
FALIMENTAREA 
TRANSPORTULUI PUBLIC 

DIN IAȘI ȘI PAȘI CĂTRE 
RATAREA VIITORULUI



RATP

istoria unui faliment anunțat

• Înființată prin  HCL 444 / 2004 prin schimbarea denumirii RATEC  și preluarea 
obiectului de activitate a SC Autobuzul SA,

• Concesionar al transportului public prin HCL 44/17.01.2005 și contract 
48018/30.06.2005

• La finalul anului 2013 are datorii către Bugetul de stat, Bugetul asigurărilor sociale, 
Fond de șomaj, Fond de sănătate, Dobânzi și penalități la bugetul consolidat de 
149.109.457 lei la care se adaugă datorii către PMI și furnizori.

Care au fost cauzele dezastrulului RATP? 



Ce prevede contractul de delegare?



Ce prevede contractul de delegare?



Ce prevede contractul de delegare?







Care au fost cifrele în fapt?
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Subventii buget local (acoperire dif. 
pret) 6636350 4000000 18600000 14180800 26904840 19298000 25085090 15253800 23679000

Venituri Totale 32914331 41465587 51826669 69337329 75963144 76607613 77722512 75956474 82243553

Cheltuieli Totale 41404388 53806909 63037164 79657752 85560680 101247471 86506935 87444304 86185300

Profit - 8.490.057,00     - 12.341.322,00     - 11.210.495,00     - 10.320.423,00     - 9.597.536,00     - 24.639.858,00     - 8.784.423,00     - 11.487.830,00     - 3.941.747,00     - 100.813.691,00     

Sume pentru protectie sociala - - - - - - - - -

Pret abonament liber toate liniile 93 93 93 93 93 97 97 97 120

Tarif social  ( impus prin HCL) cv liber 
toate liniile* 30 30 30 40 60 60 60 60 60

Nr. luni de abonament
pensionari, veterani, eroi `89, refugiati 230435 245878 233266 301647 334081 331864 367613 380895 387313

Diferenta - 14.517.405,00     - 15.490.314,00     - 14.695.758,00     - 15.987.291,00     - 11.024.673,00     - 12.278.968,00     - 13.601.681,00     - 14.093.115,00     - 23.238.780,00     - 134.927.985,00     

* cf contract el trebuie sa acopere cel putin cheltuielile legate de realizarea serviciului 
prestat, plata tuturor taxelor si impozitelor inclusiv o cota de 5% profit minim 

convenit



Care au fost cauzele dezastrulului RATP? 

• Ne respectarea contractului de către PMI prin:

• Neintroducerea în buget și neplata sumelor aferente pentru protecție socială,

• Neintroducerea în buget întegral și neplata subvenției până la acoperirea diferențelor dintre 
venituri și costuri,

• Administrarea unui tarif social mult subdimensionat,



2. Urgența zilei: expirarea contractului cu 

RATP 
LEGE Nr. 92 din 10 aprilie 2007 Legea serviciilor de transport public local

….

ART. 28

• (1) Durata delegării gestiunii serviciului de transport public local se stabileşte prin contracte de 
delegare a gestiunii de către autorităţile administraţiei publice locale şi trebuie să fie corelată cu 
durata medie de amortizare a tuturor mijloacelor de transport deţinute în proprietate sau în baza unui 
contract de leasing, dar nu mai mult de:

• a) 6 ani pentru transporturile realizate cu autobuze; 

• b) 10 ani pentru transporturile realizate cu tramvaie, troleibuze şi mijloacele de transport pe 
cablu;

• c) 5 ani pentru transportul fluvial;

• d) 5 ani pentru transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.



2. Urgența zilei: expirarea contractului cu 

RATP 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 23 
octombrie 2007 Privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători 

….

Art. 4 Conţinutul obligatoriu al contractelor de servicii publice şi al normelor generale 

…

(3) Durata Contractelor de servicii publice este limitată şi nu depăşeşte 10 ani pentru serviciile de 
transport cu autocarul şi cu autobuzul şi 15 ani pentru serviciile de transport de călători pe calea ferată 
şi cu alte moduri de transport pe şine. Durata Contractelor de servicii publice care vizează mai multe 
moduri de transport este limitată la 15 ani, în cazul în care transportul feroviar sau cu alte moduri de 
transport pe şine reprezintă peste 50% din valoarea serviciilor în cauză.



3. Modernizarea transportului public prin 

POR în pericol!
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3. Modernizarea transportului public prin 

POR în pericol!

Din Ghidul General POR 2014 – 2020 și alte documente programatice se desprind următoarele 
condiţionalităţi:

• Obligativitatea realizării unei Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU)

• Obligativitatea realizării unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

• Obligativitatea abordării soluțiilor la nivel de Municipiu și Zonă Funcțională (Metropolitană)

• Obligativitatea delegării gestiunii în baza Regulamentului 1370/2007 al Parlamentului European.



4. Foaia de parcurs propusă și 

abandonată de PSD!

- AMSIT și CTP SA, Pilonii transportului 

Metropolitan Ieșean
• 03.12.2012 – Introducerea pe Ordinea de Zi a Consiliului Metropolitan (AZMI) a unui punct intitulat
„Transport metropolitan – perspective de dezvoltare”
• 01 – 03.2013 – Invitarea localităţilor din Zona Metropolitană să exprime acordul de principiu privind
Asociaţia Metropolitană de Transport
• 28.03.2013 – Întâlnire de lucru cu primarii din Zona Metropolitană cu prezentarea propunerii de Statut
și Act Constitutiv
• 14.05.2013 – Solicitarea CJ Iași de face parte din AMSIT
• 27.05.2013 – Acceptul PMI ca CJ Iași să facă parte din AMSIT ca membru cu drepturi depline
• H.C.L. nr. 152 din 27 iunie 2013 privind înfiinţarea SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. 
• 29.07.2015 – Mesaj transmis către GN și VMC în care atenţionez: „ …nu aș vrea să ajungem în momentul în 
care vor fi eligibile  în sisteme de transport ADI-urile iar noi să nu o avem înființată.”
• H.C.L. nr. 205 din 26 august 2013 privind aprobarea documentelor-cadru de realizare a serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Iasi
• 11.2013 – Ultima propunere de înființare a ADI într-o primă fază doar cu Iași + Ciurea + Valea Lupului, cesionarea
de acțiuni ale CTP și transformarea acestuia în Oprator Regional.

• Apoi liniște …







Urmează niște demisii?


