; 

o 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; 

o 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; 

o avizează proiectele de siguranţă rutieră pentru 
certificarea conformităţii cu prevederile legale în 
vederea eliberării autorizaţiilor de construire; 

o 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; 
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o colaborează cu alte organisme de specialitate, în 
vederea iniţierii unor programe de prevenire a 
evenimentelor rutiere, şi participă la activitatea de 
cercetare a evenimentelor deosebite şi a situaţiilor de 
pericol, pentru limitarea acestora; 

o colaborează cu alte organe de specialitate, în vederea 
soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor, şi analizează 
propunerile privind siguranţa transporturilor, a 
protecţiei mediului înconjurător, precum şi pentru 
asigurarea condiţiilor unui mediu concurenţial normal; 

o  colaborează cu instituţii şi organisme naţionale şi 
internaţionale şi participă la organizarea unor acţiuni de 
cunoaştere şi aplicare a reglementărilor în domeniul 
transporturilor rutiere; 

o  participă în comisiile de clasificare a autocarelor şi 
autobuzelor pe stele şi categorii; 

o elaborează şi propune Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii norme de aplicare a legii privind auditul 
de siguranţă rutieră; 

o elaborează regulamente-cadru şi caiete de sarcini-cadru 
pentru efectuarea transportului rutier public local, 
potrivit art. 20 alin. (2) lit. e) din Legea serviciilor de 
transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

o exercită alte atribuţii date în competenţa sa de către 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. 

 

• Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 

(I.S.C.T.R ): 

o 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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1.4. Scurtă prezentare a operatorilor de  

transport care îşi desfăşoară activitatea 

în prezent (2008-2013) 

Pentru dobândirea calităţii de operator de transport rutier, o 
întreprindere trebuie să obţină licenţa de transport, care se acordă în 
urma îndeplinirii cumulative a condiţiilor de onorabilitatea, capacitate 
financiară şi competenţă profesională iar pentru a avea dreptul să 
efectueze transport  rutier public de persoane prin servicii regulate sau 
servicii regulate speciale în trafic naţional pe un anumit traseu, 
conform programului de transport, trebuie să obţină licenţa de traseu. 

Execuţia serviciilor de transport presupune adoptarea unor decizii prin 
care se fixează valorile parametrilor acestora, activităţile asociate şi 
caracteristicile lor, astfel încât să se asigure atât deservirea 
corespunzătoare a cererii, cât şi utilizarea eficientă şi eficace a 
resurselor umane, materiale şi financiare disponibile. Ca urmare, se 
impune luarea unor decizii care stabilesc valorile indiciilor specifici 
serviciilor şi prin care se stabilesc activităţile şi resursele care 
contribuie la execuţia acestora.  

Printre elementele cele mai importante care influenţează serviciile de 
transport sunt: 

• caracteristicile infrastructurii; 

• reglementările privind siguranţa circulaţiei; 

• reglementările privind protecţia mediului; 

• reglementările privind regimul de muncă al personalului; 

• reglementările privind salarizarea personalului; 

• normele privind execuţia serviciilor, în condiţii de eficienţă şi 

siguranţă. 

Procesul general de planificare a serviciilor de transport asigurate de 

un operator de transport  este prezentat în  fig.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2  Procesul general de planificare a serviciilor de transport 
asigurate de un operator de transport 
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Fig.3 Pentru sporirea calităţii serviciilor de transport 

operatorii de transport trebuie să aibă în vedere 

următoarele caracteristici şi indici de calitate. 
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În prezent, în judeţul Alba îşi desfăşoară activitatea un număr de 8 
operatori de transport rutier atestaţi, care deservesc 87 de trasee 
prevăzute în programul de transport judeţean de persoane prin curse 
regulate 2008-2013 şi anume: 

- SC Aitrans SA;                                                             

- SC Arieşul SA; 

- SC Boian Trans Service SRL;               

- SC Gicu Trans SRL; 

- SC Mariany SRL; 

- SC Excelent Trans SRL; 

- SC Livio Dario SRL; 

- SC Voltrans SA. 
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În ceea ce priveşte parcul auto al operatorilor de transport putem 
arăta faptul că în decurs de doar câţiva ani acesta s-a dezvoltat destul 

de mult în urma dotării operatorilor cu mijloace de transport având un 
grad  ridicat de  confort ( vezi tab.nr.1 şi nr.2 ). 

 

 

Tab. nr.1. Situaţia parcului auto operatori la nivelul anului 2008 

Vechime (ani) 
Categorie Nr. bucăţi 

0-3 3-8 peste 8 

Autobuz 82 14 10 58 

Microbuz 48 22 24 2 

 

Tab. nr.2. Situaţia parcului auto operatori la nivelul anului 2011 

Vechime (ani) 
Categorie   Nr. bucăţi 

0-3 3-8 peste 8 

Autobuz 70 15 16 39 

Microbuz 60 17 38 5 
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1.5. Tendinţa de creştere sau descreştere 

a  numărului de călători pentru 2008-

2011, 2012-2016 şi perspective pentru 

2020. 

Consideraţii asupra deservirii derulate în prezent de serviciul 

public de transport  pe teritoriul judeţului Alba. 

Analizând dispunerea reţelei rutiere a judeţului s-a demonstrat faptul 
că  polul acestuia este reprezentat de capitala Alba Iulia care are 4159 
km cumulat către toate localităţile rutiere,  conform studiului de soluţii 
pentru optimizarea transportului public de persoane între localităţile 
judeţului întocmit în noiembrie 2010 de către SC Incertrans SA 
Bucureşti.  

De asemenea, studiul ne arată şi faptul că polurile de grad inferior sunt 
reprezentate de către municipiul Sebeş şi oraşul Teiuş (între 4000 şi 
5000 de km.), respectiv municipiile Aiud, Blaj şi oraşele Abrud şi Zlatna 
( între 5000 şi 6000 km ). 

În ceea ce priveşte periferia judeţului, aceasta este reprezentată de 
comuna Ocoliş care are 10367 km cumulat către toate localităţile.  

Totodată, periferiile de grad superior sunt reprezentate de comunele 
Arieşeni, Gârda de Sus, Poşaga  şi  Sălciua ( între 9000 şi 10000 km ). 

Privitor la populaţie ca public ţintă a serviciului de transport public de 
persoane, în fruntea listei se află municipiile Alba Iulia, Sebeş, Aiud, 
Blaj, Cugir şi Ocna Mureş iar cele mai depopulate comune sunt: Ceru 
Băcăinţi, Ponor, Râmeţ, Ocoliş, Întregalde, Ohaba, Mogoş, Cenade şi 
Doştat. 

În acest context,  conform studiului  de soluţii pentru optimizarea 
transportului public de persoane între localităţile judeţului, figurile nr. 

4 şi nr. 5 vorbesc de la sine. 
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Fig.12 Zona de maxima densitate

 

 

 

Astfel, din studiul mai sus menţionat rezultă faptul că: 

• apare naturală organizarea liniilor principale de transport cu 
iniţiere din Alba Iulia; 

•  axa Sud-Nord: Sebeş (plus Cugir) – Alba Iulia – Aiud (plus Ocna 
Mureş) are o preponderenţă în faţa axei Est-Vest care ar avea 
ca punct de pornire Blaj (prin Alba Iulia şi eventual către Zlatna) 
– vezi fig.12 pag.112 din studiu; 

 

•  fluxul Blaj către Aiud + Teiuş reprezintă 30% din tot schimbul 
pe care îl generează oraşul Blaj, astfel, ca o consecinţă fiind 
necesară o linie de deservire care să reproducă parcursul 
revendicat de aceste călătorii; 

•  este prioritară deservirea zonei puternic populate Sud + Nord, 
Sebeş + Cugir – Alba Iulia – Teiuş – Aiud + Ocna Mureş; 

•  fluxul  Zlatna către “munte” reprezintă doar 12% din cererea 
generată de oraşul Zlatna, pe când  Abrud, Cîmpeni şi Baia de 
Arieş  împreună generează numai 3% din cererea generală iar 
Baia de Arieş nu generează nici măcar 0,5% fiind pe ultimul loc; 

•  Alba Iulia generează peste 35% din cererea generală situându-
se astfel pe primul loc în ceea ce priveşte valoarea fluxului; 

•  din 78 de localităţi ale judeţului cu rangul peste ’’sat’’ (comune, 
oraşe, municipii)  sunt deservite 74, mai puţin: 

o Almaşu Mare (deservit indirect prin satul Cib); 
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o Ocoliş care aproape refuză deservirea (nedeservirea 
comunei Ocoliş este rezultatul dispunerii nefericite faţă 
de reţeaua de drumuri, primăria comunei specificând 
faptul că locuitorii ei sunt mai legaţi de interese 
economice şi sociale de Turda – din alt judeţ – decât de 
vreun oraş din judeţul Alba); 

•  Roşia Montana (care se bazează pe deplasarea locuitorilor prin 
autoturismele proprii); 

• localităţile slab 
populate Ponor, Râmeţ 
(foto Mănăstirea 

Râmeţ), Ocoliş, 
Intregalde şi Mogoş 

sunt concentrate într-o zonă dificilă din punctul de vedere al 
accesibilităţii şi ca urmare nu se poate întrevedea decât o 
deservire prin linii de transport de tip social, rentabilitatea – 
după poziţia periferică în reţeaua de drumuri şi numărul relativ 
redus al locuitorilor – fiind foarte greu de realizat;  

•  aceeaşi situaţie de nerantabilitate o regăsim şi în cazul  
comunelor Ohaba, Cenade şi Dostat grupate, slab populate, 
probabil nerentabile sub aspectul transportului colectiv.  

•  avem un ansamblu de 100 de trasee din care 98 în exploatare, 
464 de curse asumate de către operatorii de transport, 8181 de 
locuri capacitate ofertă ( vezi tab.3 ). 

 

                                                                            
                                      Tab.3 - Caracteristicile cantitative ale ofertei la momentul 2010 

Traseul Curse 
Capacitate 

vehicul 
Oferta Traseul Curse 

Capacitate 

vehicul 
Oferta 

1 3 10 30 11 1 10 10 

2 1 10 10 12 3 23 69 

3 3 10 30 13 2 10 20 

4 4 10 40 14 7 23 161 

5 2 10 20 15 4 10 40 

6 11 23 253 16 7 23 161 

7 4 10 40 17 1 10 10 

8 3 10 30 18 3 10 30 

9 8 23 184 19 3 23 69 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE  
A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN JUDEŢUL ALBA   

2012 - 2016 

 

P
ag

in
a 
2

0
 

10 5 23 115 20 4 10 40 

21 3 10 30 41 1 10 10 

22 16 10 160 42 8 23 184 

23 2 10 20 43 1 23 23 

24 4 10 40 44 6 23 138 

25 6 23 138 45 4 10 40 

26 4 23 92 46 1 10 10 

27 7 23 161 47 1 10 10 

28 3 23 69 48 1 23 23 

29 6 23 138 49 6 23 138 

30 1 23 23 50 6 10 60 

31 13 23 299 51 4 10 40 

32 3 23 69 52 1 10 10 

33 6 23 138 53 3 10 30 

34 4 23 92 54 5 10 50 

35 6 23 138 55 4 10 40 

36 1 23 23 56 4 10 40 

37 1 23 23 57 2 10 20 

38 4 23 92 58 7 10 70 

39 3 23 69 59 5 10 50 

40 5 23 115 60 8 10 80 

61 3 10 30 81 6 23 138 

62 1 23 23 82 3 10 30 
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63 4 23 92 83 19 10 190 

64 5 23 115 84 2 23 46 

65 1 10 10 85 13 23 299 

66 5 23 115 86 1 23 23 

67 5 23 115 87 9 23 207 

68 4 23 92 88 4 10 40 

69 2 23 46 89 5 23 115 

70 2 23 46 90 6 23 138 

71 3 23 69 91 4 23 92 

72 1 23 23 92 7 23 161 

73 4 23 92 93 2 10 20 

74 1 23 23 94 3 10 30 

75 5 10 50 95 2 10 20 

76 7 23 161 96 5 23 115 

77 1 23 23 97 32 10 320 

78 15 23 345 98 5 23 115 

79 5 23 115 99 1 23 23 

80 1 10 10 100 5 23 115 

Total general Linii 100 Curse 464 Locuri 8181 

 

Conform studiului menţionat, ca o concluzie legată de încadrarea 

traseelor ce se bazează pe calcule tehnice, orice verdict în acest sens 

este  pasibil  de  amendamente, întrucât starea de rentabilitate sau 

nerentabilitate este generată de o funcţionalitate economică şi 

anume: 

• intrinsecă (a operatorului care poate avea sau nu de recuperate 
o investiţie sau poate pretinde un tarif descurajant), respectiv 
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• extrinsecă (a vieţii sociale generale care condiţionează 
activităţile generatoare de venituri pentru populaţie). 

Astfel, în acest sens, nu pot fi rentabile următoarele relaţii : 

• Alba Iulia-Lunca Ampoiţei ; 

• Alba Iulia-Întregalde ; 

• Aiud-Rimetea ; 

• Baia de Arieş-Ocoliş ; 

• Baia de Arieş-Săgagea ; 

• Blaj-Tăuni ; 

• Cugir-Ceru Băcăinţi ; 

• Ocna Mureş-Măhăceni ; 

• Sebeş-Tău ; 

• Sebeş-Cărpiniş. 

Putem, de asemenea, afirma faptul  că şi  următoarele trasee sunt de 

tip “social”: 

• Toate celelalte trasee care îşî au originea în Cîmpeni, mai puţin 
traseul Cîmpeni-Bistra; 

• Toate traseele care îşi au originea în Abrud şi Zlatna; 

• Alba Iulia-Bucerdea Vinoasă; 

• Aiud-Geogel; 

• Blaj-Veseuş; 

• Cugir-Balomiru de Cîmp; 

• Sebeş-Ungurei. 

Dacă privim în ansamblul judeţului, luând în considerare schimburile 

de călătorii între localităţile rurale, sau  între ele şi localităţile urbane, 

putem observa o serie de valori inferioare sau superioare descrise în 

tabelele nr. 4, respectiv 5 . Astfel, tab. 4 redă valorile inferioare ale 

cererii de transport doar pentru schimburile dintre oraşe: totalul este 

cu puţin sub 1.700 călătorii. 

                                         Tab.  4 - Valorile inferioare ale schimburilor de călătorii între oraşele judeţului Alba 

 A.I. Aiud Blaj Sebeş Abrud Baia Câmp Cugir Ocna Teiuş Zlatna Total 

A.I. - 64 48 350 5 1 3 46 14 49 18 598 

Aiud 64 - 18 16 1 0 1 4 32 45 2 183 

Blaj 48 18 - 9 1 0 0 4 4 14 1 99 

Sebeş 350 16 9 - 1 0 1 48 4 7 4 439 

Abrud 5 1 1 1 - 1 9 1 0 0 2 21 

Baia 1 0 0 0 1 - 3 0 0 0 0 6 
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Câmp 3 1 0 1 9 3 - 1 0 0 1 20 

Cugir 46 4 4 48 1 0 1 - 2 2 2 110 

Ocna 14 32 4 4 0 0 0 2 - 4 1 62 

Teiuş 49 45 14 7 0 0 0 2 4 - 1 123 

Zlatna 18 2 1 4 2 0 1 2 1 1 - 32 

Total 598 183 98 441 21 6 20 110 61 122 32 1692 

 

Tabelul 5 redă valorile superioare ale cererii de transport doar pentru schimburile dintre oraşe: totalul este cu puţin peste 4.500 călătorii. 

                                        Tab. 5 - Valorile superioare ale schimburilor de călătorii între oraşele judeţului Alba 

 A.I. Aiud Blaj Sebeş Abrud Baia Câmp Cugir Ocna Teiuş Zlatna Total 

A.I. - 172 129 940 14 3 9 122 39 133 48 1609 

Aiud 172 - 49 42 2 1 2 12 86 120 5 491 

Blaj 129 49 - 23 2 1 1 11 11 37 3 267 

Sebeş 940 42 23 - 4 1 3 129 10 20 11 1182 

Abrud 14 2 2 4 - 2 24 2 1 1 6 57 

Baia 3 1 1 1 2 - 9 1 0 0 1 19 

Câmp 9 2 1 3 24 9 - 2 1 1 4 55 

Cugir 122 12 11 129 2 1 2 - 5 6 4 294 

Ocna 39 86 11 10 1 0 1 5 - 11 2 165 

Teiuş 133 120 37 20 1 0 1 6 11 - 2 330 

Zlatna 48 5 3 11 6 1 4 4 2 2 - 85 

Total 1607 491 265 1183 58 19 55 294 165 331 86 4554 
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Având în vedere valorile inferioare şi cele superioare putem trage 

concluzia că cererea de călătorie se ridică la cel mult 25545 călătorii 

zilnice, cu alte cuvinte pe sens vor exista cel mult 12773 călătorii. 

Conform studiului de soluţii pentru optimizarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane, între anii 2004-2009 s-a redus 

drastic numărul de călătorii – vezi tab.6. 

 
                                          Tab.6  Date de referinţă pentru transportul local din judeţul Alba 

Anul Mii călătorii Mii călătorii kilometri 

2004 32900.2 129835.3 

2005 34252.1 136737.5 

2006 20001.1 207924.8 

2007 19767.7 197603.5 

2008 8004.3 54550.7 

2009 7874.6 62423.0 

     
Constatarea logică ce derivă din tabelul expus mai sus este aceea că 

scăderea numărului de călători, chiar în anii de dinaintea recesiunii, 

este drastică deoarece în anul 2007 se transportau numai 60% din cât 

se transporta în anul 2004, iar după instalarea crizei, în 2009, numai 

24% - adică de patru ori mai putin. 

Există însă şi o explicaţie  pertinentă în ceea ce priveşte constatarea 

menţionată mai sus şi anume aceea că publicul călător a renunţat la 

gama de deplasări scurte, oamenii fiind dispuşi să efectueze deplasări 

absolut necesare, evident pentru distanţe mai lungi. Ca urmare şi în 

transportul judeţean, gama de deplasări se restrânge la minimul 

acoperitor al nevoilor de transport pentru: serviciu, programe şcolare, 

sănătate; ori aceste utilităţi se găsesc concentrate în oraşe. Se 

confirmă astfel că importanţa liniilor de transport judeţean care fac 

legătura între centrele urbane a crescut şi va creşte în continuare, în 

dauna importanţei liniilor care ar facilita astfel de contacte umane (cu 

referire la liniile de agrement, la liniile de legătură comună – comună, 

etc.).



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE  
A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN JUDEŢUL ALBA   

2012 - 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. ANALIZA S.W.O.T. 
 

 

 
 

 

 

 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE  
A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN JUDEŢUL ALBA   

2012 - 2016 

 

P
ag

in
a 
2

6
 

Din contextul prezentat şi 

ţinând cont de strategiile 

de dezvoltare socio-

economică a judeţului 

Alba, elaborată în 

perioada 2008 - 2009, 

respectiv strategia rurală 

a judeţului Alba elaborată 

în anul 2009, a rezultat 

următoarea analiză 

S.W.O.T.: 

 

 

2.1. Puncte tari 

• Infiintare ADI Transport; 

• Logistică în continuă modernizare; 

• Program de transport funcţional; 

• Rute interjudeţene existente în completarea transportului 
public judeţean; 

• Adaptarea capacităţilor de transport şi a programului de 
transport la necesităţile şi realităţile zilnice din partea 
operatorilor de transport rutier; 

• Concurenţă benefică între operatorii de transport în vederea 
atestării şi contractării de trasee; 

• Potenţial turistic şi agroturistic ridicat şi pus în valoare la nivelul 
unor zone ale judeţului ( Arieşeni, Valea Aiudului etc.); 

• Legislaţie existentă în domeniu şi proceduri clare; 

• Colaborare bună între ARR, RAR, Poliţia rutieră şi Consiliul 
judeţean Alba. 

2.2. Puncte slabe 

• Infiintare ADI Transport; 

• Infrastructură judeţeană, comunală de transport 
nemodernizată; 

• Trasee  „sociale”  nerentabile 

• Operatori axaţi pe profitabilitate; 

• Administraţiile locale indiferente faţă de problemele 
transportului public; 

• Legislaţie „potrivnică” subvenţionării transportului public; 

• Depopulare, îmbătrânire populaţie; 

• Restructurarea industrială a centrelor urbane; 

• Costuri tot mai mari pe trasee locale şi judeţene; 

• Viziune privind Serviciul de transport public de persoane 
inexistentă; 

• Condiţii improprii de transport pe unele trasee; 

• Condiţii improprii de aşteptare pentru publicului călător în 
unele localităţi; 

• Economii locale în regres – rural şi urban. 
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2.3. Oportunităţi 

• Programe existente de finanţare a infrastructurii rutiere 
judeţene şi comunale; 

• Creditare bancară pentru operatorii de transport în vederea 
dezvoltării capacităţilor de transport. 

 

2.4. Ameninţări 

• Concurenţa neloială – „rechinii” şi “ocaziile”; 

• Reorganizarea posibilă administrativă; 

• Programe de finanţare inexistente pentru modernizarea 

logisticii în domeniul transportului de persoane; 

• Reducerea activitatii economice si comasarea unor institutii; 

• Dezvoltare lentă din punct de vedere socio-economic al polilor 

mici urbani ca destinaţie a publicului călător 
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3. OBIECTIV GENERAL ŞI OBIECTIVE SPECIFICE 
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Obiectivul general 

Obiectivul general al strategiei constă în realizarea unui transport 

public judeţean de persoane modern, performant, care să asigure 

satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasarea ale populaţiei, 

personalului instituţiilor publice și celui al operatorilor economici pe 

teritoriul judeţului Alba prin servicii de calitate. 

Strategia transportului public judeţean de persoane reprezintă cadrul 

operaţional de referinţă pentru politicile locale adresate transportului 

public de călători și pentru politicile economice de dezvoltare și 

modernizare a serviciilor şi a logisticii de transport public a 

operatorilor licenţiaţi, de cooperare a autorităţilor publice locale şi 

naţionale responsabile cu gestionarea acestui serviciu public.  

Obiectivul general se atinge prin următoarele obiective specifice: 

Obiectivul 1 – O infrastructură de transport  modernă, care să 

permită o circulaţie rutieră in siguranta. 

Se va urmări modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de 

transport , respectiv drumurile comunale (DC), drumurile judeţene (DJ) 

şi drumurile naţionale (DN), precum şi reţeaua de străzi şi bulevarde 

din mediul urban. Scopul acestei modernizări este de a asigura un grad 

sporit de accesibilitate a teritoriului, un grad ridicat  de conectare a 

mediului rural la principalii poli de dezvoltare economică (oraşe şi 

municipii), precum şi un grad ridicat de siguranţă şi confort al 

transportului public judeţean de persoane. 

 

Obiectivul 1.  

Măsura 1. – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere. 

Acţiune Responsabilitate Termen Sursă de finanţare 

1. Modernizarea drumurilor comunale prin 
pietruire şi asfaltare 

Autorităţile Publice Locale 2020 si in perspectiva 

• Planul naţional de dezvoltare a 
infrastructurii P.N.D.I 2010-2020 

• P.N.D.R măsura 3.2.2 – Planul 
naţional de dezvoltare rurală  

• Programe guvernamentale 

• Buget propriu şi/sau credite 
bancare 
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2. Modernizarea si cresterea gradului de 
siguranta pe drumurile judeţene, prin 
pietruire şi asfaltare 

Consiliul Judeţean Alba 2020 si in perspectiva 

• Planul naţional de dezvoltare a 
infrastructurii P.N.D.I 2010-2020 

• P.N.D.R măsura 3.2.2 – Planul 
naţional de dezvoltare rurală  

• Programe guvernamentale 

• Buget propriu şi/sau credite 
bancare 

• Program Operaţional Regional 

3. Modernizarea si cresterea gradului de 
siguranta pe drumurile naţionale,  prin 
pietruire şi asfaltare 

C.N.A.D.R-Compania naţională 
de administrare a drumurilor din 

România 
2020 si in perspectiva 

• Programul Operaţional Sectorial 
pentru transporturi 

• Bugetul de stat şi/sau credite 
bancare       

4. Modernizarea străzilor şi a bulevardelor 
urbane 

Administraţiile publice locale 
orăşeneşti şi municipale 

2020 si in perspectiva 

• Programul Operaţional Regional 

• Planul naţional de dezvoltare a 
infrastructurii P.N.D.I 2010-2020 

• Programe guvernamentale 

• Buget propriu şi/sau credite 
bancare 

 

Obiectivul 1.  

Măsura 2.–Amenajarea staţiilor publice destinate transportului judeţean de persoane 

În vederea creşterii gradului de confort şi siguranţă al publicului 
călător în aşteptarea mijloacelor de transport în mediul rural dar şi 
urban din judeţul Alba se va avea în vedere dezvoltarea şi 
modernizarea unor staţii de aşteptare. 

Consiliul Judeţean Alba a demarat o acţiune de proiectare a acestora 
pregătindu-se să comande asimilarea în fabricaţie la un posibil 
producător din judeţul Alba urmând a le monta ulterior pe drumurile 
judeţene aflate în proprietate şi administrare. Se aşteaptă ca ulterior 
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administraţiile publice locale să comande execuţia acestui tip de staţie  
pentru armonizarea cu cele comandate de către Consiliul Judeţean 

Alba şi să le monteze pe drumurile comunale şi în interiorul 
localităţilor pe care le administrează în folosul publicului călător. 

 

Acţiune Responsabilitate Termen Sursă de finanţare 

1. Comandarea proiectării adăposturilor de 
aşteptare pentru drumurile nationale 

Consiliul Judeţean Alba 2016 Buget propriu si alte surse de finantare 

2. Comandarea execuţiei adăposturilor de 
aşteptare pentru drumurile nationale 

Consiliul Judeţean Alba 2016 Buget propriu si alte surse de finantare 

3. Montarea pe drumurile nationale a 
adăposturilor de aşteptare 

Consiliul Judeţean Alba 2016 Buget propriu si alte surse de finantare 

4. Comandarea proiectării adăposturilor de 
aşteptare pentru drumurile judeţene 

Consiliul Judeţean Alba 2016 Buget propriu si alte surse de finantare 

5. Comandarea execuţiei adăposturilor de 
aşteptare pentru drumurile judeţene 

Consiliul Judeţean Alba 2016 Buget propriu si alte surse de finantare 

6. Montarea pe drumurile judeţene a 
adăposturilor de aşteptare 

Consiliul Judeţean Alba 2016 Buget propriu si alte surse de finantare 

7. Comandarea proiectarii si execuţiei 
adăposturilor de aşteptare pentru 
drumurile comunale şi interiorul 
localităţilor 

Consiliul Judeţean Alba 
Administraţiile publice locale 

2016 Buget propriu si alte surse de finantare 

8. Montarea pe drumurile comunale şi în 
interiorul localităţilor a adăposturilor de 
aşteptare 

Consiliul Judeţean Alba 
Administraţiile publice locale 

2016 Buget propriu si alte surse de finantare 
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Obiectivul 1.  

Măsura 3. – Dezvoltarea şi modernizarea de către operatorii economici care efectuează activităţi conexe transportului rutier- activităţi 
desfăşurate de autogări, a autogărilor din mediu urban. 

Se aşteaptă ca operatorii economici care efectuează activităţi conexe 
transportului rutier –activităţi desfăşurate de autogări, în strânsă 
legătură cu administraţiile publice locale, să construiască/modernizeze 
autogările proprii din principalele oraşe ale judeţului, pentru a oferi 
condiţii decente şi confort în aşteptare a publicului călător, precum şi 

spaţii utile în organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice de 
gestionare a serviciului public de transport. 

 

Acţiune Responsabilitate Termen Sursă de finanţare 

1. Dezvoltarea/Modernizarea autogărilor 
urbane pentru publicul călător de către 
operatorii economici care efectuează 
activităţi conexe transportului rutier –
activităţi desfăşurate de autogări 

Operatorii economici care 
efectuează activităţi conexe 
transportului rutier –activităţi 
desfăşurate de autogări 

Permanent 
Sursa proprie şi/sau credite 

bancare 

 

 

Obiectivul 2 – Operatori de transport rutier public performanţi, care răspund prompt cerinţelor publicului călător şi exigenţelor legislaţiei aferente 

transportului public 
 

Operatorii economici de transport public sunt societăţi comerciale 
organizate juridic, conform Legii 31/1990 completată şi republicată, în 
societăţi pe acţiuni(SA) şi societăţi cu răspundere limitată (SRL). 

Profitabilitatea acestor operatori economici este influenţată de 
costurile mari a investiţiilor pe care trebuie să le realizeze în 
infrastructura proprie: autogări, coloane auto etc., precum şi în 
logistica necesară desfăşurării în bune condiţii şi siguranţă rutieră a 
serviciului de transport şi anume autovehiculele care pot fi acreditate 
şi clasificate. 

O influenţă mare asupra costurilor şi profitabilităţii o au piesele de 
schimb, reparaţiile şi carburantul vitale pentru desfăşurarea în bune 
condiţii şi de siguranţă rutieră a serviciilor acestora oferite publicului 
călător. 

O altă problemă cu care se confruntă operatorii de transport cu efecte 
mari asupra costurilor şi profitabilităţii sunt existenţa a tot mai multor 
trasee „sociale” în judeţ, precum şi scăderea constantă şi drastică a 
publicului călător an de an. 
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Absenţa unor programe de finanţare care ar permite investiţii în 
infrastructura proprie şi achiziţionarea de autovehicule destinate 
transportului de persoane în condiţii de confort şi maximă siguranţă îi 
determină pe operatorii de transport să apeleze la fonduri proprii (de 
multe ori aproape inexistente în condiţiile unui profit extrem de 
„volatil”) şi la credite bancare “scumpe” şi în condiţii dure de 
garantare. 

O altă aşteptare a publicului călător din partea operatorilor de 
transport este aceea de schimbare pozitivă a atitudinii faţă de acesta a 
conducătorilor auto şi a controlorilor care de multe ori lasă de dorit. 

O influenţă negativă asupra veniturilor şi profitabilităţii acestor operatori 
economici de transport, dar şi a volumului de călători transportaţi o are 
întârzierea şi uneori nedecontarea de către autorităţile locale ale 

costurilor abonamentelor pentru cadrele didactice şi elevii navetişti 
motivată de bugetele proprii extrem de nesatisfăcătoare din punct de 

vedere al veniturilor 
acestor autorităţi publice 
locale. 

Se constată din studiul 
situaţiei de transport o 
creştere considerabilă a 
călătoriilor cu 
autovehicule private ale 
cetăţenilor, ceea ce 

conduce automat spre o scădere a cererii de transport cu mijloace 
medii şi mari de transport ale operatorilor. 

 

 

 

Obiectivul 2.  

Măsura 1. - Condiţii de confort şi siguranţă  pe timpul derulării transportului de călători, la nivelul standardelor impuse de reglementările 

Uniunii Europene 

 Acţiune Responsabilitate Termen Sursă de finanţare 

1. Achiziţionarea autovehiculelor cu un grad 
ridicat de confort şi siguranţă 

Operatorii de transport rutier 2013 Sursa proprie şi/sau credite bancare 

2. Modernizarea mijloacelor de transport pe 
care operatorii de transport rutier le deţin 

Operatorii de transport rutier Permanent Sursa proprie şi/sau credite bancare 
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Obiectivul 2.  

Măsura 2. –Încadrarea în costuri şi profitabilitate în vederea aplicării unor tarife rezonabile de transport în comun publicului călător, prin 
măsuri de reducere a cheltuielilor de exploatare a mijloacelor de transport, dar şi optimizarea activităţii transportului public, rezultând o creştere 
a calităţii serviciilor  

 

 Acţiune Responsabilitate Termen Sursă de finanţare 

1. Aplicarea de metode performante de 
management care să conducă la reducerea 
costurilor de operare 

Operatorii de transport rutier Permanent –––– 

2. Dotarea mijloacelor de transport cu 
aparate de marcat electronice fiscale și 
cititoare de carduri cu posibilitatea de a 
transmite date on-line  

Operatorii de transport rutier 2012 Sursa proprie şi/sau credite bancare 

  

Obiectivul 2.  

Măsura 3. - Asigurarea unor condiţii decente de aşteptare pentru publicul călător în autogări   
 

Acţiune Responsabilitate Termen Sursă de finanţare 

1. Contractarea serviciilor de utilizare a unor 
autogări existente  de către operatorii de 
transport rutier care nu deţin autogări 

Operatorii de transport rutier Permanent Sursa proprie şi/sau credite bancare 

   

Obiectivul 3 – Autorităţi publice, instituţii locale implicate şi responsabile în organizarea şi derularea serviciului public de transport călători 
 

Sunt aşteptări crescute din partea autorităţilor publice locale de 
implicare şi responsabilizare în gestionarea serviciului public de 

transport în comun al publicului călător. Aceste aşteptări se referă atât 
la implicarea autorităţilor în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 
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necesare (obiectivul 1), cât şi în realizarea unui program de transport 
public flexibil, orientat spre mulţumirea publicului călător şi efectuat 
de către operatorii de transport rutier în condiţii de maximă siguranţă 
rutieră a călătorilor. 

Aşteptări sunt şi la capitolul decontări ale costurilor de navetă a 
elevilor şi cadrelor didactice din partea administraţiilor locale, care se 
fac cu mare întârziere. 

În planificarea programului de transport se aşteaptă o orientare de 
orar, trasee şi capacităţi de transport adecvate, axate pe studiile de 
trafic actualizate efectuate de Consiliul Judeţean Alba ( de exemplu 
valorificarea cerinţelor de trafic de călători pe axa Sud-Est a judeţului 
Alba, zona cea mai populată şi dinamică din punct de vedere socio-

economic a judeţului, fără a neglija traseele „sociale” apărute pe 
zonele mai depopulate, îmbătrânite a judeţului.) 

Pentru baza programului de transport se va avea în vedere, la 
întocmirea acestuia asigurarea fluxului de călători pentru obţinerea de 
către operatori a veniturilor optime dar cu respectarea standardelor 
de calitate privind confortul şi siguranţa. 

De asemenea, se doreşte o colaborare eficientă între instituţiile 
implicate în gestionarea serviciului de transport public de persoane 
cum ar fi: ARR, RAR, ISCTR, Poliţia rutieră, Garda Financiară pentru 
licenţierea operatorilor de transport rutier, respectarea siguranţei 
rutiere în trafic , combaterea evaziunii fiscale şi a concurenţei neloiale.  

 

Obiectivul 3.  

Măsura 1. –Actualizarea studiilor de trafic  
 

Acţiune Responsabilitate Termen Sursă de finanţare 

1. Contractarea unui  consultant pentru studiile de 
trafic judeţean 

Consiliul Judeţean Alba 2012  şi  2015 Buget propriu 

 

Obiectivul 3.  

Măsura 2. –Planificarea programului de transport 
 

Acţiune Responsabilitate Termen Sursă de finanţare 

1. Consultarea  autorităţilor publice locale şi 
operatorilor de transport rutier pentru întocmirea 
noului program de transport 

Consiliul Judeţean Alba 2012 şi 2015 –––– 
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2. Pregătirea propriu-zisă a programului de 
transport 

Consiliul Judeţean Alba 2012 şi 2015 –––– 

3. Actualizarea periodică a programului de 
transport 

Consiliul Judeţean Alba periodic –––– 

 

 

Obiectivul 3.  

Măsura 3. – Planificarea planului  strategic de dezvoltare şi modernizare a serviciului public  judeţean de transport  
 

Acţiune Responsabilitate Termen Sursă de finanţare 

1. Întocmirea strategiei şi a planului de implementare 
a serviciului public  judeţean de transport 

Consiliul Judeţean Alba 2012 şi 2016 –––– 

2. Revizuirea strategiei şi a planului de implementare 
a serviciului public  judeţean de transport 

Consiliul Judeţean Alba 2014 –––– 

 

 

Obiectivul 3.  

Măsura 4. – Valorificarea potentialului turistic al traseelor cuprinse in programul de transport  public  judeţean de persoane prin 
introducerea unor produse turistice 

 

Acţiune Responsabilitate Termen Sursă de finanţare 

1. Crearea unor noi produse turistice pe traseele 
cuprinse in programul de transport public judetean 

Consiliul Judeţean Alba Permanent –––– 
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Obiectivul 3.  

Măsura 5. – Sprijinirea decontării costurilor navetei elevilor şi cadrelor didactice de către administraţiile publice locale 
 

Acţiune Responsabilitate Termen Sursă de finanţare 

1. Sprijinirea administratiilor publice locale de 
catre Consiliului Judeţean Alba  pentru a deconta 
naveta  

Consiliul Judeţean Alba Permanent 
Buget administraţiile 

publice locale 

 

Obiectivul 3.  

Măsura 6. – Acţiuni comune de combatere a evaziunii fiscale şi a concurenţei neloiale  
 

Acţiune Responsabilitate Termen Sursă de 

finanţare 

1. Planificarea şi efectuarea unor controale 
comune privind combaterea evaziunii fiscale şi a 
concurenţei neloiale 

Consiliul Judeţean Alba, Inspectoratul de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier, Autoritatea Rutieră 

Română, Poliţia rutieră, Garda Financiară 
Bianual –––– 

 

Obiectivul 3.  

Măsura 7. – Analize periodice privind derularea serviciului public de transport  
 

Acţiune Responsabilitate Termen Sursă de 

finanţare 

1. Efectuarea controalelor regulate în trafic 
Consiliul Judeţean Alba, Inspectoratul de Stat pentru 

Controlul în Transportul Rutier, Poliţia rutieră, Registrul 
Auto Român 

Periodic –––– 

2. Analize periodice a deficienţelor constatate şi 
sesizate în derularea serviciului  de transport 

Consiliul Judeţean Alba, Inspectoratul de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier, Autoritatea Rutieră 

Semestrial –––– 
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public judeţean de persoane privind orarul, 
traseele, documentele, confortul, siguranţa rutieră 
şi altele 

Română, Poliţia rutieră, Operatorii de transport, 
Administraţiile Publice Locale. 

 

Obiectivul 3.  

Măsura 8. – Îmbunătăţirea şi completarea legislaţiei în vigoare care reglementează serviciul de transport public judeţean de    persoanet 
 

Acţiune Responsabilitate Termen Sursă de 

finanţare 

1. Initierea unor proiecte de hotarari care au  
scopul de a  îmbunătăţii  legislaţia  în  domeniul 
transporturilor prin modificarea şi completarea 
acesteia 

Consiliul Judeţean Alba şi/sau parteneri locali în 
gestionarea serviciului de transport 

Anual –––– 

 

 

Obiectivul 3.  

Măsura 9. – Promovarea unei imagini positive a serviciului de transport public judeţean de persoane în rândul publicului călător 
 

Acţiune Responsabilitate Termen Sursă de 

finanţare 

1. Campanie pentru promovarea unei imagini 
pozitive a serviciului public judeţean de persoane 
în rândul cetăţenilor 

Operatorii de transport şi Consiliul Judeţean Alba 2013 şi 2016 
Surse proprii si 

alte surse atrase 

 

Obiectivul 4 – Public călător satisfăcut şi civilizat 

Publicul călător îşi doreşte un program de transport care să răspundă 
satisfăcător următoarelor aşteptări:  

• trasee  de transport  acoperitoare la nivelul fiecărei localităţi 
din judeţ; 
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• orar cât mai flexibil şi orientat pe nevoile manifestate de 
publicul călător; 

• tarife cât mai scăzute din partea operatorilor de transport; 

• condiţii de călătorie cât mai moderne, civilizate, confortabile şi 
de siguranţă; 

• atitudine „prietenoasă” din partea personalului operatorilor de 
transport; 

• condiţii civilizate de aşteptare în staţii şi autogări. 

Autorităţile publice locale şi instituţiile implicate în gestionarea 
serviciului public de transport îşi doresc o creştere a numărului de 
călători,  o satisfacere rezonabilă a cerinţelor acestora de către 
operatori de transport şi instituţiile gestionare precum şi o atitudine 
mai respectuoasă a publicului călător faţă de logistica şi serviciile 
oferite de operatorii de transport rutieri  şi autorităţi. 

Transportul public de persoane atât cel judeţean, cât şi local se 
bazează şi răspunde la următoarele tipuri de deplasare: 

• deplasări la serviciu; 

• deplasări pentru servicii de sănătate; 

• programe şcolare,  

• dar şi: 

• deplasări pentru aprovizionare; 

• deplasări la instituţii locale ( şomaj, judecătorie, notariat, etc.); 

• deplasări pentru vizite; 

• programe culturale; 

• trasee ecumenice  (biserici, mănăstiri, schit, etc.); 

• activităţi agricole şi grădinărit; 

• vacanţe, petrecerea timpului liber, activităţi sportive. 

 

Obiectivul 4.  

Măsura 1. – Studii de sondare a  gradului de satisfacere a cerinţelor  publicului călător 
 

Acţiune Responsabilitate Termen Sursă de 

finanţare 

1.Contractare consultant pentru efectuarea 
sondării gradului de satisfacere a cerinţelor 
publicului călător 

Consiliul Judeţean 

Operatorii de transport rutier 
2012 şi 2016 

Surse proprii si 
alte surse de 

finantare 

2. Analizarea problemelor rezultate în urma 
studiilor contractate, inclusiv luarea unor măsuri 
pentru remedierea deficienţelor 

Consiliul Judeţean Alba, Registrul Auto Român, Poliţia 
rutieră , Operatorii de transport, Autorităţile 

administraţiilor locale, Autoritatea Rutieră Română 
2012 şi 2016 –––– 
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Obiectivul 4.  

Măsura 2. – Campanii de promovare a siguranţei în transport şi folosirea atentă a mijloacelor de transport de către publicul călător 
 

Acţiune Responsabilitate Termen Sursă de 

finanţare 

1. Realizarea unor campanii de promovare a 
siguranţei în transport oferite de serviciul public, 
precum şi de educare şi respectare a logisticii 
deţinute de operatorii de transport 

Consiliul Judeţean Alba 

Operatorii de transport rutier 
2012 şi 2016 

Surse proprii si 
alte surse de 

finantare 
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           4. Implementare. Monitorizare. Raportare 
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Strategia de dezvoltare a serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, în judeţul Alba 2012-2016, reprezintă 
exprimarea responsabilităţii Consiliului judeţean Alba faţă de 
problemele din domeniul transportului, precum şi faţă de procesul de 
dezvoltare durabilă a acestui domeniu. Cu toate acestea, însă, 
prezentul document şi prevederile cuprinse de acesta reprezintă doar 
cadrul general în care vor trebui să îşi conjuge eforturile toate 
autorităţile de care depinde dezvoltarea a ceea ce înseamnă transport 
persoane. 

Astfel, pentru o mai bună monitorizare a modului de implementare a  
Strategiei, se recomandă următoarele măsuri: 

01. Aprobarea proiectului - Strategia de dezvoltare a serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în 
judeţul Alba 2012-2016; 

02. Înaintarea oficială a Strategiei de dezvoltare a serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în 
judeţul Alba 2012-2016, spre toate autorităţile implicate în 
dezvoltarea transportului  judeţean de persoane; 

03. Stabilirea responsabilităţii de monitorizare şi raportare a 
rezultatelor revine  Compartimentului transporturi din cadrul 
Consiliului judeţean Alba; 

04. Stabilirea, de către Compartimentul transporturi din cadrul 
Consiliului Judeţean Alba a unui set de indicatori specifici pentru 
monitorizarea modului de implementare a Strategiei, ce va 
constitui structura unui raport pe care fiecare administraţie 
publică locală îl va prezenta semestrial Consiliului Judeţean; 

 

 

 

 

 

 

 

05. Stabilirea obligaţiei Compartimentului transporturi din cadrul 
Consiliului Judeţean Alba de a prezenta un raport anual 
Consiliului Judeţean Alba asupra modului de implementare a 
Strategiei, realizat pe baza rapoartelor semestriale primite de la 
consiliile locale ale comunelor. 

06. Stabilirea obligaţiei Compartimentului transporturi din cadrul 
Consiliului Judeţean Alba de a evalua permanent situaţia 
dezvoltării transportului de persoane din judeţul Alba  şi în cazul 
în care se impun, să propună modificări sau adăugiri 
obiectivelor, politicilor şi programelor Strategiei; 

07. Stabilirea obligaţiei Compartimentului transporturi din cadrul 
Consiliului Judeţean Alba de a prezenta un raport final de 
evaluare a implementării Strategiei de dezvoltare a serviciului 
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în 
judeţul Alba 2012-2016, la sfârşitul perioadei pentru care a fost 
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redactată  (2016), împreună cu eventualele propuneri şi 
recomandări pentru realizarea strategiei pentru următorul 
orizont de timp; 

08. Înaintarea oficială către autorităţile publice locale a 
următoarelor recomandări: 

o înfiinţarea, dacă nu există, a unui birou specializat în 
planificare strategică; 

o redactarea, dacă nu există, a strategiilor de 
dezvoltare a transportului pe plan local în 
concordanţă cu Strategia de dezvoltare judeţeană 
de transport; 

o prioritizarea obiectivelor de dezvoltare locală în 
concordanţă cu prevederile Strategiei de dezvoltare 
a serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, în judeţul Alba 2012-
2016; 

o comunicarea intenţiilor de implementare a unor 
proiecte ce se încadrează în Strategie către 
Compartimentul transporturi din cadrul Consiliului 
Judeţean Alba. 
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