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1. Date generale 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
 

Achiziționarea de autobuze electrice și/sau ecologice pentru îmbunătățirea și modernizarea 

transportului public de călători din municipiul Târnăveni. 
 

1.2. Localizare/Teritoriu deservit 
 

Târnăveni este un municipiu al județului Mureș, situat în zona central-nordică a României, județul 

ocupă 2,8% din suprafața țării. 

 
Figura 1.2-1 Localizarea Municipiului Târnăveni 

 

Conform ierarhizării localităţilor urbane şi rurale, Târnăveni este un municipiu de rang 2 cu 

importanță interjudețeană și județeană, având rol de echilibru în rețeaua de localități. Din punct 

de vedere al dimensiunii demografice, conform Planului de dezvoltare a Județului Mureș 2021-

2027, Târnăveni avea la 1 iulie 2020 o populație de 25.450 locuitori. 

 

Deşi atestată documentar încă din anul 1278, localitatea a cunoscut o dezvoltare de tip urban 

abia la începutul secolului XX, favorizată de începerea forărilor pentru gaz metan, rentabilă 

materie primă pentru industrie. 

 

Economia municipiului s-a axat în trecut pe industria chimică, alături de care s-a dezvoltat 

producţia de geamuri şi materiale de construcţii, producţia de mobilier, articole ceramice de uz 

gospodăresc şi ornamental, industria textilă şi alimentară. Principalele industrii care aduceau 

venituri orașului – Combinatul Chimic, Fabrica de Sticlă și Fabrica de Cărămidă - au dat faliment 

în anul 2002. 
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În prezent această localitate se află în declin datorită caracterului monoindustrial din trecut și a 

restructurării economice prin care a trecut, se confruntă cu un proces accelerat de îmbătrânire și 

depopulare. 

 

Lacurile formate de-a lungul pârâului Sărat în partea sud-estică a localităţii conţin nămol cu 

proprietăţi terapeutice atestate, constituind o resursă naturală ce poate fi pusă în valoare. 

 

1.3. Beneficiarul investiţiei 
 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI 

 

1.4. Elaboratorul studiului 
 

 

TTL PLANNING S.R.L. 

 
1.5. Cadrul legislativ 
1.5.1. Legislație la nivel național 
 

Referinţă Titlu 

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală 

Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale; 

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; 

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 

Legea nr. 31/1990  privind societăţile; 

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, actualizata 

prin Legea 225/2016; 

Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local; 

Ordinul ministrului afacerilor 

interne și reformei administrative 

nr 353/2007 

de aprobare a normelor de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007; 

Ordonanţa Guvernului nr. 

27/2011 

privind transporturile rutiere; 

Ordonanţa Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în 

domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfeţelor 

cu alte moduri de transport; 
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Referinţă Titlu 

Ordonanţa Guvernului nr. 

97/1999 (r) 

privind garantarea furnizării de servicii publice 

subvenţionate de transport rutier intern și de transport pe 

căile navigabile interioare; 

Ordinul ministrului transporturilor 

nr. 972/2007 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea 

transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al 

serviciilor de transport public local; 

Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 77/2014 

privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, 

precum și pentru modificarea și completarea Legii 

concurenţei nr. 21/1996; 

Legea nr.20/2015 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 

nr.77/2014; 

Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 40/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020; 

Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor 

Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 40/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020; 

Ordinul 140/2017  privind privind modalitatea de atribuire a contractelor de 

delegare a gestiunii serviciilor de transport public local. 

 
1.5.2. Legislație la nivel european 
 

Referinţă Titlu 

Regulamentul (UE) nr 1301/2013 

al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 Decembrie 

2013,  

privind Fondul European de Dezvoltare Regională și 

dispoziţii specifice referitoare la investiţiile pentru creștere 

economică și ocuparea forţei de muncă și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr 1080/2006. 

Regulamentul (UE) nr 1303/2013 

al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 

de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 

afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziţii 

generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 

european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare 

a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, denumit 

în continuare "Regulamentul 1303/2013"; 

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 

al Parlamentului European și al 

Consiliului din 23 octombrie 2007 

privind serviciile publice de transport de călători pe calea 

ferată și rutier și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr 

1191/69 și nr 1107/70 (JO L 315/2007), denumit în 

continuare "Regulamentul (CE) 1370/2007"; 
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1.6. Scopul studiului de oportunitate 
 

Scopul prezentului studiu de oportunitate este acela de a analiza, a diagnostica și a formula 

propuneri cu privire la dezvoltarea transportului public realizat cu autobuzele, în Municipiul 

Târnăveni, prin prisma achiziţiei de autobuze noi, ecologice, prin analiza elementelor economice, 

tehnice și de dezvoltare urbană durabilă.  

 

Prezentul studiu de oportunitate fundamentează necesitatea și oportunitatea modernizării 

parcului de autobuze din Municipiul Târnăveni care realizează serviciul transportului public local 

de persoane pe rutele care tranzitează zona centrală a municipiului și stabilirea soluţiei optime în 

ceea ce privește numărul, capacitatea autobuzelor precum și modul de propulsie pentru 

mijloacele de transport public ce vor fi achiziţionate, pentru satisfacerea la un nivel calitativ 

superior a nevoii de deplasare a populaţiei din Municipiul Târnăveni, pentru corelarea cât mai 

bună a capacităţii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente, pentru 

creşterea gradului de accesibilitate a persoanelor cu handicap la acest serviciu, creșterea calităţii 

vieţii fiind prioritare, precum și protejarea mediului și reducerea emisiilor de GES. 

 

Analizele efectuate s-au realizat pe baza informaţiilor și datelor primite de la Beneficiar și s-au 

referit în general la: 

- date privind liniile de transport public; 

- date privind flota de autobuze existente; 

- date privind numărul de pasageri transportați; 

- Studiu de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public 

local de călători, prin curse regulate, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Târnăveni. 

 

În plus, au fost obținute informații legate de următoarele aspecte:  

- datele financiare ale companiei; 

- trasee, lungimi, staţii; 

- constrângeri de ordin tehnic; 

- număr de bilete/abonamente vândute, număr de călători pe an și pe linii; 

- programul de circulaţie; 

- parcul de autovehicule; 

- numărul de kilometri efectuaţi anual. 
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2. Situația existentă 
 
2.1. Serviciul de Transport Public 
 

Activitatea de transport public urban pe raza municipiului Târnăveni este prestată de Societatea 

Comercială TAR S.A., în baza Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului 

de Transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Târnăveni nr. 

17239/563/20.08.2015, contract aprobat prin H.C.L. nr. 83 / 30.07.2015.  

 

În baza acestui contract TAR S.A. este delegată să presteze pe raza municipiului Târnăveni 

următoarele servicii: 

- efectuarea transportului public local de călători cu mijloace de transport specifice prevăzute 

în lege, respectiv autobuze sau microbuze; 

- obţinerea dreptului de utilizare şi exploatare a bunurilor aparţinând patrimoniului Consiliului 

local, constând în infrastructura aferentă, în conformitate cu obiectivele concedentului. 

 

Având în vedere faptul că la data de 22.02.2022, Actul Adițional de prelungire a duratei de 

prestare a obligației de serviciu a expirat, pentru a se putea continua prestarea serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Târnăveni până la atribuirea 

Contractului de gestiune a serviciului public local de călători, s-a realizat un Act Adițional nou 

valabil până la data de 22.04.2022. 

 

TAR S.A. deţine Licenţa de operare a serviciului public de transport public urban nr. 1057391 / 

04.12.2013 eliberată de Autoritatea Rutieră Română, cu valabilitate până în 03.12.2023. 

 

2.2. Staţiile şi traseele reţelei de transport 
 

Pentru satisfacerea nevoii de deplasare cu transportul public operatorul de transport exploateazӑ 

o rețea de transport cu autobuze, cu o lungime totată de 58,5 km, iar mijloacele de transport din 

dotarea operatorului deservesc 7 trasee de-a lungul celor 49 de staţii. Reţeaua de transport are 

o formă radială, toate cele 7 trasee atingând zona centrală (Colegiul Tehnic, Liceul Teoretic, Piața 

Primăriei), iar extremităţile liniilor ating zonele de interes din marginea municipiului, respectiv 

zonele Bobohalma, Cuștelnic, Cartier Seuca, Botorca și Cartier Dâmbǎu. Astfel, traseele aflate 

în exploatare sunt următoarele: 

- Linia 1A: Cartier Dâmbǎu – Centru – Botorca; 

- Linia 1B: Cartier Dâmbǎu – Centru – MOL; 

- Linia 1C: Cartier Dâmbǎu– Centru – Str. Prefect Vasile Moldovan, nr. 50 - MOL; 

- Linia 2: Cartier Dâmbǎu – Str. 1 Decembrie 1918, nr. 46 (Blocuri Seuca); 
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- Linia 3: Cartier Cuștelnic – Centru; 

- Linia 3A: Cuștelnic – Școala gimnazială Avram Iancu – Centru (Piața Primăriei) 

- Linia 4: Târnăveni – Bobohalma. 

 

 

Figura 2.2-1 Reţeaua de transport public din municipiul Târnăveni 

(Sursa: Consultant) 
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În figura anterioară Error! Reference source not found.este reprezentată Reţeaua de transport 

public, iar în tabelul următor se prezintă denumirea şi amplasamentul Staţiilor de pe reţeaua de 

transport public din municipiul Târnăveni. Majoritatea stațiilor au o stare tehnică nesatisfăcătoare, 

unele spații de așteptare sunt dotate cu mobilier stradal degradat, iar altele nu sunt echipate, 

existând numai indicatorul și/sau marcajul rutier. 

 

Tabelul 2.2-1 Staţiile de pe reţeaua de transport public din municipiul Târnăveni 

 (Sursa: Primăria Municipiului Târnăveni) 

Denumire staţie 

22 Decembrie Cap linie Cooperației 

22 Decembrie, nr. 25A Cuștelnic 1 (Pod) 

22 Decembrie, nr. 39 Cuștelnic 2 (Centru) 

22 Decembrie, nr. 40A Cuștelnic 3 (Capǎt) 

Armatei nr. 164 Fabricii 

Autogara Ferma Botorca 

Avram lancu nr. 180 Gara CFR Vest 

Bariera 1 Decembrie 1918 Garoafei 

Bobohalma Centru Intrare Gecsat 

Bobohalma Moara Liceul teoretic 

Bobohalma ramificație DN 14A MOL 

Botorca 1 ramificație Deleni Piața Primǎriei 

Botorca 2 Plugarilor 

Botorca 3 Policlinicǎ 

Botorca 4 Stejarul 

Botorca 5 Str. 1 Decembrie 1918 (Blocuri Seuca) 

Cartier Dâmbǎu Str. Pref. V. Moldovan (Biserica ortodoxǎ) 

Cartier Livezii Str. Pref. V. Moldovan nr. 50 

Centru Str. Rampei, nr. 7 

Centru (Cramǎ) TAR 

Centru (Piața Primǎriei) Tineretului 

Centru (Republicii, nr. 52) Tutun 

Club Gecsat Zorilor 

Colegiul tehnic Capăt Dâmbǎu 

Combinat  

 

Urmare a vizitei în amplasament, s-au observat diverse stări tehnice ale stațiilor și s-a remarcat 

nevoia de reconfigurare stradală a unor stații în scopul amenajării unei alveole dedicate, cu 

precădere în lungul coridoarelor cu volume de trafic majore, acolo unde aspectele urbanistice 

permit acest lucru. S-au observat stații de transport public care au doar un indicator rutier sau 

stații cu marcaje rutiere lipsă sau șterse. 
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De asemenea, autoritățile locale trebuie să ia măsuri corective pentru reducerea numărului de 

staționări și opriri neregulamentare în stațiile de transport public cu scopul asigurării accesului 

facil în mijloacele de transport. 

 

Cu toate acestea, în ultimii ani Autorităţile Locale au făcut eforturi în vederea menținerii stării 

tehnice și reamenajării unor staţii de transport public. 

 

 

Figura 2.2-2 Lipsa amenajării unei stații transport public, staționări neregulamentare în stație 

transport public, de la stanga la dreapta  

(sursa: Consultant) 
 

Din punct de vedere al stării tehnice a rețelei de drumuri, principalele artere rutiere ale municipiului 

au în general o stare tehnică bună, pe alocuri cu zone ce necesită lucrări de reabilitare a părții 

carosabile, de exemplu: strada Avram Iancu, strada Gorga, acestea din urmă reprezentând un 

factor care conduce la creșterea costurilor de exploatare și întreținere ale mijloacelor de transport 

public. 
 

 

Figura 2.2-3 Stare tehnică precară a carosabilului, strazile Avram Iancu și Gorga  

(sursa: Consultant) 
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2.3. Parcul de vehicule 
 

Parcul actual de vehicule, la nivelul anului statistic 2022 este format din 6 autobuze, având o 

vechime medie 20,17 ani, vechimea autobuzelor fiind cuprinsă între 14 şi 29 de ani, cu norme de 

poluare majoritatea Euro 1, Euro 3 şi Euro 5 şi o capacitate de transport cuprinsă între 36 şi 98 

de locuri. 

 

În data de 23.06.2021, un autobuz Mercedes Benz (an fabricație 2001) din dotarea parcului de 

vehicule al operatorului TAR S.A., a luat foc pe strada Armatei în timpul exploatării, eveniment 

care a pus în pericol viața locuitorilor dar mai ales a călătorilor. Din fericire accidentul nu a produs 

pierderi de vieți omenești, însă autobuzul a suferit pagube materiale de proporții, fiind blocat în 

parcul inventar imobilizat, ceea ce constrânge operatorul la îndeplinirea serviciului de transport. 

 

Tabelul 2.3-1 Parc actual de vehicule al operatorului de transport (martie 2018) 

Marcă Autobuz 
Nr. 

înmatriculare 
An 

fabricatie 
Normă 
poluare 

Capacitate 
transport Zgomot 

în mers 
(dB) 

Stare tehnică 
locuri 
total 

locuri în 
picioare 

Mercedes Benz 
(O530) 

MS-05-YNN 2001 Euro 3 98 63 79 Proastă  

Mercedes Benz 
(O405) 

MS-46-TAR 1993 Euro 1 98 54 80 
Foarte 
proastă 

Mercedes Benz 
(O405) 

MS-47-TAR 1993 Euro 1 98 54 80 
Foarte 
proastă 

TEMSA (Metropol) MS-99-TAR 2008 Euro 3 37 0 80 Proastă 
 

MAN Lyon s City (A37) MS-16-RVT 2008 Euro 5 97 56 80 Satisfăcătoare  

MAN Lyon s City 
(NL263/2T/EEV) 

MS-26-RVU 2008 Euro 5 97 56 80 Satisfăcătoare  
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Figura 2.3-1 Materialul rulant existent al TAR S.A. 

 

Parcul de autobuze prezintă o stare de uzură avansată, având o vechime medie considerabilă 

(20,17 ani – la nivelul anului 2022), ceea ce duce la un cost suplimentar al mentenanței, cât si la 

o indisponibilitate mărită datorită defecțiunilor repetate (uneori la imposibilitatea de realizare a 

serviciului comercial).  

 

Mai mult, datoritӑ uzurii crescute, dar şi a capacității scăzute a rețelei rutiere a municipiului 

Târnăveni (rețeaua fiind alcătuită doar din drumuri de categoria III și IV, conform clasificării 

străzilor din Ordinul Min. Transporturi 49/1998) și stării precare parțiale a căii de rulare, acestea 

au o viteza comercială medie de deplasare scăzută (sub 15 km/h) ceea ce determină un nivel 

ridicat de emisii de gaze cu efect de seră, precum şi un cost ridicat cu reparaţiile, iar pe de altă 

parte pot provoca întârzieri în programul de circulaţie. Totodată autobuzele folosite au un consum 

destul de ridicat de motorinӑ situat în medie la 50 l/100 km, care genereazӑ costuri mari cu 

achiziţia de carburant și un nivel ridicat de emisii de gaze cu efect de seră. 
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2.4. Infrastructura folosită de mijloacele de transport public 
 

Orasul este străbătut de drumul naţional DN 14A care face legătura între Mediaș și Iernut și de 

drumurile județene DJ 107, DJ107D și DJ142 care fac legătură cu Municipiul Blaj (DN14B) și cu 

Bălăușeri (E60, DN13 și DN13A). Traficul de tranzit penetrează centrul orașului, încărcând 

suplimentar circulațiile . 

 

Detalierea acestor aspecte permite obţinerea unor informaţii referitoare la reţeaua rutieră a 

orașului pe care se desfășoară activitatea de transport public. Analiza critică a reţelei arată că:  

- nu există o centură ocolitoare, iar traficul de tranzit se derulează pe străzi din interiorul 

municipiului (chiar dacă ocoleşte centrul oraşului);  

- trama stradală este formată (cu excepţia câtorva străzi) din străzi înguste, cu multe sinuozităţi, 

în mare parte improprii circulaţiei autobuzelor de mari dimensiuni, ceea ce conduce la o 

limitare a posibilităţilor de alegere a unor trasee. 

 

Trama stradală a orașului este simplă și compusă din străzi de două categorii (numărul de străzi 

este 127), lungimea totală a rețelei de străzi este de 55,44 Km în municipiul Târnăveni, astfel: 

- străzi asfaltate: 33;  

- străzi cu macadam: 69;  

- străzi mixte (asfalt și macadam): 17;  

- străzi de pământ: 8.  

 

2.5. Condiții de garare ale mijloacelor de transport 
 

În momentul de față gararea autobuzelor care operează pe raza Municipiului Târnăveni este 

realizată în cadrul autobazei operatorului de transport, dar pentru viitor, o dată cu achiziția noilor 

vehicule de transport se dorește realizarea unei baze ce aparține primăriei. 

 

Astfel că, parcurile de garare/depou a noilor vehicule pentru transportul public în comun în 

municipiul Târnăveni se va dori a se situa sediului IRDP Primărie – Str. Porumbeilor, nr. 19. În 

viitor va exista posibilitatea amenajării acestei zone cu un punct de dispecerizare, stație de 

alimentare cu carburant sau altă sursă de alimentare, în funcție de tipul autobuzelor achiziționate, 

platformă betonată de parcare pentru autobuze și/sau zonă de mentenanță a acestor autobuze 

(mașini-unelte și echipamente de diagnostic pentru ateliere interne de reparații ale mijloacelor de 

transport public). 

 

Acest spațiu va trebui să fie îngrădit și păzit, din motive de Securitate. 

 



  

Studiu de Oportunitate pentru 
achiziția de autobuze 

- Municipiul Târnăveni -  

 

 

 Mai, 2022 Pagina 12 din 71 
Întreg conținutul al prezentului document este protejat de legea dreptului de autor și constituie proprietatea TTL Planning S.R.L. și BOMAP Engineering S.R.L., 
neputând să fie reprodus parțial sau integral, fie modificat fără acordul scris la proprietarului de drept, obținut în prealabil. 

2.6. Programul de circulație 
 

Programele de circulație ale autobuzelor au fost întocmite, astfel încât sӑ rӑspundӑ cerințelor de 

deplasare ale locuitorilor municipiului într-o oarecare măsură ţinând seama de posibilităţile 

tehnice privind capacitatea de transport. Serviciul este bine organizat, existând intervale definite 

de operare a fiecărei curse, proiectate in raport cu programul de lucru al locuitorilor şi/sau orariile 

elevilor, adică al cererii de transport, însă, urmare a indisponibilității serviciului pentru anumite 

intervale considerabile de timp, se determină un grad de încredere scăzut al locuitorilor în 

sistemul de transport public. 

 

Conform Programului de circulație, operatorul alocă un autobuz suplimentar pe Linia 2 în orele 

de vârf sau în caz de necesitate pe orice alte linii, asigurând astfel oferta de transport necesară.  

 

Numӑrul curse realizate de către operator într-o zi din cursul sӑptӑmânii pe traseele din reţeaua 

de transport a municipiului Târnăveni sunt prezentate în Tabelul 2.6-1. 

 

Tabelul 2.6-1 Numӑrul curse realizate într-o zi din cursul sӑptӑmânii 

(Sursa: Primăria Municipiului Târnăveni, prelucrare Consultant) 

Nr.traseu Traseu 
Lungime 

traseu 
[km] 

Nr. Curse/zi * 
Luni-Vineri 

Linia 1A Cartier Dâmbǎu – Centru – Botorca 13,60 

9 Linia 1B 
Cartier Dâmbǎu– Centru – Strada Prefect Vasile 
Moldovan – Botorca 

16,00 

Linia 1C  Cartier Dâmbǎu – Centru – MOL 7,50 

Linia 2  Cartier Dâmbǎu – Centru – Cartier Seuca 6,20 14 

Linia 3 Cartier Cuștelnic – Centru 

4,90 7 
Linia 3A 

Cuștelnic – Școala gimnazială Avram Iancu – 
Centru (Piața Primăriei) 

Linia 4 Tineretului – Centru – Bobohalma 12,60 3 

Linia 5 Târnăveni – Adămuș 5,50 traseu nou 

Linia 6 Târnăveni - Gănești 7,00 traseu nou 
* exprimarea fracțională a numărului de curse/zi revine conform planificării din programul de transport, urmare a 

realizării unui număr impar de curse incomplete la nivel unei zile.  

 

Se va avea în vedere dezvoltarea rutelor de transport în zona limitrofă a municipiului Târnăveni, 

către următoarele comune: 

- Comuna Adămuș – 5.147 locuitori, 5,50 km distanță; 

- Comuna Gănești – 3.573 locuitori, 7,00 km distanță. 
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Astfel, se va realiza un parteneriat între cele 3 UAT-uri, cu scopul principal de transfer a forței de 

muncă din zonă, către societățile comerciale din municipiu și totodată, a elevilor de liceu, precum 

și posibilitatea de acces la Judecătorie, Parchet, AJOFM, spitale, Administrație financiară etc. 

 

2.7. Capacitatea sistemului de transport public 
 

Capacitatea de transport oferită sistemul de transport public din municipiul Târnăveni este de 

2.904 călători/zi. Capacitatea de transport a fost evaluată ţinând seama de capacitatea medie a 

vehiculelor utilizate pentru realizarea serviciului şi numărul de curse/zi conform programului de 

circulaţie. 

 

Tabelul 2.7-1 Capacitatea sistemului de transport public 

Număr total 
locuri 

Număr mediu de 
locuri per vehicul 

Număr zilnic 
de curse 

Capacitate medie de transport 
oferită – călători/zi 

525 88 33 2.904 

 

Ţinând seama de populaţia cu domiciliul stabil în municipiul Târnăveni şi de rezultatele anchetelor 

efectuate în cadrul PMUD (a se vedea capitolul 3.2. Colectarea de Date - PMUD) cu privire la 

rata de deplasare şi repartiţia modală, se observă că accesibilitatea spaţială, dar mai ales 

temporală a sistemului de transport se reflectă în capacitatea de transport redusă oferită de 

sistemul de transport fapt ce a condus la o utilizare a sistemului public de transport de numai 

10,7% în favoarea deplasărilor cu autoturismul care prezintă o utilizare de 46%. 

 

 

Figura 2.7-1 Distribuția deplasărilor locale pe moduri de transport, anul 2022  

(sursa: PMUD) 

 



  

Studiu de Oportunitate pentru 
achiziția de autobuze 

- Municipiul Târnăveni -  

 

 

 Mai, 2022 Pagina 14 din 71 
Întreg conținutul al prezentului document este protejat de legea dreptului de autor și constituie proprietatea TTL Planning S.R.L. și BOMAP Engineering S.R.L., 
neputând să fie reprodus parțial sau integral, fie modificat fără acordul scris la proprietarului de drept, obținut în prealabil. 

Tot, în cadrul PMUD regăsim repartizarea deplasărilor în funcție de scopul călătoriei. Astfel, ponderea 

cea mai mare o au deplasările la/de la muncă, respectiv 60,8%, urmate de deplasările legate de 

deplasările privind educația (inclusiv ducerea copiilor la școală), cu o pondere de 19,2%. 

 

 

Figura 2.7-2 Distribuția deplasărilor în funcție de scopul călătoriei, anul 2022  

(sursa: PMUD) 
 

2.8. Titluri de călătorie 
 
2.8.1. Tipuri de titluri de călătorie şi tarife 
 

Potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători pe raza 

administrativ-teritorială a Municipiului Târnăveni de concesionare nr. 17239/563/20.08.2015, 

tarifele de călătorie, la încheierea contractului, vor fi următoarele: 
 

Tabelul 2.8-1 Titluri de călătorie existente 

(Sursa: Primăria Muncipiului Târnăveni – Contract de Servicii Publice) 

Tip legitimație de călătorie 
Valoare în lei, 

TVA inclus 

Bilet 1 călătorie pe Liniile 1, 1A, 1B, 2 , 3 și 3A 2 

Bilet 1 călătorie pe Linia 4 4 

Abonament lunar pe Linia 4 135 

Abonament lunar - toate liniile 93 

Abonament lunar - 2 linii (la alegere) 75 

Abonament lunar - 1 linie (la alegere) 56 

Abonament Elevi 56 

Valoare de abonament decontabilă pentru PENSIONARI 15 

Valoare de abonament decontabilă pentru PERSOANE CU HANDICAP ȘI 
ÎNSOȚITORI 

40 

Valoare de abonament decontabilă pentru VETERANI/DEPORTAȚI 93 
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Nu există un sistem de taxare integrat prevăzut cu automate de emitere a biletelor şi terminale 

de validare în vehicul, titlurile de călătorie se pot procura de la personalul TAR S.A. prezent în 

fiecare autobuz (taxator), iar abonamentele de la casieria societăţii din str. Şcolii. 

 
2.8.2. Numărul de titluri de călătorie vândute 
 

Conform Studiului de Oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de 

transport public local de călători, prin curse regulate, pe raza administrativ-teritorială a 

Municipiului Târnăveni, numărul pasagerilor transportați pe fiecare an reprezentativ, respectiv al 

biletelor vândute și abonamentelor a fost următorul: 

 

Tabelul 2.8-2 Titluri de călătorie existente 

An de referință 
Pasageri 

transportați 

Valoare monetară (lei) 
Procent raportat în valoarea 

totală pe categorii de titluri de 
călătorie 

Bilete Abonamente Bilete Abonamente TOTAL 

2015 1,441,392 460,727 16,326 32% 68% 100% 

2016 1,022,786 419,246 13,624 41% 59% 100% 

2017 991,816 387,706 11,996 39% 61% 100% 

2018 789,696 304,836 10,481 39% 61% 100% 

2019 564,256 285,496 5,126 51% 49% 100% 

2020 442,527 231,867 3,855 52% 48% 100% 

Media anilor 875,412 348,313 10,235 42.27% 57.67%  

 

Numărul mediu zilnic de titluri de călătorie vândute se situează în jurul valorii de 825 de bilete/zi 

cu valori maxime în zilele de luni, care ajung la aprox. 1.200 de bilete/zi, la care se adaugă o 

medie lunară de abonamente valabile de 1.730 de abonamente. 

 

În intervalul 2015 - 2020, statistica titlurilor de călătorie vândute se situează în jurul valorii de 

358.548 lei/an, ajungând la 235.722 lei/an în anul 2020 şi având o tendinţă descrescătoare în 

ultimii ani de aproximativ 21%/an, generată de evoluția descrescătoare a populației Municipiului 

Târnăveni, conform următoarei figuri. 
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Figura 2.8-1 Evoluția populației municipiului Târnăveni, 2012 - 2020 

(Sursa: PMUD) 

 

Se remarcă o reducere de 28,55% în anul 2019, raportată la anul anterior, cauzată de 

restrângerea activităților socio-economice cauzată de pandemie. În figura de mai josError! 

Reference source not found. se prezintă evoluţia anuală a valorilor monetare încasate din titluri 

de călătorie vândute în intervalul 2015 - 2020. 

 

 

Figura 2.8-2 Evoluţia numărului de titluri de călătorie vândute (2012 - 2017) 

(Sursa: Primăria Municipiului Târnăveni, prelucrare Consultant) 

 
Din punct de vedere al repartiţiei deplasărilor persoanelor chestionate pe moduri de transport a 

rezultat că aproximativ 49% din deplasări se realizează cu mijloace de transport nemotorizate și 

mers pe jos, iar 51% din deplasări se realizează cu mijloace de transport motorizate. Dintre 

deplasările motorizate 22% se realizează cu transportul public, reprezentând 11% din totalul 

deplasărilor, aşa cum se prezintă în figura de mai jos. 
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Figura 2.8-3 Repartiţia modală a deplasărilor  

(Sursa: PMUD, prelucrare consultant) 

 
Ponderea redusă a deplasӑrilor cu transportul public poate fi cauzată de: 

- suprafața relativ redusӑ oraşului, distanțele de deplasare între diferitele puncte de interes fiind 

scurte; 

- vechimea mare a mijloacelor de transport public; 

- confortul redus oferit de mijloacele de transport public; 

- program de circulaţie cu frecvenţe reduse; 

- lipsa disponibilității serviciului de transport public în anumite intervale; 

- viteza medie de deplasare micӑ; 

- existenţa zonelor nedeservite de transportul public în comun. 

 

În figura următoare este prezentată durata medie de deplasare în funcție de modurile de transport 

disponibile la nivelul municipiului Târnăveni. 
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Figura 2.8-4 Durata medie a deplasării, în funcție de modul de transport 

(Sursa: PMUD) 

 

Cu toate că durata medie a deplasării cu bicicleta este superioară, transportul public înregistrează 

performanțe comparabile, ceea ce indică o viteză comercială slabă a sistemului de transport 

public, iar pe de altă parte deplasările cu autoturismul sunt cele mai scurte din punct de vedere 

temporal, aspect ce oferă un criteriu important cu impact la nivelul alegerii modului de transport. 

 

2.9. Situaţia financiară a operatorului de transport 
 

Datoritӑ uzurii crescute, autobuzele au o viteza comercială medie de deplasare scăzută fapt ce 

determină pe de o parte, creşterea costurilor cu reparaţiile, creșterea nivelului noxelor, iar pe de 

altă parte, întârzieri în programul de circulaţie. Autobuzele folosite au un consum destul de ridicat 

de motorinӑ care genereazӑ costuri mari cu achiziţia de carburant. 

 
Combustibilul utilizat are un grad crescut de poluare datorită tipurilor de motoare ale autobuzelor 

din parcul circulant, având norme Euro 1, Euro 3 și două autobuze Euro 5. Toate aceste probleme 

referitoare la uzura şi consumul ridicat se reflectă în costul mediu pe kilometru, care la nivelul 

ultimilor ani (2015-2020) este de 7,37 lei/km, cu o tendinţă de creştere odată cu vechimea 

parcului, de la 6,03 lei/km în 2015 la 11,69 lei/km în 2019, urmând o variație descendentă până 

în 2020, aşa cum se prezintă în figura de mai jos. 
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Figura 2.9-1 Evoluţia costului mediu pe kilometrul parcurs (lei/km, 2015 - 2020) 

(Sursa:Municipiul Târnăveni, prelucrare Consultant) 

 

Conform directivelor europene privind reducerea noxelor se impune înnoirea parcului auto cu 

durata de viață depaşită cu autovehicule care au un consum redus de combustibil şi /sau de 

concept hibrid/electrice. Totodată, întrucât se urmӑreşte creşterea atractivitӑții transportului public 

urban, se impune achiziționarea unor mijloace de transport în comun cu un grad de confort ridicat 

şi adaptate nevoilor tuturor categoriilor de persoane. 

 

Deşi evoluţia numărului de călători transportaţi este într-un trend descrerscător constant, evoluţia 

costului mediu pe călător transportat nu prezintă aceeaşi alură fapt ce poate conduce la ideea că 

cheltuielile sunt plafonate în funcţie de buget, reparaţiile nu sunt făcute întotdeauna la timp iar 

gradul de indisponibilitate a materialului rulant este crescut. 
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Figura 2.9-2 Evoluţia costului mediu pe călător transportat (lei/căl 2015 - 2020) 

(Sursa: Municipiul Târnăveni, prelucrare Consultant) 

 

În ceea ce priveşte prestaţia materialului rulant pentru efectuarea serviciului de transport public 

de călători se observă o tendinţă constantă pentru anii 2015-2018 și 2020 cu un rulaj de 292816 

km/an, iar în 2019 s-a înregistrat o scădere semnificativă de 29,72% a rulajului anual, raportat la 

anii statistici.Variația prestației parcului de vehicule se prezintă în figura următoare: 

 

 

Figura 2.9-3 Evoluţia rulajului anual al parcului de vehicule (km/an, 2015 - 2020) 

(Sursa: Municipiul Târnăveni, prelucrare Consultant) 

 

Deşi prestaţia materialului rulant are o tendinţă cvasi constantă, aceasta nu este în corelaţie cu 

costul mediu pe kilometrul parcurs, care este în continuă creştere rezultând o discrepanţă cauzată 

în special cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, având în vedere că preţul combustibilului s-a 

situat în intervalul 2015-2020 în jurul valorii de 5,17 lei/litru, conform analizei din tabelul următor, 
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dar şi a cheltuielilor cu personalul, având în vedere politica fiscală din ultimii ani şi creşterea 

salariului minim pe economie. 

 

Tabelul 2.9-1 Estimare cost carburant 

An de referință 
Cost litru motorină (*) 

[EURO/l] 
Curs EURO (**) 

[RON] 
Cost litru motorină 

[RON/l] 

2015 1,16 4,44 5,15 

2016 1,03 4,49 4,62 

2017 1,14 4,56 5,20 

2018 1,13 4,65 5,25 

2019 1,14 4,74 5,40 

2020 1,12 4,83 5,41 

media 1,12 4,62 5,17 
Surse: 

* http://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/2020_01_06_Oil_Prices_DIE.pdf 

**https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-

graph-ron.en.html 

 

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor pentru activitatea de transport a TAR S.A. este prezentată în 

figura de mai jos, în care se poate observa că diferenţa dintre venituri şi cheltuieli, susţinută prin 

diferențele de tarif cuvenite operatorului, este cvasi-staţionară cu o medie a anilor statistici de 

jurul valorii de 810.069 RON/an (cuprinsă între 688.469 RON/an şi 874.733 RON/an), însă ca 

urmare a tendinţei descrescătoare a numărului de călători și a tendinței crescătoare a tarifelor, 

raportul dintre venituri și cheltuieli are o tendinţă de reducere, de la 70% în anul 2015 şa 36% în 

anul 2020. 

 

 

Figura 2.9-4 Venituri şi cheltuieli operator (lei/an, 2015-2020) 

(Sursa: Municipiul Târnăveni, prelucrare Consultant) 
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Cu toate acestea, deşi reducerea diferenţei procentuale între cheltuieli şi venituri poate părea 

îmbucurătoare, având în vedere dinamica evoluţiei numărului de călători transportaţi, a prestaţiei 

materialului rulant, a costului specific pe kilometru şi pe călător transportat, această ponderare a 

cheltuielilor este sustinută de creșterea tarifară și poate indica o activitate intensă de mentenanţă, 

întreţinere şi reparaţii costisitoare, având în vedere că vechimea parcului rulant are un mare 

impact şi oricâte cheltuieli de întreţinere s-ar efectua autobuzele existente şi-au consumat între 

de 1,75 şi 3,63 durata de funcționare normală. 
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3. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei 
3.1. Necesitatea investiţiei 
 
Având în vedere situația existentă identificăm următoarele necesități: 
 

NC1: Pentru desfășurarea activității de transport în conformitate cu structura rețelei de transport 

și a programelor de circulație, TAR S.A. dispune de un parc auto de construcţie foarte variată şi 

aşa cum am prezentat în capitolul anterior, cu o vechime foarte mare cuprinsă între 14 şi 29 de 

ani, având o vechime medie considerabilă de 20,17 ani. 

 

NC2: Trebuie menționat și faptul că datorită vechimii mari a parcului de material rulant, acesta 

are un mare impact asupra activității de întreținere și reparații. Vehiculele și-au depășit durata de 

funcționare normală între 1,75 și 3,63 ori, conform HG 2139/2004, care este de 8 ani. Astfel 

că unele dintre acestea vehicule ar fi trebuit casate, astfel că oricâte cheltuieli de întreţinere s-ar 

efectua autobuzele existente nu vor mai avea capacitatea de a oferi siguranță, confort și calitate 

în efectuarea serviciului de transport persoane. 

 

NC3: În contextul noilor reglementări privind protecţia mediului şi reducerea poluării aerului, 

solului şi apei, dar şi fonică şi implicit reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, parcul actual 

de material rulant este depăşit tehnologic şi cu mult peste normele actuale privind emisiile, 

majoritatea fiind cu normă de poluare Euro 1 și Euro 3 (exclusiv 2 dintre acestea). 

 

NC4: Autobuzele folosite în prezent au un consum ridicat de combustibil, situat în medie la 

peste 50 l/100 km, situație care conduce la costuri mari cu achiziţia de carburant, dar şi un nivel 

ridicat de emisii de gaze cu efect de seră. 

 

NC5: Parcul de autobuze prezintă o stare de uzură avansată, având o vechime medie 

considerabilă (20,17 ani – la nivelul anului 2022), ceea ce duce la un cost suplimentar al 

mentenanței, cât si la o indisponibilitate mărită datorită defecțiunilor repetate (uneori la 

imposibilitatea de realizare a serviciului comercial).  

 

NC6: Mai mult, datoritӑ uzurii crescute, dar şi a capacității scăzute a rețelei rutiere a municipiului 

Târnăveni (rețeaua fiind alcătuită doar din drumuri de categoria III și IV, conform clasificării 

străzilor, OMT 49/1998) și stării precare parțiale a căii de rulare, acestea au o viteza comercială 

medie de deplasare scăzută (sub 15 km/h) ceea ce determină un nivel ridicat de emisii de gaze 

cu efect de seră, precum şi un cost ridicat cu reparaţiile, iar pe de altă parte pot provoca întârzieri 

în programul de circulaţie.  
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NC7: Trebuie menţionat faptul că toate autobuzele din parcul existent au fost achiziționate 

second-hand, cu kilometrii considerabili parcurşi. În plus, rulajul anual al flotei de autobuze poate 

ajunge la aproximativ 200 mii de km/an. 

 

NC8: Totodată, menționăm că în baza legii 92/2007 autoritatile administratiei publice au obligatia 

de a stabili și de a aplica strategia pe termen mediu și lung pentru extinderea, dezvoltarea și 

modernizarea serviciilor de transport public local, tinand seama de planurile de urbanism și 

amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor și de nevoia 

de mobilitate a cetățenilor, evolutia acestora, precum și de folosirea mijloacelor de transport cu 

consumuri energetice reduse și emisii minime de noxe. 

 

Astfel, având în vedere vechimea foarte mare a parcului de autobuze a TAR S.A., durata de viață 

depășită, starea tehnică precară și rulajul considerabil, gradul de uzură avansat, probleme în 

asigurarea capacității de transport, consum ridicat de combustibil și nivelul mare de emisii cu mult 

peste normele actuale autobuzele fiind depășite tehnologic, precum și necesitatea de adaptare a 

capacității de transport oferită de sistemul de transport public la nevoia de mobilitate a cetățenilor 

orașului, se impune înlocuirea întregului parc circulant prin achiziția unui număr de 7 (șapte) 

autobuze care să corespundă normelor actuale și tendințelor de reducere a emisiilor de gaze cu 

efect de seră. 

 

3.2. Oportunitatea investiţiei 
 
În cadrul direcţiilor de acţiune şi proiecte pentru infrastructura de transport din cadrul Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) a fost identificată necesitatea de modernizare a parcului de 

vehicule de transport public local.  

 

Proiectul cuprinde integrarea de Mobilitate Durabilă și Intelingentă în municipiul Târnăveni (etapa 

1) prin intermediul mai multor activități, cum ar fi: 

- Componenta de transport public: 

o Activitatea 1 – modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al 

transportului public (dispecerat, camere de supraveghere, informare călători în stații); 

o Activitatea 2 – modernizarea parcului de vehicule de transport public local, prin 

achiziția de vehicule de transport public electrice/hibride/CNG, inclusiv 

infrastructura de alimentare cu energie electrică necesară; 

o Activitatea 3 – modernizarea autobazei pentru vehiculele de transport public – inclusiv 

instalarea stație încărcare cu energie electrică pentru vehiculele de transport public; 

- Managementul mobilității urbane: 
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o Activitatea 4 – eficientizarea serviciului de transport public prin introducerea unui sistem 

de ticketing, incluzând toate subsistemele componente (autobază, dispecerat, automate 

eliberare tichete, echipamente controlori); 

o Activitatea 5 – sistem de management al transportului public (monitorizare, gestionare, 

mentenanță, prioritate pentru vehiculele de transport public). 

- Componenta de integrare a modurilor de transport și acces la alte activități urbane, suport 

pentru mobilitate: 

o Activitatea 6 – implementarea unui sistem unic, integrat de taxare pentru transportul 

public și parcare; 

o Activitatea 7 – portal integrat de mobilitate urbană activă. 

 

Prin îmbunătățirea serviciului de transport public se asigură în mod echitabil accesul tuturor 

cetățenilor la servicii și locurile de muncă și se creează o alternativă reală a transportului motorizat 

individual. Astfel proiectul în cadrul PMUD a fost inclus proiectul P1.1 – Proiect Integrat de 

Mobilitate Durabilă și Inteligentă în municipiul Târnăveni – Etapa 1 în care se propune 

înnoirea parcului de vehicule de transport și asigurarea necesarului de vehicule suplimentare 

pentru îmbunătățirea frecvenței, extinderea traseelor şi operarea în zone cu accesibilitate redusă, 

în funcție de necesitate.  

 

Achiziția de autobuze cu nivel scăzut de emisii se încadrează în politica Comisiei Europene 2014-

2020 de sprijinire a tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon și anume POR 2014-

2020 (Programul Operațional Regional) – Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie 

cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, 

inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante 

pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată 

pe planurile de mobilitate urbană durabilă. 

 

Prin Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2 din POR 2014-2020, sunt sprijinite acele 

proiecte care dovedesc ca au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent 

CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivel urban. Punctul de plecare în identificarea 

acestor proiecte se regăsește în analiza efectuată, direcțiile de acţiune și măsurile propuse în 

planurile de mobilitate urbană durabilă ale respectivelor orașe/municipii/alte zone mai extinse, 

stabilite conform prevederilor legale. Reducerea de echivalent CO2 este definită ca diferenţa, 

pentru un an stabilit (de ex. primul an de după implementarea proiectului), dintre emisiile totale 

de echivalent CO2 al celui mai posibil scenariu „fără proiect” („A face minimum”) şi emisiile totale 

de echivalent CO2 pentru scenariul „cu proiect” („A face ceva”).   
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Finanțare din cadrul PNRR - Componenta 10 - Fondul local,  din cadrul Axei de Investitii I.1 

- Mobilitatea urbană durabilă,  Investiția  I.1.1. - Înnoirea parcului de vehicule destinate 

transportului public (achiziția de vehicule nepoluante). 

 

Investiția permite achiziționarea de vehicule nepoluante noi cu emisii zero de gaze de eșapament: 

autobuze electrice/hidrogen, tramvaie, troleibuze, microbuze electrice/hidrogen. 

 

Obiectivul specific: 

- Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană; 

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi; 

- Sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport. 

 

Obiectiv de mediu evaluat conform principiului DNSH 

- Atenuarea efectelor schimbărilor climatice; 

- Adaptarea la efectele schimbărilor climatice. 

 

Totodată, în 2011, Comisia Europeană a adoptat Carta Albă privind transporturile. Documentul 

prezintă o foaie de parcurs pentru 40 de inițiative concrete, implementate până în 2020, care vor 

contribui la creșterea mobilității, înlăturarea barierelor majore în domenii-cheie, reducerea 

consumului de combustibil și creșterea numărului de locuri de muncă. În același timp, 

propunerile sunt realizate pentru a reduce dependența Europei de importurile de petrol și 

pentru a  reduce emisiile de carbon în transport cu 60% până în 2050. 

 

În context urban, Carta Albă stabilește o strategie mixtă implicând amenajarea teritoriului, sisteme 

de tarifare, servicii eficiente de transport public și  infrastructură pentru modurile de transport 

nemotorizat. Documentul recomandă ca orașele care depășesc o anumită dimensiune să 

dezvolte planuri de mobilitate urbană, pe deplin aliniate cu Planuri Integrate de Dezvoltare 

Urbană. 

 

Conform documentelor programatice de la nivel european, mobilitatea urbană trebuie să devină 

mult mai puţin dependentă de utilizarea autoturismelor personale, prin schimbarea 

accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe 

mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de 

înaltă calitate şi eficienţă, reducerea utilizării autoturismelor personale 

 

Prin dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv și eficient, prin 

crearea/modernizarea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, dar şi prin 

crearea/modernizarea unor trasee/spaţii pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru 

pietoni, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părţi din 
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ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, utilizarea 

bicicletei ca mijloc de deplasare şi mersul pe jos, astfel asigurâbdu-se diminuării semnificative a 

traficul rutier și emisiile de echivalent CO2 în oraşe/municipii. 

 

Prin măsurile/activităţile propuse în cadrul Obiectivului specific 3.2, se urmărește în principal 

îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, 

transferului către acesta de la autoturismele personale, precum şi a transferului de la autoturisme 

către modurile nemotorizate de transport, așa cum este cazul achiziționării autobuzelor propuse 

în cadrul studiului de față, în corelație cu activități de dezvoltare ale infrastructurii existente. 

 

Având în vedere cele menționate anterior, dar și faptul că investiția va fi tratată în mod integrat 

prin achiziționarea autobuzelor, modernizarea autobazei, infrastructura de transport 

(monitorizare, automate eliberare tichete, echipamente controlori) etc., considerăm oportună 

înnoirea flotei de autobuze ce va asigura creșterea atractivității sistemului de transport public și 

asigurarea premiselor redistribuirii repartiției modale în favoarea transportului public. 
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4. Obiectivele Investiţiei 
 

În baza analizei situaţiei existente prezentată în cadrul Capitolului 2 – Situația existentă de mai 

sus, precum şi în urma evaluării necesităţii şi oportunităţii investiţiei prezentate în cadrul 

Capitolului 3 - Necesitatea şi oportunitatea investiţiei, au fost identificate următoarele probleme 

cheie: 

 

PC1: Parcul de material rulant existent este de construcţie foarte variată şi are o vechime foarte 

mare cuprinsă între 14 şi 29 de ani, având o vechime medie considerabilă de 20,17 ani, generând 

probleme în activitatea de exploatare şi mentenanţă (lipsa pieselor de schimb, indisponibilitatea 

atelierelor specializate etc.). 

 

PC2: Parcul de material rulant existent şi-a consumat între de 1,75 şi 3,63 ori durata de 

funcționare normată, oferind un nivel scăzut de siguranță, confort și calitate în efectuarea 

serviciului de transport persoane. 

 

PC3: Parcul de material rulant existent este depăşit tehnologic şi cu norme de poluare şi nivel 

de emisii cu mult peste normele actuale privind emisiile, majoritatea fiind cu normă de 

poluare Euro 1 şi Euro 3. 

 

PC4: Autobuzele folosite în prezent au un consum ridicat de combustibil, situat în medie la 

peste 50 l/100 km, situație care genereazӑ costuri mari cu achiziţia de carburant, dar şi un nivel 

ridicat de emisii de gaze cu efect de seră. 

 

PC5: Parcul de material rulant existent prezintă o stare de uzură avansată, având o vechime 

medie considerabilă (20,17 ani – la nivelul anului 2022), ceea ce duce la un cost suplimentar al 

mentenanței, cât si la o indisponibilitate mărită datorită defecțiunilor repetate (uneori la 

imposibilitatea de realizare a serviciului comercial). 

 
PC6: Parcul de material rulant existent are un rulaj considerabil, iar acestea au fost achiziţionate 

second-hand şi utilizate pentru efectuarea transportului public de persoane în municipiul 

Târnăveni cu un rulaj de aproximativ 200 mii de km pe an. 

 
Având în vedere provocările cheie identificate mai sus, este evident că există dovezi puternice 

care să susţină ameliorarea serviciului de transport public prin înnoirea parcului de autobuze. 

Astfel, identificarea principalelor obiective ale investiţiei au pornit de la evaluarea situaţiei 

existente, precum şi a necesităţii şi oportunităţii investiţiei, iar pentru a răspunde nevoilor şi 

cerinţelor actuale privind creşterea ponderii modale către transportul public, realizarea unui 
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sistem de transport public mai eficient, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră datorate 

transportului, reducerea consumului de combustibil, creșterea atractivității transportului, 

confortului oferit călătorilor şi asigurarea unui sistem de transport adaptat nevoilor de mobilitate 

care să susţină creşterea economică locală, s-au stabilit următoarele obiective: 

 

O1: Reducerea impactului activităților de transport asupra mediului şi locuitorilor (poluarea 

aerului, zgomot) în cadrul zonei de studiu prin utilizarea unor mijloace de transport mai puţin 

poluante şi asigurarea unui transfer sustenabil al unei părţi din ponderea modală a utilizării 

autoturismelor personale, către transportul public, asigurându-se diminuări semnificative ale 

traficul rutier și a emisiilor de CO2ec. Totodată, utilizarea în efectuarea serviciului de transport 

public local a unor autobuze performante și de ultimă generație va contribui la reducerea 

impactului negativ asupra mediului datorat sectorului transporturilor. 

 

O2: Sprijinirea dezvoltării activităților economice din Municipiul Târnăveni prin creşterea 

atractivităţii sistemului de transport public. Totodată, întrucât se urmӑreşte creşterea atractivitӑții 

transportului public urban, se impune achiziționarea unor mijloace de transport în comun cu un 

grad de confort ridicat şi adaptate nevoilor tuturor categoriilor de persoane (inclusiv pentru 

persoanele cu dizabilități). 

 

O3: Sprijinirea aspirațiilor de creștere economică a Municipiul Târnăveni prin asigurarea unei 

capacități de transport adaptate nevoii de mobilitate a locuitorilor. Având în vedere trendul de 

creștere al numărului de călători transportați şi desele apariții de suprasolicitare în perioadele 

orelor de vârf, în consecinţă este necesar adaptarea capacității de transport oferită de sistemul 

de transport public la nevoia de mobilitate a cetățenilor orașului prin achiziția autobuzelor de 

ultimă generație care să corespundă normelor actuale, tendințelor de reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră și adaptate pentru toate categoriile de persoane. 

 

O4: Reducerea consumului de carburant și a costurilor de mentenanță. Având în vedere că 

autobuzele de ultimă generație sunt mai performante, fiind realizate cu tehnologie de ultimă 

generație, acest lucru poate ajuta în gestionare și reducerea costurilor de întreținere și operare a 

întregii flote. 

 

O5: Îmbunătățirea nivelului de confort și siguranță. Acest lucru este posibil, având în vedere că 

autobuzele de ultimă generație sunt mult mai silențioase, echipate cu sisteme de suspensie 

performante (perne de aer adaptate în funcție de sarcina transportată), mult mai atractivite și mai 

sigure de condus de către șoferi. 

 

Principalele obiective ale investiţiei sunt prezentate mai jos, trasate în corelaţie cu provocările 

cheie identificate şi menționate anterior.  
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Tabelul 3.2-1 Obiectivele principale ale investiției în corelaţie cu provocările cheie 
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O1: Reducerea impactului activităților de 

transport asupra mediului şi locuitorilor 

(poluarea aerului, zgomot) în cadrul zonei de 

studiu prin utilizarea unor mijloace de transport 

mai puţin poluante şi asigurarea trecerii de la 

utilizarea autoturismelor la transportul public. 

      

O2: Sprijinirea dezvoltării activităților 

economice din Municipiul Târnăveni prin 

creşterea atractivităţii sistemului de transport 

public. 

      

O3: Sprijinirea aspirațiilor de creștere 

economică a Municipiul Târnăveni prin 

asigurarea unei capacități de transport 

adaptate nevoii de mobilitate a locuitorilor. 

      

O4: Reducerea consumului de carburant și a 

costurilor de mentenanță.  
      

O5: Îmbunătățirea nivelului de confort și 

siguranță.  
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5. Scenariile tehnico-economice propuse 
 

Având în vedere obiectivele proiectului de investiții am selectat 8 scenarii posibile concretizate 

prin următoarele soluții de propulsie: 

- Scenariul 1 – Autobuze Diesel (soluția actuală) 

- Scenariul 2 – Autobuze Diesel Euro VI 

- Scenariul 3 – Autobuze alimentate cu Gaz Natural Condensat (CNG) 

- Scenariul 4 – Autobuze alimentate cu biocombustibil (biodiesel) 

- Scenariul 5 – Autobuze alimentate cu bioetanol 

- Scenariul 6 – Autobuze hibrid (diesel-electric) 

- Scenariul 7 – Autobuze electrice 

- Scenariul 8 – Autobuze cu hidrogen 

 

Scenariile identificate sunt prezentate în cadrul capitolului 5.1, iar în cadrul capitolului 5.2 este 

prezentată o analiză multicriterială pentru identificarea soluției recomandate, precum și avantajele 

soluţiei recomandate. 
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5.1. Prezentarea scenariilor 
 

Scenariul 1 - Autobuze Diesel (soluția actuală) 

Momentan, în cadrul companiei de transport TAR S.A., se folosesc autobuze care se încadrează 

în norme de poluare Euro 1, 3 și 5 cu un consum ridicat de combustibil, echipate cu motor diesel, 

având ca principal avantaj experiența operatorului în operarea acestui tip de autobuz.  

Prezentăm mai jos principalii indicatori ai acestui tip de autobuz. 

Emisii CO2ec 1000 g/km 

NOx 3,51 g/km 

PM10 0,10 g/km 

Nivel de zgomot Staționare 89 - 95 dB 

În mers 79 - 80 dB 

Performanțe 

operaționale 

Autonomie 400 - 600 km 

Flexibilitate a rutei Ridicată 

Consum de energie 4,13 kWh/km 

Interval de alimentare 2 - 3 zile 

Durată alimentare 5 - 10 min 

Infrastructură Nu necesită infrastructură specială 

Stațiile de alimentare au o largă răspândire 

Costuri Cost de Achiziție 0 euro/buc 

Cost de Operare 3,00 euro/km 

Cost cu Infrastructura 0 euro 

Avantaje - experiența operatorului în operarea acestui tip de autobuz; 

- datorită tradiției îndelungate a motoarelor diesel, costurile de întreținere și 

de exploatare a autobuzelor diesel sunt previzibile;  

- infrastructura de realimentare este în larg răspândită;  

- posibilitatea de adaptare în funcție de modificarea traseului sau în caz de 

incident pe unul dintre trasee; 

- autobuzele pot fi adaptate relativ ușor pentru utilizarea biocombustibililor. 

Dezavantaje - în contextul unei preocupări de reducere a resurselor de combustibili fosili 

pe termen lung și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, aceste 

autobuze nu mai sunt o soluție – diminuarea poluării mediului înconjurător; 

- poate fi afectat de noi reglementări europene privind transportul public în 

orașe; 

- consumul mare de combustibil; 

- nu sunt atractive publicului călător – lipsă sistem HVAC, info-călători, 

zgomot mare, aspect vizual neplăcut; 

- cost mare cu mentenanța – vechime mare autobuze/durată de viață 

depășită. 
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Scenariul 2 - Autobuze Diesel Euro VI 

Autobuze alimentate cu combustibil Diesel 

funcționează pe baza motorului clasic cu combustie 

internă (ardere internă) pe bază de carburant (diesel). 

Combustibilul este livrat de o rețea standard de 

distribuție a carburanților.  

Prezentăm mai jos principalii indicatori ai acestui tip de 

autobuz. 
 

  

Emisii CO2ec 1000 g/km 

NOx 1,10 g/km 

PM10 0,03 g/km 

Nivel de zgomot Staționare 80 dB 

În mers 77 dB 

Performanțe 

operaționale 

Autonomie 600-900 km 

Flexibilitate a rutei Ridicată 

Consum de energie 3,89 kWh/km 

Interval de alimentare 2 - 3 zile 

Durată alimentare 5 - 10 min 

Infrastructură Nu necesită infrastructură specială 

Stațiile de alimentare au o largă răspândire 

Costuri Cost de Achiziție 230.000 euro/buc 

Cost de Operare 2,50 euro/km 

Cost cu Infrastructura 0 euro 

Avantaje - experiența operatorului în operarea acestui tip de autobuz; 

- datorită tradiției îndelungate a motoarelor diesel, costurile de întreținere și 

de exploatare a autobuzelor diesel sunt previzibile;  

- infrastructura de realimentare este în larg răspândită;  

- posibilitatea de adaptare în funcție de modificarea traseului sau în caz de 

incident pe unul dintre trasee; 

- autobuzele pot fi adaptate relativ ușor pentru utilizarea biocombustibililor. 

Dezavantaje - în contextul unei preocupări de reducere a resurselor de combustibili fosili 

pe termen lung și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, aceste 

autobuze nu mai sunt o soluție – diminuarea poluării mediului înconjurător; 

- poate fi afectat de noi reglementări europene privind transportul public în 

orașe; 

- consumul mare de combustibil; 

- cost mare cu mentenanța. 
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Scenariul 3 - Autobuze alimentate cu Gaz Natural 

Condensat (CNG) 

Autobuze alimentate cu Gaz Natural Condensat (CNG) 

funcționează pe motorul convențional cu combustie pe 

bază de CNG. Gazul este livrat de o rețea standard de 

distribuție a gazelor și este comprimat la presiunea 

necesară pentru a fi pompat în vehicul. Conversia 

autobuzelor regulate cu motorină în autobuze alimentate 

cu Gaz Natural Condensat, nu mai este recomandabilă 

datorită standardelor mai stricte de emisie pentru autobuze. Principala diferență între autobuzul 

diesel de pe șosea și autobuzul CNG este în termeni de nivel de emisii.  

Prezentăm mai jos principalii indicatori ai acestui tip de autobuz. 

 

Emisii CO2ec 800 - 850 g/km 

NOx 0,88 g/km 

PM10 0,024 g/km 

Nivel de zgomot Staționare 78 dB 

În mers 78 dB 

Performanțe 

operaționale 

Autonomie 350 - 400 km 

Flexibilitate a rutei Ridicată 

Consum de energie 5,00 kWh/km 

Interval de alimentare 2 - 3 zile 

Durată alimentare 5 - 10 min 

Infrastructură Necesită o infrastructură de alimentare specifică (pompă specială și rezervor 

tampon pentru umplerea rapidă) sau adaptarea infrastructurii de umplere 

existente. Este necesară conectarea la rețeaua de gaze existentă, în caz 

contrar trebuie să fie construită o rețea de alimentare specifică. 

Costuri Cost de Achiziție 260.000 euro/buc 

Cost de Operare 2,60 euro/km 

Cost cu Infrastructura 400.000 – 500.000 euro 

Avantaje - autobuze alimentate cu Gaz Natural Condensat oferă beneficii pentru 

diversitatea energetică, deoarece nu se bazează pe petrol. Sistemele de 

realimentare cu gaz pot fi transformate în sistemele de alimentare cu 

hidrogen, deci ar putea fi un pas între motorină și hidrogen; 

- datorită informațiilor și utilizării acestui mod de alimentare, costurile de 

întreținere și de exploatare a autobuzelor diesel sunt previzibile. 
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Dezavantaje - fiind o sursă de energie neregenerabilă, se manifestă aceleași preocupări 

ca și pentru motorina, De asemena producția de gaze naturale în Europa 

continuă să scadă; 

- costuri suplimentare privind obligațiile protecției mediului înconjurător; 

- poate fi afectat de noi reglementări europene privind TP în orașe; 

- necesită o infrastructură de alimentare specifică. 
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Scenariul 4 - Autobuze alimentate cu biocombustibil (biodiesel) 

Autobuzele alimentate cu biocombustibil, au un 

rezervor special montat de obicei deasupra 

autobuzului, de unde se realizează alimentarea 

motorului de capacitate mare. Cutia de viteze poate fi 

manuală sau semi-automată, iar față de sistemul clasic 

are avantajul ca emisiile poluante generate prin 

arderea biocombustibilului sunt mai reduse decât la 

sistemul clasic Diesel.  

Prezentăm mai jos principalii indicatori ai acestui tip de 

autobuz. 

Emisii CO2ec 500 g/km 

NOx 3,16 g/km 

PM10 0,08 g/km 

Nivel de zgomot Staționare 78 dB 

În mers 78 dB 

Performanțe 

operaționale 

Autonomie 570 - 850 km 

Flexibilitate a rutei Ridicată 

Consum de energie 3,89 kWh/km 

Interval de alimentare 2 - 3 zile 

Durată alimentare 5 - 10 min 

Infrastructură Stațiile de alimentare au o largă răspândire, însă poate fi necesar reutilizarea 

tancurilor de motorină actuale sau amplasarea altora special pentru 

biocombustibil. 

Costuri Cost de Achiziție 230.000 euro/buc 

Cost de Operare 2,35 euro/km 

Cost cu Infrastructura 250.000 – 300.000 euro 

Avantaje - asigura locuri de muncă în mediul rural și crește puterea de cumpărare 

regională; 

- producerea biogazului asigură capacitatea de a utiliza deșeurile ca materii 

prime; 

- pot fi folosite autobuze cu motor diesel cu câteva modificări. 

Dezavantaje - posibilitatea de producere și alimentare cu biogaz este deficitară față de 

posibilitatea de alimentare cu combustibil clasic; 

- tehnologia de alimentare cu biogaz presupune lucrări de întreținere 

periodică la perioade dese datorită riscurilor existente; 
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- necesită spații speciale cu grad ridicat de securitate pentru stații de 

alimentare a autobuzelor cu biogaz. 

 

Scenariul 5 - Autobuze alimentate cu bioetanol 

Bioetanolul provine în principal din deșeuri de trestie 

de zahăr, de cereale / porumb / paie sau deșeuri 

forestiere. Autobuzele Diesel nu pot fi adaptate pentru 

utilizarea bioetanolului. Acest tip de autobuze 

funcționează 100% pe bioetanol, și nu pot fi 

amestecate cu alt tip de combustibil.  

Prezentăm mai jos principalii indicatori ai acestui tip 

de autobuz. 

 

Emisii CO2ec 400 - 600 g/km 

NOx 3,51 g/km 

PM10 0,10 g/km 

Nivel de zgomot Staționare 80 dB 

În mers 77 dB 

Performanțe 

operaționale 

Autonomie 400 - 600 km 

Flexibilitate a rutei Ridicată 

Consum de energie 3,89 kWh/km 

Interval de alimentare 1 - 2 zile 

Durată alimentare 5 - 10 min 

Infrastructură Se poate folosi aceeași infrastructură de umplere ca și pentru motorină, dar 

trebuie instalată o pompă specifică pentru bioetanol, precum și un rezervor 

de stocare diferit 

Costuri Cost de Achiziție 260.000 euro/buc 

Cost de Operare 2,52 euro/km 

Cost cu Infrastructura 100.000 – 200.000 euro 

Avantaje - reprezintă o alternative bună și de viitor pentru înlocuirea autobuzelor diesel 

existente; 

Dezavantaje - posibilitatea de producere și alimentare cu bioetanol este limitată și 

deficitară față de posibilitatea de alimentare cu combustibil clasic. 
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Scenariul 6 – Autobuze hibrid (diesel-electric) 

Autobuzele hibrid pot fi de două tipuri – serial și 

parallel. La vehiculele electrice hibride de tip paralel 

motorul cu ardere internă şi cel electric sunt 

conectate ambele la transmisie şi pot antrena roţile 

simultan, de obicei printr-o transmisie obişnuită. În 

ceea ce priveşte vehiculele electrice hibride de tip 

serial, propulsia este asigurată doar de motoarele 

electrice, motorul cu ardere internă (dimensionat 

mai mic) antrenează doar generatorul electric care 

alimentează motoarele electrice şi încarcă 

acumulatorii. Acumulatorii instalaţi pe ele au o capacitate mai mare decât la cele paralele, ridicînd 

preţul de cost. Însă motorul cu ardere internă poate lucra exclusiv în regim opltim, ceea ce reduce 

la maximum consumul de combustibil la ciculaţia în oraş. Arhitectura serială este mai eficientă la 

viteze mici fiind recomandată pentru autobuze, iar cea paralelă la viteze mari. Autobuzele hibrid 

(în special hibrizi seriali) oferă, de asemenea, posibilitatea de a acoperi distanțele scurte doar pe 

unitatea electrică. Această opțiune este deosebit de atractivă pentru rutele scurte ale unui oraș 

de mici dimensiuni, sau pe sectoarele din centrul orașuluiunde sunt necesare niveluri scăzute de 

zgomot și emisii pentru a reduce poluarea locală.  

Prezentăm mai jos principalii indicatori ai autobuzului hibrid serial. 

 

Emisii CO2ec 700 g/km   

NOx 2,80 g/km 

PM10 0,08 g/km 

Nivel de zgomot Staționare 69 dB 

În mers 73 dB 

Performanțe 

operaționale 

Autonomie 600 - 900 km 

Flexibilitate a rutei Ridicată 

Consum de energie 3,17 kWh/km 

Interval de alimentare 2 - 3 zile 

Durată alimentare 5 min la capete  

Infrastructură Nu necesită infrastructură specială, stațiile de alimentare având o largă 

răspândire Bateria electrică este reîncărcată prin grupul motor diesel-

generator și prin recuperarea energiei de frânare fără a fi necesară nici o 

infrastructură specifică de încărcare. 

Costuri Cost de Achiziție 280.000 euro/buc 

Cost de Operare 2,70 euro/km 
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Cost cu Infrastructura 0,00 euro 

Avantaje - reprezintă o alternativă bună și de viitor pentru înlocuirea autobuzelor diesel 

existente; 

- are posibilitatea de a funcționa exclusiv electric, eliminând în totalitate 

emisiile poluante; 

Dezavantaje - bateriile și autonomia 100% electrică este afectată de perioadele reci sau 

utilizarea în zone cu declivități mari; 

- costul relativ de achiziție. 
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Scenariul 7 - Autobuze electrice (cu stație fixă de încărcare la capete de linie / depou) 

Autobuzele electrice utilizează energia electrică 

înmagazinată în baterii pentru a alimenta sistemul de 

propulsie format din unul sau mai multe motoare 

electrice. Datorită puternicei dezvoltări a sistemelor 

de stocare a energiei electrice (baterii sau 

condensatoare), această categorie de autobuze se 

află în ultimii ani în centrul atenției producătorilor de 

autovehicule și autobuze. Există diverse sisteme de 

încărcare disponibile, cum ar fi încărcarea pe timpul 

nopții sau pe timpul staționării la capete de linie 

(încărcare normală) sau asigurarea unei infrastructuri de încărcarea pe traseu (încărcare de 

oportunitate).  

Prezentăm mai jos principalii indicatori ai acestui tip de autobuz. 

 

Emisii CO2ec 500 g/km   

NOx 0,00 g/km 

PM10 0,00 g/km 

Nivel de zgomot Staționare - dB (silențios) 

În mers - dB (silențios) 

Performanțe 

operaționale 

Autonomie 100 - 200 km 

Flexibilitate a rutei Limitată 

Consum de energie 1,58 kWh/km 

Interval de alimentare De mai multe ori pe zi 

Durată alimentare 5 - 10 min la capete / 3 - 4 ore pe noapte 

Infrastructură Necesită creaurea unei infrastructuri pentru punctele de încărcare în 

autobază și la capetele liniilor de transport.  

Costul infrastructurii este de aprox.10.000 euro / autobuz / pe stație. 

Costuri Cost de Achiziție 380.000 – 450.000 euro/buc 

Cost de Operare 2,90 euro/km 

Cost cu Infrastructura 180.000 euro  

Avantaje - reprezintă o alternative bună și de viitor pentru înlocuirea autobuzelor diesel 

existente, fiind cea mai verde tehnologie; 

- eliminarea în totalitate a emisiilor poluante; 

- realizarea unui mers silențios și confortabil, fără zgomote, vibrații sau 

șocuri. 

Dezavantaje - costul mare de achiziție; 

- costul mare de realizare a infrastructurii necesare alimentării; 
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- autonomia acestor aulobuze este limitată; 

- bateriile și autonomia este afectată de perioadele reci sau utilizarea în zone 

cu declivități mari; 

- pe perioada de încărcare autobuzele nu pot fi utilizate, fiind necesar un 

număr mai mare de autobuze pentru a deservi același număr de pasageri. 
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Scenariul 8 - Autobuze cu hidrogen 

Autobuzele cu hidrogen au principiul de funcționare 

identic cu cel al autobuzelor electrice, motorul 

acestora fiind tot unul electric. Diferența dintre cele 

două tipuri rezultă din modul de alimentare a acestora. 

Astfel, autobuzul cu hidrogen, constă în încărcarea 

motorului electric prin intermediul unui acumulator, 

mult mai mic decât cel al autobuzelor electrice, 

alimentat permanent prin intermediul unei pile de 

hidrogen, care produce curent printr-un proces chimic, ce are la bază hidrogenul comprimat, din 

butelia vehiculului, și oxigenul din atmosferă, pe care îl transformă în curent și apă. 

Prezentăm mai jos principalii indicatori ai acestui tip de autobuz. 

Emisii CO2ec 1500 g/km 

NOx 0,00 g/km 

PM10 0,00 g/km 

Nivel de zgomot Staționare 63 dB 

În mers 69 dB 

Performanțe 

operaționale 

Autonomie 200 - 400 km 

Flexibilitate a rutei Ridicată 

Consum de energie 2,72 kWh/km 

Interval de alimentare 1-2 zile 

Durată alimentare 10 min la depou/bază 

Infrastructură Necesită crearea unei infrastructuri pentru punctele de încărcare în 

autobază. 

Costuri Cost de Achiziție 650.000 - 800.000 euro/buc 

Cost de Operare 3,20 euro/km 

Cost cu Infrastructura 300.000 – 450.000 euro 

Avantaje - reprezintă o alternative bună și de viitor pentru înlocuirea autobuzelor diesel 

existente, fiind o tehnologie curată; 

- eliminarea în totalitate a emisii lor poluante; 

- încărcare rapidă; 

- pe parcursul sezonului rece nu se reduce capacitatea de transport – 

autonomia; 

- autonomie mai mare față de autobuzele electrice. 

Dezavantaje - costul mare de achiziție; 

- tehnologie experimentală; 

- alimentare la o stație de hidrogen din depou (infrastructură specială). 
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5.2. Identificarea scenariului recomandat 
 

Opțiunile de autobuz cele mai eficiente pentru un oraș depind de o serie de factori, cum ar fi 

mărimea orașului, existența unui anumit tip de infrastructură, bugetul disponibil, politica generală 

a orașului privind reducerea emisiilor de CO2, poluanții locali și zgomotul.  

 

Comparația diferitelor tehnologii a autobuzelor se va efectua luând în calcul o serie de criterii, în 

urma cărora vom putea identifica soluția cea mai fezabilă pentru municipiul Târnăveni. 

 

Toate tehnologiile descrise anterior prin scenariile de analiză se regăsesc în diferite etape de 

maturitate. Astfel, în cadrul tabelului de mai jos este realizată o comparație între acestea în ceea 

ce privește principalii parametrii operaționali descrişi anterior – date caracteristice ale fiecărui tip 

de autobuz.  

 

În cadrul evaluării s-a folosit un sistem de notare pe 3 grade de performanță pentru fiecare 

indicator:  

- 3 - bună (■),  

- 2 - satisfăcătoare (■),  

- 1 - slabă (■). 

 

Prezentăm mai jos o evaluare multicriterială a scenariilor prin prisma parametilor operaționali. 

 

Tabelul 5.2-1 Evaluare multicriterială a scenariilor – Parametrii operaționali 

Scenariul 

Indicator 

1 

Diesel - 

Existent 

2 

Diesel 

3 

CNG 

4 

Biodiesel 

5 

Bioetanol 

6 

Hibrid 

7 

Electric 

8 

Hidrogen 

Energie regenerabilă 1 1 1 2 2 2 3 2 

Siguranța tehnologiei 1 2 2 2 2 2 3 2 

Autonomie 2 3 2 3 2 3 1 2 

Distanță emisii zero 1 1 1 1 1 2 3 3 

Flexibilitate a rutei 3 3 3 3 3 3 2 3 

Notorietatea tehnologiei 3 3 2 3 1 3 2 1 

Scor Total 11 13 11 14 11 15 14 13 

 

Toate tipurile de combustibil, cu excepția combustibililor fosilii sunt regenerabili și, tind să devină 

o alternativă viabilă la autobuzele diesel și pe gaz. Disponibilitatea actuală a acestor combustibili 

diferă semnificativ de cea a energiei electrice, reprezentând cea mai sigură sursă de energie 

regenerabilă. Aproape toate autobuzele oferă o performanță operațională comparabilă, iar cele 
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eco oferă o autonomie zilnică de peste 300 km, ceea ce este mai mult decât suficient pentru un 

oraș european de dimensiuni medii. 

 

Durata de realimentare/reîncărcare variază în general între 5 - 10 minute, numai autobuzul  

electric necesită încărcare prelungită peste noapte (3 - 4 ore, în funcție de tipul bateriei). Domeniul 

de funcționare în mod pur electric (care este foarte important din punctul de vedere al reducerii 

emisiilor) depinde în mod semnificativ de tehnologia de propulsie, autobuzele hibrid oferind cele 

mai bune valori de performanță. 

 

Autobuzele Diesel beneficiază de o disponibilitate mai ridicată la nivel european în ceea ce 

privește infrastructura de alimentare. Acest lucru este, de asemenea, benefic pentru autobuzele 

care funcționează pe bază de biocombustibili și GNC, deoarece sunt necesare doar mici 

modificări pentru a adapta infrastructura de alimentare la aceste nevoi. Comisia Europeană a 

publicat recent o propunere de directivă privind dezvoltarea unei infrastructuri alternative de 

combustibil în statele membre. Acest pas poate afecta de asemenea decizia municipalităților în 

favoarea anumitor tehnologii.  

 

Prezentăm mai jos o evaluare multicriterială a scenariilor prin prisma parametilor de mediu. 

 

Tabelul 5.2-2 Evaluare multicriterială a scenariilor – Parametrii de mediu 

Scenariul 
Indicator 

1 
Diesel - 
Existent 

2 
Diesel 

3 
CNG 

4 
Biodiesel 

5 
Bioetanol 

6 
Hibrid 

7 
Electric 

8 
Hidrogen 

CO2ec 1 1 2 3 3 3 3 1 

NOx 1 2 2 1 1 1 3 3 

PM10 1 2 2 1 1 1 3 3 

Nivel Zgomot in 
stationare 

1 2 2 2 2 3 3 3 

Nivel Zgomot in 
mers 

1 2 2 2 2 2 3 2 

Scor Total 5 9 10 9 9 10 15 12 

 

Estimările costurilor prezentate în acest raport sunt orientative și pot varia de la o zonă la alta (în 

special în ceea ce privește costurile operaționale care depind de taxele pe combustibili, de 

costurile cu forța de muncă etc.). Scopul lor principal este de a oferi o bază de comparație între 

tehnologia obișnuită a autobuzului Diesel și autobuzele care operează pe surse alternative.  

 

Prezentăm mai jos o evaluare multicriterială a scenariilor prin prisma costurilor aferente fiecărui 

tip de propulsie a autobuzului. 
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Tabelul 5.2-3 Evaluare multicriterială a scenariilor – Costuri 

Scenariul 
Indicator 

1 
Diesel - 
Existent 

2 
Diesel 

3 
CNG 

4 
Biodiesel 

5 
Bioetanol 

6 
Hibrid 

7 
Electric 

8 
Hidrogen 

Cost de Achiziție 3 3 3 3 3 3 2 1 
Cost de Operare 2 3 3 2 2 2 2 2 
Costuri cu 
Infrastructura 

3 
3 

1 1 2 3 2 
1 

Scor Total 8 9 7 6 7 8 6 4 

 

Autobuzele care circulă pe combustibili fosili și biocombustibili sunt cele mai puțin costisitoare 

tehnologii disponibile în prezent. Autobuzele alimentate cu CNG, biodiesel și bioetanol au un preț 

de cumpărare relativ scăzut, dar necesită investiții mari în asigurarea infrastructurii necesare. 

Prețul unui autobuz electric poate fi de două ori mai mare, decât prețul autobuzului diesel (de la 

30 la 100% mai mare, decât prețul unui autobuz Diesel) și depinde în mare măsură de prețul 

bateriei electrice. Autobuzele cu hidrogen reprezintă în prezent cea mai scumpă tehnologie de 

autobuz din opțiunile prezentate. 

 

În urma celor prezentate pot fi evidențiate câteva concluzii, după cum urmează: 

- autobuzele Diesel sunt încă cele mai economice autobuze cu cel mai mic cost total de 

investiției. Cu cea mai recentă tehnologie a motorului Euro VI, emisiile poluante și emisiile de 

gaze cu efect de seră sunt foarte scăzute și comparabile cu motoarele Euro VI de gaze 

naturale; 

- autobuzele cu gaz natural sunt disponibile de la importatorii majori, dar costurile sunt mai mari, 

iar avantajele emisiilor poluante comparativ cu motorina au scăzut odată cu introducerea 

tehnologiilor Euro VI (diesel); 

- autobuzele care circulă pe biocombustibili sunt din ce în ce mai răspâdite. Costul de investiție 

al acestora este comparabil cu cel al autobuzelor diesel. Emisiile provenite de la 

biocombustibili vor depinde în mare măsură de tipul particular de biocombustibil și de 

amestecul special al biocombustibilului respectiv; 

- autobuzele electrice complete încep să devină din ce în ce mai populare, fiind comercializate 

tot mai des. Tehnologia acestora este într-o continuă dezvoltare și îmbunătățire. Autonomia 

bateriilor și costul ridicat al acestora sunt încă o problemă; 

- autobuzele hibride diesel au un cost de investiție comparabil cu autobuzele diesel, dar pot 

reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu până la 20%, ceea ce reprezintă un prim pas în 

amelioarea nivelurilor de emisii datorate transportului public; 

- în cele din urmă, autobuzele cu hidrogen reprezintă o tehnologie foarte promițătoare, dar se 

află în prezent într-o etapă de dezvoltare. În funcție de sursele de producție de hidrogen, 

acestea pot reduce emisiile de GES cu până la 70%. Aceste autobuze nu reprezintă încă o 
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tehnologie matură și sunt în prezent cele mai scumpe și necesită investiții mari în rețeaua de 

infrastructură. 

 

În concluzie, clasamentul general al analizei multicriteriale dezvoltate anterior pe baza 

parametrilor operaționali, de mediu și a costurilor de investiție, exploatare și de infrastructură, se 

prezintă după cum urmează: 

 

Tabelul 5.2-4 Evaluare multicriterială a scenariilor – Clasament General 

Scenariul 
Indicator 

1 
Diesel - 
Existent 

2 
Diesel 

3 
CNG 

4 
Biodiesel 

5 
Bioetanol 

6 
Hibrid 

7 
Electric 

8 
Hidrogen 

Scor Total 
General 

24 31 28 29 27 33 35 29 

Clasament 
General 

3 2 3 3 3 2 1 3 

 

În cadrul evaluării s-a folosit un sistem de notare pe 3 grade de performanță : 3 - bună (■), 2 - 

satisfăcătoare (■), 1 - slabă (■). 

 

Astfel, scenariul care a realizat punctajul cel mai mare, este Scenariul 7 – Autobuze Electrice, 

având cel mai mare potențial de a contribui la obiectivele pe termen lung și/sau la nivel 

global/local, de reducere a emisiilor gazelor cu efect de seră, datorită eficienței lor energetice 

ridicate în combinație cu posibilitatea de a utiliza energie regenerabilă solară sau eoliană.  

 

Având în vedere rezultatele analizei multicriteriale prin care s-a identificat ca soluție recomandată 

tehnologia Electrică – Autobuze Electrice, prezentăm în cele ce urmează avantajele acestor tipuri 

de autobuze: 

- eliminarea în totalitate a emisiilor poluante; 

- reducerea nivelului de zgomot și vibrații; 

- asigurarea unui confort ridicat al pasagerilor și a participanților la trafic; 

- randament superior, comparativ cu cel al motoarelor cu ardere internă; 

- capacitatea mașinilor electrice de a funcționa în regim de generator în perioadele de frânare, 

energia produsă fiind stocată în baterii și oferă posibilitatea utilizării ulterioare; 

- valoarea superioară a accelerației, față de celelalte tipuri; 

- reprezintă o alternative bună și de viitor pentru înlocuirea autobuzelor diesel existente, fiind 

cea mai verde tehnologie; 

- fiabilitate mare, în comparație cu celelalte tipuri de autobuze. 
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6. Descrierea Soluţiei Recomandate 
 

Autobuzul electric este un vehicul de transport public în comun, acționat de unul sau mai multe 

motoare electrice și alimentat de la o sursă proprie de energie, formată din baterii, care pot fi 

reîncărcate cu ajutorul unor stații de încărcare. 

 

Pentru asigurarea unei activiăți de transport cât mai performante, bazată pe criterii economice și 

tehnice care să asigure un grad de confort ridicat, precum și respectarea normelor de protecție a 

mediului, pentru înregistrarea unor cheltuieli de exploatare cât mai reduse și care să vină în 

completarea ultimelor reglementări europene în acest sens, trebuie îndeplinite anumite cerințe 

din punct de vedere tehnic și al nivelului de dotări de către un mijloc de transport persoane, cum 

ar fi: 

- caroseria și structura de rezistență să fie confecționate din materiale rezistente la coroziune 

și diferențe de temperatură, asamblate în variante modulare ușor de înlocuit, atât la exterior, 

cât și la interior în salonul călătorilor; 

- dotări de confort de ultimă generație (sisteme de climatizare automate, sisteme audio-video 

de informare, sisteme de taxare și localizare electronice interactive cu software de 

management transport); 

- sistemul de propulsie să ofere un raport echilibrat privind capacitatea cilindrică și puterea 

dezvoltată, astfel încât să corespundă configurației rețelei de transport actuale și viitoare; 

- să dispună de dotare specifică necesară accesului și transportului persoanelor cu dizabilități. 

 

Principalele caracteristici tehnice, funcționale și calitative ce trebuie îndeplinite de către autobuzul 

electric/echipamentele aferente ale acestuia, în concordanță cu exigențele operaționale și 

tehnologice sunt prezentate în cele ce urmează: 

 

6.1. Durata de funcţionare normată şi durata de viaţă 
 

Durata de funcţionare normală a autobuzului electric trebuie să fie de 8 ani, conform HG 

2139/2004. 

 

Durata de viaţă a autobuzului trebuie să fie de minimum 15 ani. 

 

Durata de utilizare a bateriilor și supercapacitorilor trebuie să fie de minim 8 ani. 
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6.2. Dimensiunile autobuzului 
 

Dimensiunile autobuzului trebuie să fie stabilite ținând cont de trama stradală aferentă rețelei de 

transport, nivelul superior și lungimea peronului.  

 

Principalele caracteristici constructive ale autobuzului vor fi următoarele: 

- lungimea autobuzului         max. 12.000 mm; 

- lățimea caroseriei         max. 3.100 mm; 

- înălțimea caroseriei         max. 3.400 mm; 

- garda la sol         300 – 350 mm; 

- raza minimă de virare        12 – 15 m; 

- capacitate de transport        50 – 110 călători. 

 

6.3. Performanţe principale 
 

Principalele caracteristici constructive ale autobuzului sunt: 

- viteza maximă de exploatare       40 - 50 km/h; 

- viteza maximă de proiectare       60 - 80 km/h; 

- consumul mediu de energie electrică      1,3 – 2,7 kWh/km; 

- accelerație medie de la 0 – 40 km/h (la sarcina maximă)   0,9 - 1,1 m/s²; 

- accelerație medie de la 0 – 40 km/h (vehicul gol)    1,1 - 1,3 m/s²; 

- decelerație medie de urgență de la 50 km/h până la oprire  5 m/s2; 

- decelerație cu frână electrică de la 50 km/h până la oprire   1,1 – 1,3 m/s2. 

 

Viteza maximă de exploatare ține cont de destinația exclusivă de funcționare a autobuzelor 

electrice, aceasta realizându-se preponderent în orașul Târnăveni, unde viteza maximă este de 

50 km/h. 

 

Consumul de energie electrică este influențat de mai mulți factori, cum ar fi: 

- creșterea masei totale – dată de numărul de călători transportați; 

- consumul pe sistemele auxiliare (HVAC șofer sau salon călători, iluminat, compresor, pompe 

etc.); 

- configurația traseului – rampe/pante. 

 

Autobuzul va avea inclusă posibilitatea de limitare a vitezei (dispozitiv de limitare a vitezei) în 

funcție de operațiunea dorită: 

- 5 km/h pentru manevre înainte și înapoi cu ușile deschise; 

- 5 km/h în stația de spălare, cu ușile închise; 

- 50 km/h a vitezei de circulație. 
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6.4. Principalele sisteme  
6.4.1. Sistemul de frânare  
 

Autobuzul va fi echipat cu următoarele instalaţii de frână care compun sistemul de frânare : 

- Frâna de serviciu, dotată cu frână de serviciu cu aer comprimat cu două circuite independente; 

- Frână auxiliară (de încetinire) electrică recuperativă; 

- Frână de oprire, ce va acționa automat asupra discurilor de frână la opririle în stații cu ușile 

deschise; 

- Frână de staționare va fi concepută astfel încât să rămână acționată în lipsa energiei electrice 

sau a presiunii de aer; 

- Frână de mână (parcare) cu acționare cu arc acumulator pe puntea spate. 

 

Având în vedere eficiența sistemelor de frânare, se propune un sistem cu discuri ventilate și etrier 

cu acționare pneumatică, montate pe toate roțile autobuzului.  

 

Recuperarea energiei la frânare se va realiza o dată cu acționarea pedalei de frâna în prima 

jumătate a cursei, masina electrica va trece în regim de generator. Dacă frânarea nu este 

suficientă, prin continuarea acționării frânei se va utiliza concomitent și frâna pneumatică ca și 

element de siguranță.  

 

Frână de staționare, va acționa pe puntea spate, va fi comandată pneumatic și va fi acționată prin 

cilindri cu arc acumulator cu posibilități de deblocare mecanică ușor accesibilă și deblocare 

pneumatică pe fiecare cilindru în parte din tabloul de prize de aer. Deblocarea mecanică a 

resortului de acumulare se va face cu o cheie specială destinată pentru fiecare autobuz electric 

și inclusă în ofertă.  

 

Neacționarea frânei de staționare după parcarea și părăsirea autobuzului electric de către 

conducătorul auto trebuie să fie avertizată sonor la bord. Frâna de oprire va acționa pneumatic 

pe discurile de frână la opririle în stații cu ușile deschise. 

 

Frâna de staționare va permite menținerea vehiculului oprit, încărcat la sarcina maximpă, pe o 

pantă sau rampă de minim 12%. 

 

Timpul de răspuns al acesteia trebuie să fie de maxim 0,8 secunde. 

 

Protecția de blocarea roților la frânarea pneumatică și funcția antipatinare, trebuie să fie realizate 

electronic prin controlul tracțiunii și frânării și trebuie să fie monitorizate de computerul de bord. 
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6.4.2. Sistemul de suspensie  
 

Datorită fiabilității și flexibilității demonstrate de sistemele existente, se propune suspensia 

pneumatică adaptivă, controlată electronic, cu posibilitatea ajustării gărzii la sol. Indiferent de 

sarcină, înălțimea podelei vehiculului este menținută constant față de sol, prin modificarea 

presiunii aerului din pernele pneumatice ale suspensiei. 

 

Totodată, sistemul va trebui să permită înclinarea pentru a facilita accesul persoanelor cu 

dizabilități.  

 

6.4.3. Sistemul de închidere/deschidere uși 
 

Sistemul de închidere/deschidere a ușilor va fi cu acționare pneumatică, condiționat de viteza și 

de sensul de deplasare a autobuzului. 

 

6.4.4. Sistemul de direcție  
 

Sistemul de direcție este de tip servo-asistat cu conducere pe stânga și include caseta de directie 

cu servomecanism, levierul de comandă, bara transversală de direcție și brațe sau pârghii de 

acționare. Servomecanismul de direcție poate fi acționat electric sau hidraulic-electric. 

 

6.4.5. Sistemul de rulare 
 

Autobuzele electrice vor fi echipate cu anvelope fără cameră și jante de tip tubeless. 

 

Dimensiunile acestora se va alege în funcție de sarcina pe osie și asigurarea gărzii la sol impuse. 

 

6.5. Sistemul de propulsie 
 

Echipamentul de tracțiune va asigura controlul tracșiunii prin reglarea continuă a alimentării 

unității electrice de tracțiune, realizând următoarele funcții: 

- Demaraj și frânare lină fără șocuri în funcționare; 

- Frânare electrică recuperativă. 

 

Echipamentul de tracțiune trebuie să fie realizat utilizând tehnologia IGBT (insulated-gate bipolar 

transistor) și trebuie să fie comandat de unitatea de comandă și cotnrol cu microprocesor. 
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6.5.1. Transmisia  
 

Energia electrică furnizată de bateria de acumulatori este utilizată pentru propulsia autobuzului 

de către o mașină electrică cu inducție comandată de un invertor. 

 

Pentru asistența la accelerare se impune un sistem de control anti-patinare de tip ASR, iar la 

frânare se utilizează sistemul anti-blocare ABS. 

 

La capacitate redusă (autovehicul gol) sistemul trebuie să asigure o accelerație de minim 1,1 

m/s2
, iar la capacitate nominală de minim 0,9 m/s2. Deceleratia franei electrice va fi de minim 1,1 

m/s2, iar decelerația de urgență minim garantată 5 m/s2
, conform Capitolului 6.3 – Performanțe 

principale. 

 

6.5.2. Motorul/motoarelor electrice 
 

Producătorii de autobuze electrice au optat în general pentru utilizarea a două categorii de mașini 

electrice pentru sistemele de propulsie: Mașini de Inducție (MI) sau Mașini Sincrone cu magneţi 

permanenţi (MSMP), în construcție clasică (rotor în interior) sau inversată (rotor exterior cu 

posibilitatea montării direct în rotile autobuzului), alegere justificată de performanțele superioare 

ale acestor tipuri de mașini elcctrice comparativ cu alte variante constructive (randament superior, 

raport putere/volum ridicat, nivel de zgomot și vibrații redus). 

 

Prima categorie, MI, se bazează pe motoarele ulilizate la ora actuală în marea majoritate a 

acționărilor electrice industriale, oferind o construcție simplă cu un stator cu bobinaj trifazat 

distribuit în crestături și un rotor cu colivie (din cupru pentru un randament ridicat), care nu 

necesită alimentarea prin contacte alunecătoare. 

 

Convertorul electronic necesar alimentării, precum și strategia de control sunt facil de 

implementat, datorită simplității sistemului, fiabilitatea acestei categorii de mașini electrice este 

extrem de ridicată, mentenanța necesară fiind redusă la minimum. 

 

De cealaltă parte, MSMP oferă avantajul unei densități de putere mai mare comparativ cu Ml 

datorita utilizării de magneți permanenți montați în rotor (la suprafață sau în interior). Datorită 

prezenței magneților permanenți costul de producție este mai mare pentru această categorie de 

mașini electrice, soluția fiind preferată în general de către producătorii din China, țară ce deține 

monopolul producției de magneți permanenți din pământuri rare. Tot datorită prezenței acestor 

magneți mașina electrică trebuie să opereze într-o plajă mai restrânsă de temperaturi, existând 

riscul demagnetizării parțiale sau totale a magnetilor, cu influența directă asupra performanțelor 
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mașinii. MSMP are o eficiență de conversie a energiei superioară MI, atât în regim de motor, cât 

și în regim de generator, pe perioadele de frânare recuperativă. 

 

Din punctul de vedere al amplasării mașinilor electrice există mai multe variante: 

- amplasare direct în roată, care oferă avantajul unei mai bune utilizări a spațiului disponibil, dar 

implică utilizarea a două motoare, amplasate în roțile de pe puntea spate. Acest lucru implică 

următoarele probleme: șocurile cauzate de imperfecțiunile căii de rulare sunt preluate direct 

de mașina electrică (problemă în rulmenți, probleme datorită nesimetriilor în mașina electrică, 

vibrații ce pot cauza defecte etc.), rotorul mașinii reprezintă de fapt janta pe care se montează 

pneul autobuzului, neexistând cutii de viteze intermediare {cuplul produs trebuie să fie foarte 

mare), precum și problema controlului simultan pe două motoare electrice (inclusiv realizarea 

de turații diferite pentru cele două mașini electrice în timpul virajelor); 

- amplasarea a două mașini electrice cuplate prin reductoare mecanice la roțile de pe puntea 

spate elimină o parte din problemele soluției prezentate anterior, totuși rămâne problema 

controlului vitezei pentru cele două mașini; 

- utilizarea unei singure mașini electrice, de putere mai mare, cuplate la roți printr-un reductor 

mecanic, diferențial și alte componente. În acest caz, controlul mașinii electrice este mult 

simplificat (costul se reduce datorită faptului că nu e necesară utilizarea a două convertoare 

electronice), iar cuplul necesar a fi dezvoltat se reduce cu un raport dat de reductorul mecanic. 

 

Astfel, având în vedere cele mai sus prezentate solutia cu o singură mașină electrică este 

recomandată pentru autobuzele propuse. Tipul de motor electric recomandat face parte din 

categoria celor prezentate mai sus (mașină de inducție - MI sau sincronă cu magneți permaneniț 

- MSMP), deoarece au fost deja implementate cu succes pe mai multe autobuze electrice. În 

atenția producătorilor de autobuze sunt și alte tipuri de mașini electrice (reductantă variabilă, 

mașini de curent continuu cu magneți permanenți etc), care sunt viabile din punct de vedere al 

performanțelor pentru acest tip de aplicație. 

 

6.6. Baterii și alimentarea cu energie electrică 
 

Unele dintre principalele echipamente aflate la bordul autobuzului electric sunt următoarele: 

- Convertor cc/ca – permite transferul de energie între mașina electrică și baterii, atât la 

funcționarea în regim de motor (dinspre baterii spre mașina electrică), cât și în regim generator 

(dinspre mașina electrică spre baterii); 

- Bateriile – cu rolul de alimentare cu energie electrică motoarele de tracțiune și componentele 

auxiliare montate pe autobuz (sistem de iluminat, HVAC, servo-direcție, suspensii, acționare 

uși etc.). Acestea înmagazinează energia electrică produsă local (în timpul frânării sau în 

coborârea pantelor) și cea absorbită de la rețea în timpul perioadelor de încărcare. 
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6.6.1. Autonomia de deplasare 
 

Autobuzele electrice vor trebui să asigure o autonomie de transport de minim 150 km, în condiții 

extreme, pentru a permite o bună flexibilitate în stabilirea momentelor de încărcare rapidă a 

bateriilor la capetele de cursă, fără a crește excesiv cantitatea de baterii montate la bordul 

autobuzului electric și totodată pentru a se respecta graficul de circulație asumat de către 

operator. 

 

Din bune practici, cea mai eficientă soluție de încărcare a autobuzelor electrice este una duală, 

care utilizează rețeaua trifazată de joasă tensiune și cea de curent continuu. 

 

Astfel, încărcarea bateriilor se va realiza după cum urmează: 

- Încărcare lentă – realizată pe timpul nopții, prin cuplarea autobuzului electric la rețeaua 

trifazată de joasă tensiune (400 V). În acest mod de încărcare al bateriilor, timpul necesar este 

de 3 – 4 ore. 

- Încărcare rapidă – realizată la capetele de linie, prin cuplarea autobuzului electric la rețeaua 

de alimentare (750 Vcc). O încărcare rapidă, va avea durata de 15 – 20 minute. Prin realizarea 

acestor încărcări parțiale la finele fiecărei curse se poate menține un nivel ridicat al încărcării 

pe toată durata de funcționare a autobuzului, evitând situațiile de descărcare completă a 

bateriilor. 

 

Prin alimentarea rapida, se pot reduce considerabil greutatea si dimensiunile blocului de baterii, 

in paralel cu cresterea simultana a duratei de operare. In locul utilizarii unui bloc de baterii de 300 

sau 400 kWh, poate fi utilizat un bloc de 50 sau 100 kWh. Acest lucru are beneficii importante in 

reducerea greutatii autobuzului si oferirea unor spatii mai mari in interior pentru calatori. 
 

Incarcarea bateriilor electrice nu este la fel de simpla ca si alimentarea cu combustibil la 

autobuzele cu motoare Diesel, in acest caz, in vederea optimizarii procesului de incarcare, fiind 

necesare: 

- programarea si monitorizarea permanenta, astfel incat autobuzele sa isi poata efectua 

alimentarea in conditii de siguranta, fara opriri accidentale neplacute, ce pot genera 

inconveniente pasagerilor; 

- intretinerea adecvata si pastrarea in siguranta a bateriilor electrice; 

- optimizarea proceselor de incarcare poate fi realizata prin diverse software-uri pentru 

gestionarea programului de incarcare specific autobuzelor electrice aflate in utilizare; 

- analiza traseelor de rulare a autobuzelor electrice si a planificarii rutelor (inclusiv programarii 

sistemelor de tarifare); 
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O solutie pentru a gestiona mai usor aceasta provocare, in functie si de programul zilnic de 

transport al operatorului, este aceea de a achizitiona un numar de autobuze peste necesarul 

identificat, ceea ce ar putea sa permita extinderea incarcarii pe timpul noptii. 

- in mod practic, programul de operare al autobuzelor electrice cu baterii trebuie sa ia in 

considerare si timpii de reincarcarea si sa stabileasca locatile in care trebuie sa se faca acest 

lucru, fara a afecta negativ programele de circulatie, dar mentinandu-le in parametrii optimi; 

- dimensiunea bateriei are un impact semnificativ asupra succesului functionarii traseelor 

operate cu autobuze electrice; este necesara reducerea dimensiunii bateriei pentru a reduce 

costurile de capital suplimentare (prin scaderea costului de functionare); 

 

Pentru configuratia sistemul de transport propus se identifica necesitatea a 7 stati de incarcare 

lenta amplasate la depou care vor asigura incarcarea autobuzelor pe timpul noptii cat si pe timpul 

zilei intre cursele cu pauze considerabile.  

In functie de programul zilnic de functionare si disponibilitatea stationarii pe timp de noapte la 

depou vor fi necesare statii de incarcare lenta cu capacitatea de min 20kW. 

In functie de programul zilnic de transport, de numarul de curse si frecventa acestora vor fi 

necesare si 5 statii de incarcare rapida distribuite pe traseu. 

 

Autobuz 
nr 

Linia 
Statii de incarcare rapida Timp stationare incarcare 

rapida Dambau Botorca Depou 

1 

1A X X   ~20min/incarcare 

1C X     ~20min/incarcare 

5 X     ~15min/incarcare 

2 1B X X   ~20min/incarcare 

3 2 X     ~15min/incarcare 

4 2 X     ~20min/incarcare 

5 3     X ~20min/incarcare 

6 4     X ~20min/incarcare 

7 6     X ~20min/incarcare 

 

Astfel pentru asigurarea timpilor necesari de incarcare corobirat cu timpii de stationare intre curse 

vor fi necesare statii de incarcare rapide ce pot furniza un minim de 90kW pe autobuz. Pentru a 

creste disponibilitatea statiilor, si timpii de incarcare rapida se va opta pentru statii de incarcare 

rapide duble de min 180kW ce pot incarca simultan doua autobuze cu o putere de minim 90kW 

sau 1 singur autobz cu o putere de 180kW. 

 

Principalele caracteristici tehnice minimale ale statiilor de incarcare lenta sunt: 

- Temperaturi de operare 

Minim:         - 35 ºC; 

Maxim:          + 45 ºC; 
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- Etanseitate:         IP 54, IK10 

- Tensiune de alimentare :       400/230V 50Hz- 10% 

- Tensiune de iesire:       CCS: 150 - 920 V DC, 

CHAdeMO: 150 - 500 V DC 

- Curent debitat:        0 – 60 A DC 

- Putere         0 - 20 kW 

- Eficienta la capacitate maxima:      min. 90% 

- Factor de putere:       min. 0.95 

- Armonici (THDi):        < 8% 

- Display cu interfata user-frendly 

- Conectivitate         3G/4G, Ethernet si GSM 

- Incarcare smart prin protocol       OCPP 1.5 / 1.6 / 2.0 

- Clasificare EMC:        IEC 61000-6-3    Clasa B  

- Lungime cablu de conectare:       min. 7m 

- Suport pentru montaj pe carosabil, h~1.7m 

- Echipat cu buton pentru oprire de urgenta 

- Autentificare utilizator:        RFID, cod PIN  

 

Principalele caracteristici tehnice minimale ale statiilor de incarcare rapida sunt: 

- Temperaturi de operare 

Minim:         - 35 ºC; 

Maxim:          + 45 ºC; 

- Etanseitate:         IP 54, IK10 

- Tensiune de alimentare :       400/230V 50Hz- 10% 

- Tensiune de iesire:       2 x CCS: 150 - 920 V DC   

- Curent debitat:        0 – 200 A DC 

- Putere absorbita:        192 kVA 

- Putere debitata:  

o Mod 1:        180kW continuu pe un 

singur conector 

o Mod 2:        90kW continuu pe doi 

conectori simultan 

Modul 1 sau 2 poate fi ales de catre utilizator dupa logare. 

- Eficienta la capacitate maxima:      min. 90% 

- Factor de putere:       min. 0.94 

- Armonici (THDi):        < 5% 

- Display cu interfata user-frendly 

- Conectivitate         3G/4G, Ethernet si GSM 

- Incarcare smart prin protocol       OCPP 1.5 / 1.6 / 2.0 

- Clasificare EMC:        IEC 61000-6-3    Clasa B  

- Lungime cablu de conectare:       min. 7m 
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- Suport pentru montaj pe carosabil,      h~1.7m 

- Echipat cu buton pentru oprire de urgenta 

- Autentificare utilizator:        RFID, cod PIN  

 

6.6.2. Valoarea minima a puterii bateriilor 
 

Puterea instantanee absorbită de mașina de tracțiune și de serviciile auxiliare variază continuu. 

Totuși, bateriile trebuie să poată furniza puterea instantanee solicitată de consumatori. Se 

estimează că este necesară o putere minimă de 160 kWh. 

 

6.6.3. Durata de viata a bateriilor 
 

Bateriile electrochimice au o durată de viață considerată până ce capacitatea lor scade sub 80% 

din capacitatea inițială. Cele mai multe tipologii de baterii au o durată de viață de aproximativ 

2.500 cicluri complete de încărcare - descărcare. Astfel, dacă în fiecare zi bateriile se încarcă și 

se descarcă o dată, durata lor de viață este 6 - 9 ani, neglijând alte fenomene care duc la 

scurtarea duratei lor de viață (funcționarea la temperatura ridicată, șocurile de putere la care pot 

fi supuse etc.). 

 

Astfel, luând în calcul și aceste probleme, care pot să apară în timpul exploatării, durata de viață 

a bateriilor este estimată la 5 - 6 ani (un singur ciclu de încărcare - descărcare pe zi). Dacă însă 

numărul de cicluri de încărcare – descărcare, într-o zi, crește (să considerăm două cicluri pe zi), 

durata de viață a bateriilor se înjumătățește și devine 2,5 – 4 ani. 

 

6.6.4. Reciclarea sau neutralizarea bateriilor uzate 
 

La sfârșitul perioadei de exploatare a bateriilor acestea trebuie reciclate (parțial sau total). 

Bateriile cu săruri topite sunt realizate cu materiale nepericuloase (nichel, NaAlCl). Unii 

producătorii le preiau gratuit la finalul ciclului lor de utilizare, în concluzie, costul de reciclare 

pentru acest tip de baterii este zero.  

 

Bateriile cu litiu însă pot avea un cost de reciclare de 750 - 1500 euro pe tonă. 

 

6.7. Caroseria 
 

Caroseria va avea un design exterior și interior modern în conformitate cu tendințele din piață. 

 

Învelișul lateral exterior al caroseriei va fi alcătuit la partea superioară din panouri de tablă de 

aluminiu, tablă galvanizată sau inox, fixate prin lipire sau sudură, izolate pe interior cu materiale 
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fonoabsorbante și izotermice, iar la partea inferioară cu panouri din plastic întărit cu fibră de sticlă 

(PAFS), tablă de aluminiu, tablă galvanizată sau inox, ușor demontabile. 

 

6.8. Ușile de acces 
 

Numărul ușilor de acces trebuie să fie de minim 3, situate pe partea dreaptă a autobuzelor 

electrice, cu câte o foaie prima ușă și câte 2 foi de uși următoarele 2 uși, cu funcționare automată, 

lățime pentru fiecare ușă de minim 1.200 mm. Conducătorul auto va avea acces în autobuzul 

electric printr-o ușă, în mod independent (separat) față de restul călătorilor.  

 

Ușile vor fi comandate electronic și vor fi cu acționare pneumatică. Comanda electronică a ușilor 

se va integra cu sistemul de gestiune electronică al autobuzelor electrice. 

 

6.9. Parbrizul și geamurile 
 

Parbrizul, luneta și geamurile laterale vor fi montate prin lipire. Sistemul de lipire va fi rezistent la 

variații de temperatură, lumină, UV, agenți poluanți și va fi garantat pe toată durata de viață 

normată a autobuzului electric.  

 

Parbrizul trebuie să fie din geam Duplex și să asigure o vizibilitate de pe locul conducătorului auto 

la 180°, cu o transparență minimă de 75 %. 

 

 

 

6.10. Instalația de aer comprimat 
 

Instalația de preparare, stocare și distribuție a aerului comprimat va cuprinde: compresor, filtru 

separator, filtru uscător, rezervoare de aer comprimat, conducte și conectori, supape, robinete 

etc. 

 

6.11. Scaunele pentru călători 
 

Scaunele pentru pasageri vor fi realizat din material armat cu fibră de sticlă sau alte materiale, cu 

proprietăți anti-vandalism, anti-graffitti. 

 

Montarea acestora se va realiza prin fixare în consolă. 

 

Alegerea culorilor pentru scaune, tapițeria scaunelor și bare se va face astfel încât împreună cu 

celelalte culori din salon să creeze un confort ambiental armonios. 
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Dispunerea scaunelor și dimensiunile spațiului din fața acestora se va realiza respectând toate 

normele și reglementările în vigoare, astfel încât să se ofere călători un nivel ridicat de confort. 

 

Pozițiile speciale din interiorul autobuzului vor fi marcate cum se cuvine, prin pictograme (pasageri 

cu dizabilități, batrâni, invalizi, femei cu copii în brate, mamă – copil etc.). 

 

6.12. Barele și mânerele de susținere 
 

Barele de mână curentă executate din inox sau alte materiale, trebuie să fie acoperite prin vopsele 

speciale sau alte soluții de protecție cu izolare termică, rezistentă la uzură și exfoliere.  

 

Dispunerea barelor de susținere se va realiza de așa manieră încât să ofere un nivel 

corespunzător de susținere a pasagerilor și totodată posibilitatea de circulație în salon. 

 

6.13. Cabina de conducere 
 

Postul de conducere va fi separat complet de compartimentul pasagerilor și etanș. 

 

Scaunul va fi ergonomic, reglabil, cu suspensie pneumatică și cu amortizor de șocuri și suport 

lombar. 

 

Se va amenaja spațiu necesar de depozitare a lucrurilor personale. 

 

Postul de conducere va fi prepvăzut pe partea stângă cu geam glisant. 

 

Cabina de conducere va fi prevăzută cu parasolar fix, montat în partea superioară a parbrizului. 

 

6.13.1. Pupitrul de conducere 
 

Tabloul de bord va fi dotat cu computer de bord, cu afișaj digital multifuncțional, ce va avea inclusă 

funcția de diagnosticare. 

 

Pupitrul de comandă va fi ergonomic, pentru a permite conducătorului auto să controleze și să 

acționeze într-o formă cât mai eficientă. 

 

Pupitrul de comandă va respecta toate normele naționale și internaționale și va fi dezvoltat ținând 

cont de bunele practici în domeniu. 
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Acesta va avea incluse toate aparatele, echipamentele, butoanele, martorii luminoși și acustici, 

comutatoare etc. pentru efectuarea tuturor comenzilor necesare pentru buna funcționare a 

autobuzelor electrice, urmărirea bunei funcționări, indicarea apariției deficiențelor funcționale sau 

a defectelor unor componente sau agregate, a cauzelor apariției defecțiunilor, diagnoză, 

memorarea evenimentelor, comunicarea cu pasagerii etc. 

 

Bordul va include: 

- Vitezometru; 

- Kilometraj; 

- Indicator al tensiunii/energiei înmagazinate în bateriile de acumulatori; 

- Indicator al presiunii în circuitele de frânare; 

- Butoane individuale de comandă a ușilor cu lămpi de semnalizare; 

- Buton de comandă de securitate; 

- Buton de comandă care facilitează deschiderea de către călători a ușilor, după oprirea în 

stație; 

- Mijloace de avertizare sonoră în caz de neacționare a frânei de staționare; 

- Întreupător general de urgență etc.; 

 

6.14. Podeaua 
 

Podeaua autobuzelor electrice va fi realizată în varianta coborâtă, fără trepte. Autobuzele vor 

avea prevăzută rampă pentru a facilita accesul în/din vehicul a persoanelor cu dizabilități sau a 

mamelor cu copii (cărucior). 

 

Podeaua va fi acoperită de un covor, lipit etanș, rezistent la uzură, antiderapant, impermeabil și 

ignifug. Soluția utilizată va evita pătrunderea apei și a impurităților sub covor. 

 

Podeaua va fi continuă, fără trape. Culoarea acesteia va respecta design-ul interior și va fi luată 

în considerare pentru un trafic intens. 

 

6.15. Asigurarea accesului pentru persoanele cu dizabilitati 
 

Autobuzele vor fi echipate cu un sistem tip rampă de acces funcțional pentru îmbarcarea 

scaunelor mobile pentru persoanele cu dizabilități fizice. Autobuzele trebuie echipate cu sistem 

de suspensie care să permită înclinarea acestora în momentul în care persoana cu dizabilități 

fizice urcă în mijlocul de transport. În interiorul autobuzelor trebuie să existe un spațiu special 

desemnat pentru persoane cu dizabilități fizice, unde să existe adaptat un spătar cu centura. La 

nivelul scaunului trebuie să existe un buton pe care persoana cu dizabilități fizice să îl poată 

acționa în momentul în care dorește să coboare. 
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Toate autobuzele trebuie să aibă indicate prin autocolante locurile rezervate persoanelor cu 

dizabilități fizice, precum și autocolante. 

 

Pentru accesul persoanelor cu dizabilități fizice poate fi implement sistemul de platformă 

rabatabilă acționată manual de către conducătorul auto sau platformă glisantă acționată electric.  

 

Totodată, conform Legii 44/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap trebuie avut în vedere ca amenajarea stațiilor de transport în comun pentru autobuze, 

să respecte următoarele caracteristici: 

- denivelare de maxim 0,025 m; 

- panta longitudinală de maxim 10% pentru denivelări < 20 cm; 

- lățimea platformei de minim 1,6 m. 

 

6.16. Sistem de climatizare (HVAC) 
 

Autobuzele electrice vor fi echipate cu următoarele sisteme HVAC: 

- Instalație de încălzire a salonului, a cabinei și degivrare a parbrizului; 

- Instalație de condiționare a aerului pentru salonul de călători și cabina de conducere, cu 

funcția de răcire; 

- Geamuri rabatabile sau culisante și/sau trape de pe acoperiș pentru ventilația naturală; 

- Instalație de ventilație forțată pentru evacuarea aerului viciat. 

 

6.17. Sistem de iluminare și semnalizare 
 

Instalația de iluminare și semnalizare exterioară va fi realizată conform normelor și reglementărilor 

în vigoare. 

 

Instalația de iluminare interioară va fi de tip LED. 

 

6.18. Sistem informatic de gestiune 
 

Autobuzul electric va avea sistem integrat de gestiune și diagnosticare electronică. 

 

Sistemul integrat de gestiune și diagnosticare electronică va integra subsisteme gestionate la 

rândul lor electric și electronic. Va avea funcții de comandă, control parametrizare, transport de 

date și diagnosticare. 

 

6.19. Accesorii 
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Autobuzele electrice trebuie să fie prevăzute cu următoarele accesorii: 

- Oglinzi retrovizoare exterioare – ajustare electrică/sistemd e degivrare, suporți de susținere 

tip demontabili; 

- Oglinzi retrovizoare interioare; 

- Cuplă pentru remorcarea din față; 

- Prize de aer comprimat cu set de cuple rapide conjugate; 

- Roată de rezervă/cric; 

- Cale pentru roți, fixate și asigurate; 

- Două stingătoare pentru incendiu, amplasate în cabina conducătorului auto; 

- Două truse medicale; 

- Un set de triunghiuri reflectorizante; 

- Vestă reflectorizantă; 

- Ciocănele pentru ieșire de urgență; 

- Cheie pentru roți; 

- Set chei – bord, acces uși, capace/trape etc.; 

- Scule speciale. 

 

6.20. Instalații și echipamente electrice/electronice 
 

Autobuzele electrice vor avea incluse următoarele dotări: 

- Sistem audio-video de informare călători: 

o Indicatoare de traseu tip LED (1 frontal, 1 lateral pe partea dreaptă, 1 spate); 

o Indicator interior vizual tip LED; 

o Unitate audio pentru anunțuri vocale; 

o Canal de comunicare audio cu dispeceratele, microfon pe canal GSM; 

- Radio-CD și microfon - Autobuzele electrice vor fi dotate cu radio-CD și microfon integrate în 

unitatea audio de amplificare. Radio-CD-ul va fi un model încastrat/asigurat dintr-o singură 

bucată. 

- Sistemul de supraveghere video (TVCI) - Autobuzele electrice vor fi echipate cu o instalație 

de supraveghere video la interior și exterior. Sistemul va cuprinde un număr suficient de 

camere digitale, astfel încât toată suprafață interioară a autobuzului să fie inclusă, cât și cea 

exterioară. Acestea vor fi de înaltă rezoluție și protejate anti-vandalism. 

- Sistemul de numărare a călătorilor - Autobuzele electrice vor fi echipate cu sistem de 

numărare a călătorilor (sistem cu senzori inteligenți). Acest sistem va permite prelucrarea și 

transmiterea datelor către operatorul de transport public (urmărire/înregistrare număr de 

călători transportați pe anumite intervale de timp, stație, număr de vehicul etc.). 
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- Sistemul automat de taxare - Autobuzele electrice vor avea incluse echipament de taxare 

(ticketing) necesare validării călătoriilor. Acestea se vor monta în acord cu beneficiarul 

autobuzelor electrice. 

 
6.21. Sistemul de întreținere și mentenanță 
 

Autobuzul trebuie proiectat şi fabricat, astfel încât să fie în serviciu în mod continuu o perioadă 

de funcţionare de 15 de ani. Cerinţele de întreţinere au ca scop să prevină defectiunile și să 

reducă costurile și durata operațiunilor de întreţinere:  

- reducând numărul sarcinilor de întreţinere şi durata acestora; 

- limitând numărul componentelor specifice; 

- limitând necesităţile, inclusiv numărul personalului; 

- simplificând întreţinerea. 

 

Tipurile de întreţinere se clasifică astfel: 

Întreţinerea preventivă 

Întreținerea preventivă cuprinde toate măsurile menite să reducă probabilitatea de defectare a 

autobuzului. Aceste măsuri sunt realizate pe baza unui program, având în vedere timpul scurs, 

traseul parcurs sau starea autobuzului. În acest sens se vor avea în vedere următoarele tipuri de 

întreținere preventivă:  

- întreţinerea sistematică, efectuată conform unui grafic bazat pe un număr deteminat de unităţi 

(distanţa parcursă, timpul) și cuprinde activitatea de service şi reparaţiile; 

- întreţinerea condiţionată, realizată potrivit felului în care este apreciată starea autobuzului 

timpul inspecţiilor periodice; 

- întreţinerea estimată, bazată pe urmărirea unor parametri care să permită o prognoză a 

duratei de viață a diverselor componente. 

 

Astfel, în funcţie de starea critică a componentei, întreţinerea estimată permite să se facă o 

alegere între două politici: 

- fie se măreşte timpul de funcţionare a unei componente şi se reduce costul de întreţinere; 

- fie se reduc defectările în funcţionare şi creşte disponibilitatea fără creşterea costurilor de 

întreţinere. 

 

Întreţinerea corectivă 

Întreţinerea corectivă cuprinde toate reparaţiile realizate pentru a readuce în funcţiune autobuzul 

sau componentele sale în urma unei defecţiuni care afectează sau elimină capacitatea sa de a 

îndeplini funcţia cerută (transport public în comun).  
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Aceste lucrări de mentenanță/întreținere se vor realiza într-o zonă special amenajată (depou/bază 

autobuze), zonă ce va dispune de infrastructura necesară realizării operațiuniilor de 

mentenanță/întreținere. Tot în această zonă se vor amenaja stații de încărcare lente pentru 

autobuzele electrice pentru încărcarea pe timp de noapte a acestora. 

 

Va trebui să se garanteze un coeficient de disponibilitate de minim 95%. Astfel, se admite un 

procent de maxim 5% de indisponibilitate pentru operare din punct de vedere tehnic (lucrări de 

mentenanță/întreținere/reparații). 

 

Plan de Management al Riscurilor și măsuri de reducere a acestora: 

 

Pentru aplicarea unei strategii de întreţinere a noilor echipamente/mijloace de transport s-au 

conturat următoarele măsuri:  

- respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea și 

efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de 

transport propuse pentru efectuarea serviciului; 

- întreţinerea adecvată a reţelei rutiere prin furnizarea unui nivel de serviciu adecvat folosirii 

infrastructurilor; 

- menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare și 

a curăţeniei acestora; 

- asigurarea condiţiilor pentru spălarea, salubrizarea și dezinfectarea mijloacelor de transport; 

- asigurarea de spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport; 

- respectarea inspecţiilor tehnice periodice, conform cărții tehnice ale vehiculului; 

- planificarea inspecţiilor tehnice periodice, astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de 

vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulaţie; 

- îmbunătăţirea siguranţei vieţii omeneşti prin formarea profesională continuă a șoferilor de 

autobuz; 

- îmbunătăţirea siguranţei vieţii omeneşti prin formarea profesională continuă a personalului de 

întreținere; 

- contractare servicii de securitate pentru paza autobazei; 

- respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului, prevenirea şi 

combaterea incendiilor. 

 

În ceea ce privește proiectul investiţional de dezvoltare a serviciului de transport public, riscul 

ocupă un loc central, motiv pentru care acesta trebuie să fie analizat ţinându-se cont de o serie 

de categorii de risc.  
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Managementul riscului proiectelor asociază riscul cu estimările, iar dacă estimările nu sunt 

corecte atunci nici riscul nu este corect cuantificat, fapt ce duce la probleme majore în derularea 

proiectului.  

 

Astfel, au fost identificare riscurile care ar putea să apară pe întreaga perioadă de viaţă a 

mijloacelor de transport și măsurile necesare pentru diminuarea acestora: 

 

Nr. 
crt. 

Descrierea riscului Tip de risc 
Responsabil 

risc 

Măsuri pentru 
reducerea/diminuarea 

riscului 

1 Serviciul își pierde 
atractivitatea și prin 
urmare numărul 
utilizatoriilor va scădea - 
Autobuze insalubre 

Riscul de 
management 
al igienei 
defectuos 

Management 
operator 
Echipa de 
curățenie 

Se vor realiza planuri privind 
efectuarea curățeniei zilnice, 
personalul va îndepărta 
murdăria uscată și va 
igieniza corespunzător 
autobuzele; va urma cu 
stricteţe manualele de 
folosire și igienizare a 
autovehiculelor și a agenţilor 
de curăţat pentru a nu 
deteriora ansamblele 
autobuzelor.  
Personalul cu funcţie de 
conducere va asigura 
inspecţia vizuală a igienei 
autobuzelor înainte de 
plecarea acestora în trafic și 
de a efectua serviciul de 
transport. 

2 Defectarea timpurie a 
autobuzelor - Expertiza și 
experienţa personalului 

Riscul de 
expertiză și 
experienţă 
insuficientă a 
personalului 

Echipa de 
întreținere 

Personalul va fi școlarizat 
într-un mod corespunzător, 
pentru a respecta planurile 
de întreținere a autobuzelor. 
Se vor realiza echipe de 
lucru astfel încât să existe o 
eficiență benefică de 
întreținere a autobuzelor.  

3 Interpretarea devianta a 
informaţiilor privind 
programele de deplasare, 
preţ bilet, reduceri 
acordate - Cantitate de 
informaţii necorelate cu 
realitatea 

Riscul de 
informaţii 
incorecte  

Management 
operator 

Personalul cu funcţie de 
conducere se va concentra 
pe un parametru foarte 
important: precizia 
informaţiei cu privire la 
intervalele orare ale 
deplasărilor zilnice.  
Se va apela la Consultanți în 
domeniu pentru 
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Nr. 
crt. 

Descrierea riscului Tip de risc 
Responsabil 

risc 

Măsuri pentru 
reducerea/diminuarea 

riscului 

determinarea fiecărui detaliu 
în parte. 

4 Posibile accidente în trafic 
- Întârzieri a programului 
și costuri suplimentare 
pentru reparaţii  

Riscul de 
accidentalitate  

Management 
operator  
Echipă de 
întreținere 
Șofer 
autobuz 

Evaluarea medicală și 
psihologică a candidaţilor 
posturilor de șofer.  
În plus, vor fi prevăzute 
autobuze la cald pentru a 
prelua sarcinile autobuzului 
ieșit din circulație. 

5 Defectări tehnice ale 
mijloacelor de transport - 
ITP nerealizat la timp/ 
nerespectarea planului de 
mentenanță 

Risc tehnic  Echipă de 
întreținere 

Vor fi respectate termenele 
de realizare a ITP-urilor 
periodice și a planurilor de 
întreținere/mentenanță prin 
stabilirea unor planuri 
detaliate a fiecărui vehicul în 
parte. 

6 Va declanșa în cascadă 
eșecul privind 
nerespectarea termenelor 
de deplasare - Eșecul în 
respectarea termenelor 
de prestare a serviciului 

Riscul de 
neprestare 
serviciu în 
timp util  

Management 
operator  
Șofer 
autobuz 

Se va dezvolta o strategie 
privind planificarea 
transportului, astfel încât 
programul acestora să fie 
respectat.  

7 Întârzieri în cursul 
atribuirii, prin diverse 
aprobări necesare pentru 
documentaţie - Întârzieri 
posibile în achiziţii 

Riscul 
aprovizionare 
materiale și 
materii prime 
necesare  

Management 
operator 

Necesarul de aprovizionare 
se calculează pe o perioadă 
mai mare de timp, 
contractele cu furnizorii 
având un termen mai lung de 
valabilitate; se va ţine cont 
de faptul că beneficiarul este 
o entitate publică, iar riscul 
de a apărea întârzieri în 
derularea achiziţiilor este 
mare, procedurile fiind 
complexe.  

8 Estimare eronată a 
numărul de călători - 
Neutilizarea serviciului de 
către grupul ţintă 

Risc social  Management 
operator 

Promovarea și educarea 
populaţiei în utilizarea 
serviciului de transport 
public  
Actualizarea PMUD-ului 
pentru a defini cât mai exact 
zonele ce trebuie a fi 
deservite de serviciul de 
transport public. 
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Nr. 
crt. 

Descrierea riscului Tip de risc 
Responsabil 

risc 

Măsuri pentru 
reducerea/diminuarea 

riscului 

Îmbunătățirea serviciului 
pentru a deveni cât mai 
atractiv pentru călători. 

9 Noi reglementari, reduceri 
bugetare - Modificări 
legislative 

Riscul 
contextual  

Factori 
interesați 
Management 
operator 

În echipa managerială vor fi 
incluși avocati/ juriști sau se 
vor contracta auditori 
independenţi pentru o 
informare permanentă și o 
abordare de măsuri largi 
care să acopere evoluţii 
neasteptate ale legislaţiei 
sau a reducerilor bugetare  

10 Depășirea bugetului iniţial 
- Modificări ale cursului de 
schimb/ costului 
combustibilului/curentului/ 
pieselor de schimb 

Riscuri 
financiare  

Management 
operator 
Factori 
interesați 

Bugetul propus este bazat 
pe costuri reale determinate 
prin oferte detaliate de preţ și 
propuneri de dezvoltare.  
Se vor cere oferte 
actualizate înainte de 
demararea achiziţiilor. 
Pentru o nouă validare a 
costurilor.  
Se vor ține sub control toate 
costurile, pentru a putea 
diminua acest risc. 
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7. Concluzii 
 

Prezentul document reprezintă o analiză a situației existente și propuneri pentru îmbunătățirea și 

creșterea gradului de utilizare a transportului public din Municipiul Târnăveni. 

 

În urma analizei situației existente privind materialul rulant utilizat pentru transportul public de 

călători, mijloacele tehnice și dotările cu care operatorul actual își desfășoară activitatea, a 

rezultat necesitatea înlocuirea autobuzelor actuale. 

 

Astfel, se propune achiziționarea a 7 (șapte) autobuze electrice noi (conform Anexa 1 – Necesar 

Autobuze Electrice) și de realizare a infrastructurii necesare pentru alimentarea acestora, la 

capete de linie/ în interiorul traseelor / depou.  
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Anexa 1 – Necesar Autobuze Electrice 
 

Trasee în 
comun 

Linia - Situație Propusă 
Lungime 

Viteză 
comercială 

Durată 
semicursă 

Staționare 
Durata 
totală 
Trasă 

Necesar MR - În Circulație 

5 6 7,5 10 12 15 20 30 40 45 60 
km km/h min min min 

Comun cu 1B 1A 
Dâmbău - Centru - 
Botorca 

13,60 18 45,33 5 50,33 21 17 14 11 9 7 6 4 3 3 2 

- 1B 
Dâmbău - Vasile 
Moldovan - Botorca 

16,00 25 38,40 5 43,40 18 15 12 9 8 6 5 3 3 2 2 

Comun cu 1B 1C Dâmbău - MOL 7,50 18 25,00 5 30,00 12 10 8 6 5 4 3 2 2 2 1 

- 
2+5
+6 

Adămuș - Dâmbău - 
Seuca - Gănești 

14,20 30 28,40 5 33,40 14 12 9 7 6 5 4 3 2 2 2 

- 3 Cuștelnic - Centru 4,90 25 11,76 5 16,76 7 6 5 4 3 3 2 2 1 1 1 

Comun cu 3 3A 
Cuștelnic - Piața 
Primăriei 

4,90 18 16,33 5 21,33 9 8 6 5 4 3 3 2 2 1 1 

- 4 Tineretului - Bobohalma 12,60 40 18,90 5 23,90 10 8 7 5 4 4 3 2 2 2 1 

Comun cu 2 5 Târnăveni - Adămuș  5,50 20 0,00   0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comun cu 2 6 Târnăveni - Gănești  7,00 20 0,00   0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     TOTAL Circulație 49 41 33 25 21 18 14 10 8 7 6 

      Rezervă 10% 5 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 

     TOTAL AUTOBUZE 54 46 37 28 24 20 16 11 9 8 7 

 


