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Obiectiv şi 7 funcții  
cheie ale EPTA 

Proiectul EPTA a identificat 7 piloni ( sau funcţii ) ai unui 
model ATP: 

1    Reglementarea, să fie elaborată în strânsă 
colaborare cu Autorităţile Locale pentru a permite 
îndeplinirea strategiilor de dezvoltare

2    Planificarea, care are un impact profund asupra 
serviciilor de transport şi este puternic legată şi 
influenţată de alte proiecte publice ( urbane, sociale, 
industriale)

3    Licitarea si atribuirea este un punct crucial în cazul 
în care un ATP calificat poate stabili criteriile şi bazele 
unei cooperări avantajoase cu operatorii , bazate pe 
Calitate, Eficacitate si Eficienţă 

4    Integrarea ca un punct strategic privind 
intermodalitatea şi co-modalitatea cu potențialul de a 
conduce la soluţii sustenabile de transport 

5    Promovarea transportului public - un instrument 
cheie în schimbarea călătorilor de la modul individual 
la colectiv, ca mod de transport mai eficient şi mai 
sustenabil 

6    Management al contractului de servicii de transport 
care necesită experienţă şi flexibilitate

7    Controlul şi monitorizarea este o problemă delicată 
pentru ATP. Costul acestor activităţi ar trebui să fie 
rezonabil iar plus valoarea pentru utilizatorii finali 
trebuie dovedită. 

Obiectivul general al EPTA este transferul de experiență, 
cunoştinţe şi bune practici despre Autorităţile de Transport 
Public (ATP). Punctul central în cadrul proiectului EPTA 
este asistarea zonelor rurale mici şi a zonelor urbane de 
dimensiuni mijlocii care au în vedere dezvoltarea ATP. Acest 
lucru are ca scop creşterea sustenabilă a transportului 
public prin concentrarea pe aspecte economice, de mediu şi 
energie, prin identificarea unor modele adecvate pentru ATP 
ca instrument puternic de guvernare.
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Conceptul cheie este că aceste 7 funcții ar trebui atribuite 
unei singure organizații capabile să sprijine factorii de decizie 
politică şi să implice toți actorii interesați. Au fost organizate 
sesiuni de instruire pentru parteneri, iar pentru cei interesaţi 
este disponibilă instruirea online pe website-ul EPTA: www.
eptaproject.eu. Au fost identificate, culese şi analizate bune 
practici din Europa pentru a sprijini elaborarea studiilor 
de fezabilitate pentru fiecare oraș şi regiune din cadrul 
proiectului. Studiile de fezabilitate s-au axat fie pe o singura 
funcţie cheie sau pe o combinaţie dintre ele.

Reglementarea Planificarea Licitarea şi 
Atribuirea Integrarea

EPTA

Promovarea Managementul Controlul şi 
Monitorizarea

Rolul Autorităţii de Transport Public (ATP) 
Autorităţile de Transport Public fac legătura între factorii de decizie politică şi 
operatorii de transport public. ATP oferă cadrul de organizare si coordonare 
pentru diferite opţiuni de mobilitate într-o arie geografică definită, pentru a asigura 
implementarea politici de mobilitate eficientă, confortabilă şi de înaltă calitate. 
Indiferent dacă un operator este public sau privat, rolul ATP este să acţioneze în 
interesul public, pentru a se asigura că diferitele moduri de transport sunt bine 
integrate, tarifele de transport sunt rezonabile şi accesibile şi să organizarea 
sistemului de transport în ansamblul său este conformă cu obiectivele şi ţintele 
strategice stabilite de politicieni. 
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Modelul ATP în zonele urbane de dimensiuni  
mici si mijlocii

EPTA a urmărit să răspundă la întrebarea ”Care este cel 
mai potrivit model pentru organizarea ATP şi modul de 
implementare pentru oraşele de dimensiuni mici şi mijlocii?”

In timp ce, în unele zone metropolitane mari , ATP dețin 
puteri extinse, conferite prin legislație specifică ce le permite 
să stabilească politici specifice în teritoriul lor de jurisdicție, 
dispun de mecanisme de monitorizare și control precum și 
de autonomie prin care pot să obțină venituri proprii pentru a 
finanţa serviciile şi activitățile ATP, în zonele rurale şi oraşele 
mici și medii nu există aceasta situație. Rezultatul acestui fapt 
este că pur si simplu nu există expertiză şi influenţă la nivel 
politic, nici resurse financiare şi expertiza necesară la nivel 
operațional care să-şi asume un rol activ în toate sarcinile 
necesare. 

În cadrul proiectului EPTA, în afară de analiza implementării 
modelelor diferite ale structurii ATP în zonele urbane mijlocii şi 
zonele rurale mici, a fost testată fezabilitatea mai multor funcţii 
diferite prin intermediul a 8 studii. Acestea au condus la o serie 
de concluzii importante, cum ar fi:

u	 Nivelul de implicare al ATP trebuie să se bazeze pe 
dimensiunea operaţiunilor coordonate. În general, cu cat 
este mai mare populaţia deservită, cu atât ATP îşi poate 
asuma responsabilitatea pentru mai multe funcţii.

u	Modul de elaborare a contractului de servicii publice și 
procedura de atribuire sunt definitorii pentru o agenție 
de orice dimensiune. Acest lucru se întâmplă în cazul în 
care ATP are puterea de a stabili cine operează serviciul 
şi modul în care acționează operatorul / operatorii. 

u	 Oraşele de dimensiuni mici si mijlocii nu dispun de 
resurse umane suficiente pentru a derula activități de 
promovare și monitorizare a serviciilor de transport 
public. În această situație, ATP aprobă și supervizează 
procesul de monitorizare și promovare derulat direct de 
operatorii selectați și face eforturi în direcția integrări 

între operatori, moduri de transport sau sectoare.

u	 ATP ale oraşelor de dimensiuni mici şi mijlocii nu au 
acces sau dispun de acces este minim la formularea de 
politici deoarece planificarea este întreprinsă la un alt 
nivel (adesea la nivel autorităţilor guvernamentale sau 
regionale) şi plătite prin fonduri naţionale sau regionale. 
De aceea este esenţial să existe o mai bună comunicare 
şi integrare între ATP şi aceste departamente externe 
în etapa de planificare. Proiectul EPTA a identificat 
necesitatea unui mecanism mai riguros prin care nevoile 
şi interesele locale pot fi reprezentate mai puternic în 
procesul de planificare. Recomandarea EPTA este că 
ar trebui constituit un Comitet de planificare la nivel de 
politici şi strategii. La constituire acest Comitet ar trebui 
să fie compus din reprezentanţi ai ATP, politicieni/factori 
de decizie la nivel naţional/regional, politicieni aleşi la 
nivel local, membrii ai autorităţilor locale precum şi un 
grup de experţi ( de exemplu : universități, actori direct 
interesați în transportul public, etc.) pentru a consilia şi a 
se implica în procesul de planificare şi decizie.

u	 Comitetul de planificare la nivel de politici şi strategii ar 
putea prelua și componenta de finanțare, putând astfel 
să asigure o modalitate democratică de a organiza 
sistemul de transport. Prezența leilor locali în acest 
comitet ar putea asigura reprezentarea intereselor 
cetățenilor în faza de planificare dar și în etapa de 
finanțare / subvenționare a serviciilor de transport public. 
Acest lucru ar putea duce la un flux de financiar mai 
flexibil şi concentrat la nivel local care permite ATP să 
răspundă mai bine nevoilor oamenilor decât să fie limitat 
de constrângerile de finanţare naţionale sau regionale.
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Model pentru ATP în oraşe mijlocii şi mici 
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Constatările proiectului EPTA 
sugerează că structura ATP cea 
mai eficientă pentru oraşe de 
dimensiuni mici şi mijlocii pare a 
fi o agenţie descentralizată care 
este contractată/ autorizată 
de autoritatea naţională 
sau regională. Ulterior, 
concentrarea resurselor 
trebuie să se facă în direcția 
asigurării și supravegherii 
serviciilor precum şi în 
direcția facilitării/ impunerii 
unor soluții de integrare 
între operatori, moduri şi 
sectoare. Dacă este adoptat 
modelul din figura alăturată , 
inclusiv formarea Comitetului 
de planificare strategică, 
atunci ATP poate funcţiona ca 
organizaţie independentă cu o serie 
de avantaje. Cel mai mare avantaj 
este costul funcționării ATP, care poate 
fi relativ modest deoarece nivelurile 
de personal sunt mult mai mici decât cele 
necesare pentru ATP într-un oraş mare unde 
implicarea la nivel de proiectare, monitorizare şi 
promovare a serviciilor de transport este în general mult 
mai mare. De asemenea, Agenţia permite flexibilitate în privinţa 
personalului. Instituirea unui Comitet de politici şi planificare strategică, 
în cele din urmă, elimină necesitatea ATP de a avea o structură de 
management încărcată, cuprinzând politicienii aleşi local întrucât ei vor 
activa mai curând alături de reprezentanţii ATP decât la conducerea 
ATP . 
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Studiile de oportunitate  
EPTA

Metodologia de elaborare a studiilor realizate în cadrul 
proiectului EPTA este axată pe de o parte pe stabilirea 
cadrului organizaţional şi responsabilitatea juridică şi 
financiară pentru planificarea şi gestionarea contractului de 
servicii de transport public (pentru un nivel ridicat de funcții 
EPTA) şi, pe de altă parte, pe crearea unui model de referinţă 
de organizare şi funcţionare pentru a răspunde nevoilor în 
oraşe mici şi mijlocii (pentru un nivel scăzut de funcții EPTA).

Studiile de fezabilitate din cele 8 oraşe implicate arată că 
funcţiile-cheie diferă în funcţie de mărimea oraşului. Oraşele 
mari şi mijlocii şi-au concentrat atenţia pe crearea unei 
noi Autorităţi de Transport Public (ATP), pe procedura de 
licitare și atribuire a contractului de servicii. Oraşele mai mici 
au preferat să analizeze problemele legate de servicii de 
planificare, integrare şi promovare.

THEPTA (Grecia): Licitarea si atribuirea 
serviciilor de transport public in Salonic
Studiul dezvoltat de Autoritatea de Transport Public din 
Salonic (ThePTA) pornește de la o serie de elemente cheie. 
În primul rând, ThePTA parcurge în prezent un proces 
de tranziție, urmând să se transforme într-o autoritate de 
transport care înglobează toate cele 7 funcții identificate 
în cadrul EPTA. Astfel, competențele ThePTA vor include 
formularea politicilor de transport, de taxare, de management 
al parcărilor, de planificare spațială relativ la sectorul de 
transport in regiunea Salonic. Chiar dacă multe dintre 
funcții vor fi preluate de ThePTA, contractarea serviciului de 
transport rămâne în sarcina guvernului național al Greciei. 
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În al doilea rând, contractul de servicii dintre guvernul 
național și actualul operator de transport (OASTH) din 
regiunea Salonic se va finaliza în 2019, marcând trecerea de 
la un sistem de monopol al serviciilor de transport public la un 
sistem bazat pe competiție. 

Prin urmare, scopul principal al studiului a fost acela de 
a identifica diferite alternative pentru licitare și atribuire a 
serviciilor de transport din aria de responsabilitate a ThePTA 
prin analizarea cadrului legislativ existent la nivel European 
și a condițiilor locale, inclusiv a bunelor practici din teritoriu. 
În paralel, studiul a pus bazele unei pregătiri prealabile a 
ThePTA pentru a face față politicilor de liberalizare a pieței 
transportului public. 
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SRM (Italia): Elaborarea și controlul 
Contractului de servicii publice de transport
Studiul realizat de către SRM - Reti e Mobilità Srl, autoritatea 
de transport public din Bologna (Italia) s-a concentrat pe 
contractul de servicii publice de transport încheiat cu un 
operator de astfel de servicii, în special pe controlul serviciilor 
prestate de acesta din urmă. Este sarcina autorității de 
transport să verifice dacă serviciul de transport public este 
furnizat de către operator în termenii calitativi și cantitativi 
stabiliți în contract. 

Controlul calității serviciilor furnizate de operator este o 
activitate scumpă din punct de vedere financiar. Astfel, 
în cadrul studiului, autoritatea de transport din Bologna a 
realizat un algoritm pentru optimizarea acestei activități, 
pentru a maximiza numărul de controale realizate de un 
controlor într-o perioadă dată de timp. Rezultatul este că 
această procedură îmbunătățită duce la creșterea numărului 
de controale cu 50% în aceeași perioadă de timp dacă 
activitatea de control durează mai puțin de 12 ore/zi și cu 
30% dacă activitatea de control durează mai mult de 12 ore/zi

Mai mult, prin aplicarea teoriei jocurilor în relația dintre 
agenția de transport și operator, valorile optime ale 
penalizărilor au fost identificate (penalizările sunt incluse în 
contractul de servicii și sunt aplicate operatorului atunci când 
serviciul nu este furnizat la parametrii prestabiliți). 

Algoritmul dezvoltat în cadrul acestui studiu a optimizat 
procedurile de control implementate de autoritate și poate fi 
utilizat ca exemplu de bună practică în situații similare. 



ALMADA (Portugalia): Rolul și Funcțiile 
Municipalității Almada ca Agenție locală de 
transport
Studiul realizat de municipalitatea Almada s-a concentrat pe 
identificarea de modalități de organizare a structurilor locale 
ca răspuns la introducerea de elemente legislative specifice 
licitării și atribuirii serviciilor de transport public în Portugalia 
și în special în zona metropolitană Lisabona. Până de curând, 
guvernul portughez atribuia toate contractele de transport 
public. Studiul realizat la Almada a evaluat funcțiile prezente 
și viitoare ale Municipalității locale în vederea înființării unei 
autorități publice de transport. 
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BRAŞOV (ROMANIA): Structura şi rolul ATP 
Metropolitană Braşov 
Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov 
(AMB), este organismul asociativ din zona metropolitană 
Braşov. După îmbunătăţirea cadrului legislativ pentru 
mobilitate, în 2010, Agenţia Metropolitană Brașov (AMB) 
a fost promotorul principal pentru înființarea unei Autorităţi 
Publice de Transport, în sarcina căreia să se regăsească 
planificarea și reglementarea mobilităţii în teritoriu, precum 
şi subcontractarea operatorilor licențiați pentru activităţile de 
transport public.

Studiul elaborat în cadrul EPTA urmăreşte să identifice 
cea mai bună abordare pentru a stabili o ATP pentru zona 
metropolitană Braşov, mecanismul de luare a deciziilor 
asupra funcţiilor acesteia ţinând cont de legislaţia locală şi 
naţională şi evaluarea resurselor financiare şi administrative/
tehnice necesare (înfiinţarea unui organism separat vs 
crearea unui nou departament al AMB).

Studiul a relevat următoarele :

•  cadrul juridic românesc şi caracteristicile zonei 
metropolitane Braşov permit înfiinţarea unei agenţii de 
public transport..

•  Situaţia actuală a transportului public şi importanţa 
acestui sector în dezvoltarea economică şi socială 
impune necesitatea de a organiza o agenție de transport 
public.

•  Modelul oferit de SRM Bologna este unul extrem de 
funcţional şi este transferabil în zona metropolitană 
Braşov.

•  Două aspecte fundamentale ale ATP sunt integrarea 
serviciului de transport pe teritoriul a 16 comunități şi 
creşterea nivelului de calitate al serviciului de transport 
public. 



Conceptul ”Casa Mobilității din Almada”, bazat pe modelul 
agenției locale de management al energiei (AGNENEAL) 
dorește să creeze o platformă de dialog unde toți actorii 
relevanți din domeniul mobilității pot discuta, împărtăși idei 
și soluții pentru a face mobilitatea în Almada un element 
sustenabil. Oricum, în timp ce Casa Mobilității din Almada 
poate juca un rol important în promovarea nevoilor cetățenilor, 
studiul a relevat faptul că nu este de dorit ca funcțiile 
de reglementare și de licitare să fie combinate în cadrul 
conceptului propus. 

Dat fiind faptul că Municipalitatea din Almada are deja un rol 
bine definit , s-a luat decizia ca elementele relevate în studiu 
să reprezinte punctul de pornire pentru un demers mai larg 
care să analizeze cadrul legislativ și instituțional din sectorul 
transportului public la nivel național și în special la nivelul 
zonei metropolitane Lisabona, pentru a identifica și defini 
rolul viitor al unei ATP (reglementare, planificare, integrare, 
management si control al serviciului de transport). 
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ALOT (Italia): Planul de afaceri pentru o ATP și 
atribuirea Serviciului de Transport 
ALOT este o agenție regională responsabilă cu promovarea 
serviciilor de infrastructură, logistică și transport în Lombardia 
de Est precum și cu îmbunătățirea mobilității. Studiul realizat de 
ALOT analizează posibilitatea restructurării organizării teritoriului 
din modelul actual cu 4 provincii (Brescia, Bergamo, Cremona și 
Mantua) în 3 agenți de transport public, ceea ce va genera nevoia 
de noi proceduri de atribuire și noi contracte de servicii publice de 
transport. 

În prezent, cele 4 provincii sunt responsabile pentru asigurarea 
serviciilor de transport și monitorizarea calității acestor servicii. 
Autoritățile de la nivelul provinciilor îndeplinesc în prezent unele 
funcții ale unei ATP dar nu au competențe în organizarea altor 
moduri de transport decât cel rutier sau în integrarea diferitelor 
moduri de transport. Se constată de asemenea un nivel scăzut de 
implicare în planificarea și reglementarea serviciilor de transport. 

ALOT a realizat 2 studii, furnizând astfel un model de Agenție de 
Transport Public pentru Lombardia de Est. 

Obiectivul primului studiu a fost acela de a crea un model de ATP 
care ar putea fi replicat și care să fie luat în calcul de factorii de 
decizie la nivel regional. Rezultatul este dezvoltarea unui model 
de Agenție de Transport Multi Modal care vizează asigurarea unor 
servicii de transport public de înaltă calitate în condițiile reducerii 
costului de furnizare a serviciilor de transport. 

Obiectivul celui de-al doilea studiu a fost să identifice aspectele 
generale care caracterizează un model funcțional de atribuire a 
contractului de servicii de transport pentru teritoriul ALOT precum și 
aspectele specifice care pot duce la îmbunătățirea modelului de ATP 
pentru Lombardia de Est. 
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RAZLOG (Bulgaria): Sistem de Bike Sharing și 
utilizarea in comun a autoturismelor
În prezent, singura formă de transport public din Razlog este 
serviciul de transport cu autobuzul operat de municipalitatea 
Razlog. Nu există o cerere mare pentru acest tip de serviciu 
care să justifice o abordare comercială a serviciului. În aceste 
condiții, municipalitatea este responsabilă cu identificarea 
rutelor și a orarelor optime pentru furnizarea minimală a 
serviciilor de transport public. 
Așadar, nevoia unei ATP este diferită de nevoia existentă 
în orașele de dimensiuni mari. Municipalitatea Razlog are 
în vedere introducerea unui sistem public de transport cu 
bicicleta și implementarea unor măsuri de utilizare în comun a 
autoturismelor pentru reducerea congestiilor din trafic. Studiul 
realizat în cadrul proiectului EPTA a evaluat nivelul cererii și 
costurile necesare pentru implementarea în Razlog a unor 
astfel de servicii. Chiar dacă aceste elemente sunt în afara 
domeniului strict de acțiune al EPTA, scopul final al studiului 
este acela de a identifica alternative la utilizarea autoturismelor 
pentru transport în spațiul urban. 
Studiul a relevat faptul că introducerea unui sistem de transport 
public cu biciclete si a unui sistem formal de utilizare în comun 
a autoturismelor este posibil, este nevoie de planificarea 
detaliată a introducerii acestor modalități de transport. 
Studiul recomandă crearea unei structuri de management 
al transportului public care să poată reglementa, planifica și 
implementa noile modalități de transport. A fost considerată 
ca fiind mai avantajoasă înființarea unui ONG care să lucreze 
îndeaproape cu administrația municipală din Razlog. 

ROGALAND (Norvegia): Integrarea și 
simplificarea sistemului tarifar în Rogaland
Cu excepția sectorului feroviar, Consiliul Regional Rogaland 
(ROGFK) furnizează funcțiile de reglementare, planificare 
și integrare a serviciilor de transport public, în timp ce 
compania Rogaland Kollektivtrafikk (sau Kolumbus) este 
responsabilă cu operarea zilnică a serviciului de transport 
public. Cele două organizații îndeplinesc rolul de ATP fiind 
implicați în promovare și informare, modificarea și adaptarea 
rutelor de transport, negocierea contractelor cu operatorii 
de bacuri și feriboturi și dezvoltarea de noi produse și 
soluții pentru creșterea atractivității serviciilor de transport 
public. Compania Kolumbus este deținută de către Consiliul 
Regional Rogaland. 

Sectorul transportului public în Rogaland este unul complex, 
incluzând 4 moduri diferite de transport cu 3 operatori diferiți. 
Acest lucru face dificilă integrarea tarifară, fiind evidențiate 
multe probleme ce trebuie depășite. Studiul realizat în 
Rogaland s-a concentrat pe posibilitatea eliminării acestor 
bariere și asigurarea unei integrări tarifare pentru toate 
modurile de transport din Rogaland. Studiul a identificat un 
număr de inițiative punctuale luate în considerare de ROGFK 
pentru atingerea scopului propus. Până la atingerea nivelului 
dorit de integrare tarifara, o soluție fezabilă a fost identificată 
în sensul integrării tarifare la nivelul percepției clientului prin 
emiterea de bilete integrate și distribuirea veniturilor colectate 
între operatorii implicați. 
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PRAGA / sectorul SUCHDOL (Republica Cehă): 
Creșterea nivelului de consultare publică
Suchdol este un sector urban în Praga. În prezent, 
administrația sectorului nu este implicată în planificarea și 
furnizarea serviciilor de transport public întrucât acestea 
sunt realizate de către Agenția de Transport Public din 
Praga. Există un număr insuficient de rute care leagă 
Suchdol de centrul orașului iar transportul cu autobuzul 
a ajuns la limita maxim de încărcare. Propunerile de 
îmbunătățire a transportului public propuse de ATP Praga 
nu sunt în totalitate pe placul aleșilor locali și al cetățenilor. 
Studiul realizat se concentrează pe provocările generate 
de planificarea transportului public și abordează problema 
modului în care opiniile locale pot influența procesul de 
planificare la nivelul întregului oraș. 

Studiul realizat în Suchdol propune lărgirea cooperării 
dintre sectorul Suchdol (inclusiv Universitatea de Științe 
Naturale de aici) și Agenția de Transport Public metropolitan 
(ROPID). Rezultatul este acela că în cadrul procesului de 
elaborare a politicilor de mobilitate, ATP este acum obligată 
să se consulte cu reprezentanții sectorului Suchdol și cu 
Universitatea de Științe Naturale. Această schimbare a 
permis ATP să înțeleagă importanța cooperării cu actorii 
locali ca o condiție pentru creșterea calității și sustenabilității 
serviciului de transport public. O procedură de consultarea 
fost dezvoltată ce încorporează opiniile locale privind 
planificarea și elaborarea politicilor publice locale. 
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