
Anexa 6.2 – Modalitatea de stabilire, modificare sau ajustare a Tarifelor de 

călătorie 

 

Modificarea/Ajustarea Tarifelor de călătorie nu influenţează nivelul costului unitar pe km stabilit 

conform contractului.  

I. Stabilirea tarifelor de cãlãtorie 

1. Inventarierea Datelor: Avand ca baza de plecare realizarea serviciului de transport 

public local conform Programului de Transport, se inventariaza datele existente: tehnice (km efectuati, 

ore traseu, nr mijloace transport necesare, frecventa, nr statii, etc) ; comerciale ( nr abonati, categorii 

abonati, bilete vandute, validari / linii, validari / statii, reclamatii, gradul de satisfacere a  clientilor, 

retea chioscuri, etc) si economice ( venituri, cheltuieli, buget de exploatare eligibil, cost / kilometru, 

cost / linie, etc). 

2. Studiu de piata: Pornind de la tarifele in vigoare din comuna Hidișelul de Sus si raportul 

dintre tipurile tarifare, prin sondaje/ chestionare/  alte instrumente de marketing se stabileste modelul 

functiei  calatori/abonati – pret bilet/abonament distinct pentru: bilete, abonamente intregi, elevi, 

studenti, pensionari. Prin comparatie cu tarifele practicate in restul comunelor din Romania se stabilesc 

2-3 propuneri de tarife care sa respecte principiul ca tarifele serviciilor publice nu trebuie sa 

depaseasca gradul de suportabilitate a populatiei. Pentru aceste propuneri se prognozeaza veniturile 

generate.          

Aceste etape sunt tehnice, se calculează de către operator și se negociază cu autoritatea 

contractantă. 

3. Se stabilesc tarifele de catre Autoritatea Contractanta în baza viziunii social-economice 

si a guvernanței locale. Politica tarifară trebuie să îmbine criteriile comerciale (avantajarea cumpărării, 

în avans față de momentul utilizării, al unor titluri de călătorie multiple) și criteriile sociale (dirijarea 

preponderentă a tarifelor sociale spre categoriile de utilizatori permanenți - ”călătorii fideli”).   

4. Se stabilește, pe baza legislației naționale și a reglementărilor locale, lista categoriilor 

de persoane care beneficiază de facilități, sarcina de transport generată și efectele financiare ale acestor 

facilități asupra bugetului de exploatare al operatorului.  

Pentru punctele 3 și 4, principiile de finanțare a serviciului public de transport sunt 

următoarele: 

• Autoritatea care impune limitări de tarife față de calculele recunoscute trebuie să 

asigure diferența, prin compensaţie. Elemente de protecție socială nu pot fi puse în 

sarcina niciunui operator, public sau privat. 

• Operarea sub rigorile unui Contract de servicii publice impune abandonarea 

considerării paușale a sarcinii de transport generată de călătorii cu facilități tarifare 

și utilizarea unor metode de apreciere obiectivă și precisă. 

Tarifele pentru toate Titlurile de călătorie se aproba prin Hotarâre de catre Consiliu Local. 

 

Relația efect-cauză este de la COSTURI la TARIFE (prețuri de vânzare). Atât în etapa de 

semnare a contractului, cât și în mecanismul stabilit pentru ajustări ulterioare, costurile, 

împreună cu impunerile politice și sociale determină tarifele. Tarifele influențează încasările și 

nivelul total al compensaţiei. Această influență nu este întotdeauna simplă și directă. Ca în 

orice activitate comercială, chiar cu un public parțial captiv, o majorare neinspirată a tarifelor 

poate ușor genera, cel puțin într-o primă etapă, pierderi în încasări, prin reducerea numărului de 

utilizatori și/sau accentuarea fraudei.  



Permiterea, ignorarea sau chiar încurajarea unor elemente de concurență neloaială între 

operatori poate să vicieze profund mediul economic al domeniului, să facă inutile calculele și 

să aibă efecte negative neplanificate asupra performanțelor financiare ale unui operator.  

 

II. Ajustarea sau modificarea Tarifelor de cãlãtorie  

Ajustarea sau modificarea Tarifelor de călătorie pentru serviciile de transport public local de persoane 

se realizează in conformitate cu prevederile Ordinul ANRSC nr. 272/ 2007 pentru aprobarea Normelor 

–cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de 

persoane, la cererea operatorilor de transport public local de persoane, pe baza următoarelor 

documente:  

• cererea de ajustare, care conţine: tarifele în vigoare şi tarifele solicitate, inclusiv TVA; 

justificarea propunerii de ajustare se face pe baza unui memoriu tehnico-economic, care prezintă 

oportunitatea fundamentării tarifelor datorată creşterii principalelor elemente de cheltuieli;  

• fişele de fundamentare pentru ajustarea tarifelor;  

• alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor propuse.  

Tarifele pentru serviciile de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate se pot ajusta 

periodic prin Hotarari ale Consiliului Local. 

 


