
  
 

  

 
 

                                                                                                                        Aprobat 
Direcţia generală tehnică                                                                                        Borboly Csaba      
Nr. _________/___.___.2022                                                                                       Președinte 
        
  
              

NECESITĂȚI MINIME OBLIGATORII 

Privind achiziţia serviciilor având ca obiect întocmirea unui studiu  
de trafic/mobilitate privind identificarea şi evaluarea fluxurilor de călători 

şi a cerinţelor de mobilitate ale colectivităţilor locale şi a unui studiu de oportunitate 
pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii 

 serviciului de transport judeţean, pentru actualizarea şi completarea Programului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, 

 prestat între localităţile judeţului Harghita 
 

 

Necesitățile minime obligatorii fac parte integrantă din documentația de atribuire și 
constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora se elaborează, de 
către ofertant, propunerea tehnică și financiară. 

1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1. Denumirea obiectivului:  

Atribuirea contractului de servicii având ca obiect întocmirea unui studiu de 
trafic/mobilitate privind identificarea şi evaluarea fluxurilor de călători şi a cerinţelor de 
mobilitate ale colectivităţilor locale şi a unui studiu de oportunitate pentru 
fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii  serviciului de 
transport judeţean, pentru actualizarea şi completarea Programului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate, prestat între localităţile judeţului Harghita. 
 

1.2. Autoritatea contractantă:  

Unitatea administrativ teritorială Județul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita. 

1.3. Sursa de finanțare:  

Studiul de trafic/mobilitate și studiul de oportunitate este finanţat integral din bugetul 
local al Judeţului Harghita. 
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2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

Obiectul principal al studiului îl reprezintă evaluarea reală a fluxului de transport 
persoane, a cerinţelor de transport public judeţean, precum şi anticiparea evoluţiei 
acestuia pentru toate zonele judeţului Harghita, în vederea identificării unor soluţii care 
să asigure condiţii optime şi de siguranţă transportului public judeţean de persoane prin 
curse regulate, în aşa fel încât să satisfacă şi să acopere în totalitate solicitările de 
transport persoane pe toată aria judeţului Harghita. 
  
2.1. Obiective specifice ale studiului 

În cadrul studiului se regăsesc următoarele obiective specifice: 

 Îmbunătăţirea serviciilor de utilitate publică destinate transportului cetăţenilor; 

 Creşterea gradului de transparenţă în activitatea administraţiei publice locale; 

 Estimarea nevoilor viitoare de transport şi evaluarea de alternative ale 

Programului de transport pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita pe 

o perioadă de minim 10 ani; 

 Optimizarea traseelor din cadrul Programului de transport care să contribuie la 

sustenabilitatea economică, de mediu şi socială pe raza judeţului Harghita; 

 Stabilirea traseelor judeţene principale, a traseelor secundare, precum şi a 

numărului de grupe de trasee judeţene, a numărului de trasee individuale şi a 

celor nerentabile, structura acestora; 

 Stabilirea autogărilor, capetelor de traseu şi a localităţilor intermediare ale 

traseelor judeţene astfel încât acestea să fie corelate cu răspândirea 

geografică/tranzitarea/preluarea din cel mai apropiat punct a călătorilor pentru 

toate localităţile judeţului Harghita, urmărindu-se creşterea vitezei de deplasare 

a mijloacelor de transport în comun şi reducerea duratei călătoriei; 

 Determinarea exactă a itinerariului şi a lungimii fiecărui traseu judeţean exprimat 

în km/tip drum( DC, DN, DJ ); 

 Susţinerea dezvoltării economice, turistice şi sociale prin realizarea unei 

infrastructuri de transport eficiente; 

 Optimizarea traseelor, fără ca acestea să se suprapună din cadrul Programului de 

transport; 

 Numărul traseelor şi structura lor; 



  
 

  

 

 

 Frecvenţa curselor pe fiecare traseu; 

 Numărul de staţii corespunzător şi locaţia optimă; 

 Numărul şi capacitatea mijloacelor de transport în comun pentru fiecare traseu; 

 Gradul de rentabilitate pentru fiecare traseu; 

 Categoriile de călători care beneficiază de gratuităţi sau reduceri la titlurile de 

călătorie, conform legislaţiei în vigoare; 

 Satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei pe întreg 

teritoriul judeţului Harghita prin servicii de eficienţă şi calitate; 

 Asigurarea unui serviciu de utilitate publică în condiţii de maximă siguranţă; 

 Asigurarea continuităţii serviciilor publice de transport prin programele de 

transport sau de funcţionare, după caz, corelate cu fluxurile de călătorii existente. 

 
2.2.  Cadrul legal  
Achiziția se va realiza conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

2.3. Cerințe minime: 

a) Evaluarea situaţiei actuale a curselor regulate efectuate de către operatorii de 

transport care deţin licenţele de traseu pentru traseele din cadrul Programului 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în vigoare, în 

judeţul Harghita, prin următoarele activităţi specifice: 

 Identificarea schemelor după care sunt organizate reţelele de trafic rutier din 

toate zonele componente ale judeţului Harghita; 

 Identificarea factorilor cu grad de dificultate ridicat în desfăşurarea traficului 

rutier; 

 Identificarea altor forme de transport persoane pentru realizarea corelărilor ce se 

impun. 

b) Culegerea datelor de trafic: 

 Efectuarea recensămintelor de circulaţie; 

 Identificarea unor informaţii privind: curenţii de trafic actuali, dezvoltarea socio-

economică a judeţului, scopul deplasărilor, rutele de deplasare; 

 În culegerea datelor de trafic se va avea în vedere: Programul de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate în vigoare, graficele de circulaţie  

 



  
 

  

 

 

aferente Programului de transport actual, consultarea autorităţilor locale pe raza 

cărora se dimensionează traficul. 

c) Evaluarea fluxului de călători pe fiecare zonă ţintă prin: 

 Identificarea numărului de călători; 

 Orientarea acestora pe fiecare zonă ţintă; 

 Distribuţia pe intervale orare şi pe perioade calendaristice; 

 Gradul de acoperire a solicitărilor; 

 Distanţele medii de călătorie; 

 Timpi medii de călătorie. 

d) Evaluarea siguranţei în trafic 

Culegerea de date de la instituţii cu atribuţii în monitorizarea incidentelor de 

circulaţie. 

e) Întocmirea unei propuneri în vederea identificării unor soluţii pentru asigurarea 

transportului public judeţean prin curse regulate în judeţul Harghita. 

Această propunere va conţine următoarele informaţii: 

 Numărul de grupe de trasee şi traseele componente; 

 Numărul de curse necesar pentru fiecare traseu; 

 Numărul autovehiculelor, precum şi capacitatea de transport a acestora necesare 

efectuării curselor pe fiecare traseu; 

 Stabilirea autogărilor, a capetelor de traseu şi a localităţilor intermediare ale 

traseelor judeţene astfel încât acestea să fie corelate cu răspândirea 

geografică/tranzitarea/preluarea din cel mai apropiat punct al călătorilor pentru 

toate localităţile judeţului Harghita, urmărindu-se creşterea vitezei de deplasare 

a mijloacelor de transport în comun şi reducerea duratei călătoriei; 

 Determinarea numărului optim de staţii publice intermediare; 

 Anticiparea evoluţiei fluxurilor de călători pe o perioadă de 10 ani; 

 Elaborarea propunerilor pentru îmbunătăţirea calităţii transportului public 

judeţean de persoane. 

 

2.4. Rezultatele studiului: 

La finalizarea studiului de trafic/mobilitate de către prestator( conţinând propunerea 

Programului de transport şi a graficelor de circulaţie aferente, conform cerinţelor Legii 

serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007,  



  
 

  

 

 

cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului nr. 353/2007 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi a Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr. 51/2006, republicată ) Consiliul Judeţean Harghita îl va face public pe site-ul 

instituţiei.   

Planul de mobilitate va cuprinde, de asemenea, o evaluare a costurilor si beneficiilor 

transportului, incluzându-le si pe cele ce nu pot fi cu uşurință măsurate sau evaluate 

cum sunt cele referitoare la emisiile de noxe sau impactul asupra calităţii aerului, 

soluţiile propuse urmărind obţinerea unui impact maxim al resurselor utilizate. 

 

2.5.  Atribuțiile și responsabilitățile prestatorului 

Prestatorul va ţine cont de legislaţia în vigoare din domeniul serviciilor publice de 
transport persoane, precum şi de eventualele modificări sau transpuneri în legislaţia 
naţională a regulamentelor şi a directivelor europene, survenite pe durata întocmirii 
studiului de trafic/mobilitate şi va actualiza, fără costuri suplimentare. 

Prestatorul v-a răspunde pentru acurateţea şi corectitudinea studiului întocmit de 
experţii de care dispune. 

Prestatorul va fi responsabil de cheltuielile legate de materiale, consumabile, 
comunicaţii, transport, activităţi de secretariat ocazionate de îndeplinirea activităţilor 
care îi revin în baza contractului. 

Prestatorul va fi obligat să repare prejudiciile cauzate Achizitorului în cazul în care acesta 
din urmă adoptă o decizie în baza studiului întocmit, care se dovedeşte a fi incorectă 
datorită informaţiilor greşite, incomplete cuprinse în documentele predate de către 
Prestator, Achizitorului. 

 

3. DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR  

Studiul de trafic/mobilitate va fi efectuat în termen de 120 de zile de la data la care sunt 

îndeplinite condiţiile menţionate în contract pentru începerea prestării serviciilor. 

 

4. REDACTAREA OFERTEI 

Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă de preţ în plic închis la registratura 

Consiliului Judeţean Harghita sau transmis la adresa de e-mail comunicată. 

 



  
 

  

 

 

Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 de zile de la termenul limită de 

depunere. 

Oferta tehnică privind prevederile din Necesităţile minime obligatorii şi Declaraţia 

privind conflictul de interese se vor transmite la adresa de e-mail: 

gorbanescudaniela@judetulharghita.ro. 

 

4.1. Criterii de adjudecare: 

Prețurile ofertate, exprimate în lei, sunt prețuri nete și nu se ajustează/actualizează. 
Oferta financiară va fi exprimată în lei fără TVA. Suma aferentă TVA va fi menționată 
separat.  

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 
costul total cel mai scăzut în lei fără TVA. 

4.2. Cerinţe referitoare la modalitatea de întocmire a ofertei tehnice: 

Oferta tehnică va fi întocmită astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate 
cerințele necesităților minime, ofertantul având obligația de a face dovada conformității 
propunerii tehnice cu cerințele necesităților minime și eventualele clarificări/răspunsuri 
la clarificări.  
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita clarificări și precizări inclusiv 
privind preţurile indicate în oferte în cazul în care va considera că preţurile respective nu 
reflectă realitatea de pe piaţă la momentul depunerii ofertelor. 

 

      Direcția generală tehnică 

     Chiorean Adrian Alexandru                                                         Întocmit,          
       Director general adjunct                                                              Gorbănescu Daniela 
     Consilier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miercurea Ciuc,          24   februarie 2022 

gorbanescudaniela@judetulharghita.ro
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