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SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI 
 

privind selecția Consiliului de Administrație al societății ”Compania de Transport 

Public” S.A. Arad 
 
 
 
Întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 
111/2016 și normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2016 aprobate prin H.G. nr. 
722/2016. 

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările autorității 
publice tutelare și a acționariatului Societății ”Compania de Transport Public” S.A. Arad în 
ceea ce privește administrarea societății. 

A. Strategia guvernamentală și locală în domeniul în care acționează 

Societatea ”Compania de Transport Public” S.A. Arad, inclusiv obiectivele 

sectoriale și fiscal bugetare pe termen mediu și lung ale statului. 
 

Implementarea și îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor publice 

reprezintă un obiectiv asumat de Guvernul României încă din anul 2011, prin Scrisoarea de 

Intenție către Fondul Monetar International, aprobată de Guvern, prin Memorandum, la data de 

7 iunie 2011.  

Exigența implementării, respectiv a îmbunătățirii guvernanței corporative în 

întreprinderile publice are la bază rațiuni eminamente economice: întreprinderile publice din 

România începând  să fie văzute ca un vector important de redresare economică și echilibrarea 

bugetului, funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestora având o largă influență asupra 

ansamblului economiei, prin efectul de multiplicare.  

Pornind de la obligațiile asumate în fața organismelor internaționale, dar și de la premisa 

că eficiența unei întreprinderi publice depinde, în mod determinant, de performanța 

managementului acestuia, Guvernul României a adoptat în noiembrie 2011, ordonanță de 

urgență  privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, denumită în continuare „OUG nr.109”, 

care reglementează printre altele stabilirea condițiilor în care sunt selectați administratorii şi 

managerii societății prin selecție obiectivă, efectuată de o comisie de specialiști în recrutare 

resurse umane, asistați, dacă este cazul, de un expert independent specializat în recrutare resurse 

umane precum și regulile care să asigure transparența politicii de acționariat a statului. 

 

Societatea ”Compania de Transport Public” S.A. Arad este cel mai mare transportator 

din judeţul Arad, asigurând atât transportul urban cât şi pe cel suburban prin intermediul 

autobuzelor şi tramvaielor. 

Societatea este înfiinţată în anul 1995 de către Consiliul Local al Municipiului Arad, 

Consiliul Județean Arad, Orașul Pâncota, Oraș Lipova, Comuna Săvârșin și Comuna Ghioroc 

și îşi exercită activitatea în aria teritorială a judeţului. 
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În prezent, Societatea ”Compania de Transport Public” S.A. Arad are un parc de 107 de 

autobuze şi 116 de tramvaie. Reţeaua de transport se întinde pe 284 km în zona urbană şi 269 

km în zona preurbană. 
 

România este tară membră UE calitate în care trebuie să respecte Regulamentul (CE) 

nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 

serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor 

(CEE) nr.1191/69 și nr.1107/70 ale Consiliului, precum și Decizia Comisiei Europene 

2012/21/UE privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de 

serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui 

serviciu de interes economic general, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 7 

din 11 ianuarie 2012, notificată cu numărul C(2011) 9380. 

 

Transportul public urban şi suburban este principalul instrument de promovare a 

dezvoltării, ridicării nivelului de trai şi integrării sociale, având o contribuţie esenţială la 

facilitarea accesului la locurile de muncă, la serviciile de sănătate şi educație ale populaţiei. 

Dezvoltarea şi modernizarea acestui serviciu public, creşterea calităţii şi atractivităţii acestuia 

şi orientarea în mai mare măsură a întregii activităţi spre satisfacerea necesităților de mobilitate 

a populaţiei vor contribui la descurajarea transportului cu autoturisme private şi implicit, la 

reducerea aglomerației şi poluării, cu influențe benefice asupra condiţiilor de mediu şi calităţii 

vieţii, mai ales în zonele urbane. Atât la nivel central, cât și la nivel local, problema 

transportului public constituie o preocupare majoră a tuturor factorilor implicaţi în 

organizarea, conducerea şi mai ales în îmbunătăţirea acestui serviciu, cu profunde semnificații 

economice şi sociale. În lipsa unei coordonări unitare şi a unei strategii de integrare a 

serviciilor de transport public la nivelul întregii zone, fiecare operator acționează independent 

pentru fundamentarea programelor de dezvoltare, stabilirea şi realizarea proiectelor de 

extindere şi de modernizare a infrastructurii şi stabilirea politicii tarifare. În multe situaţii se 

ajunge la paralelisme în dezvoltarea rețelelor de transport şi alocarea de resurse fără o 

coordonare unică şi o maximizare a eficienței oricărei investiţii în contextul general al 

teritoriului deservit. În cadrul relaţiilor internaţionale dezvoltate în ultimii ani de către ţara 

noastră a fost remarcată necesitatea luării unor măsuri instituţionale prin înfiinţarea unui 

organism de coordonare a transportului public, la nivelul întregii zone, care să stabilească 

strategia generală de dezvoltare, prioritizarea proiectelor şi coordonarea acestora în funcţie de 

specificul cererii de transport şi de oferta existentă, stabilirea politicii tarifare şi asigurarea 

unor relaţii clare, pe bază de contracte de servicii publice, cu fiecare operator de stat sau privat.  

În acest context, a fost înfiinţată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport 

Public Arad la nivelul Municipiului Arad şi al unui număr de 55 de UAT-uri din județul Arad, 

care să funcționeze ca un organism de reglementare şi coordonare a transportului public cu 

tramvaiele şi autobuzele în corelație cu transportul zonal pe calea ferată şi punctele de acces 

auto spre şi dinspre județ. În prezent, la nivel naţional, domeniul transportului public este 

reglementat de Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice și Legea nr. 

92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare 

precum şi de Regulamentele şi Normele de aplicare a acestora. 
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B. Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarilor, după caz, 

cu privire la misiunea și obiectivele Societății ”Compania de Transport Public” 

S.A. Arad, desprinsă din strategia guvernamentală sau locală din domeniul de 

activitate în care operează întreprinderea publică. 

Societatea ”Compania de Transport Public” S.A. Arad este operator regional cu capital 
social integral al unor unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad (ADITPA), respectiv Consiliul Local al Municipiului 
Arad, Consiliul Județean Arad, Comuna Săvârșin și Comuna Ghioroc, având obiect de activitate 
”4931-Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători”, înființată în baza 
hotărârilor autorităților deliberative ale acestora. 

Societatea ”Compania de Transport Public” S.A. Arad asigură atât gestiunea propriu-
zisă a serviciului/activității de transport public local de persoane pe raza de competență a 
unităților administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, funcționarea și exploatarea 
sistemelor de transport aferente acestora, cât și implementarea programelor de investiții publice 
de interes zonal sau regional realizate în comun în cadrul Asociației, destinate înfiinţării, 
organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării serviciului de 
transport public local. 

Societatea ”Compania de Transport Public” S.A. Arad s-a înființat în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, în baza Deciziei nr.5/28.03.1995 a Consiliului Judeţean Arad și a 

hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale asociate și 

este operator licențiat. 
Societatea ”Compania de Transport Public” S.A. Arad are dreptul exclusiv de a furniza 

serviciile publice de transport persoane pe Aria de Competență Teritorială a Autorității 
delegante (ADITPA), potrivit Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport 
public local nr. 704/02.12.2019 și a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport 
public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019 

 

Misiunea și obiectivele Autorității Publice Tutelare: 

Misiunea declarată a autorității publice tutelare în aria de deservire în care Societatea 
”Compania de Transport Public” S.A. Arad are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice 
de transport persoane, poate fi atinsă prin: 

a) identificarea și propunerea oricărei acțiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaților 

în legătură cu serviciul public de transport persoane pe raza de competență a unităților 

administrativ-teritoriale asociate; 

b) asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele 

necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a contractării de 

credite nerambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se 

depășească limitele de suportabilitate ale populației; 

c) creșterea progresivă a nivelului de acoperire al serviciului public de transport persoane 

pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate; 

d) implementarea și aplicarea permanentă a principiului ”poluatorul plătește”; 

e) creșterea calității și eficienței serviciilor de transport public local de persoane; 

f) creșterea confortului și siguranței călătorilor în mijloacele de transport public; 

g) asigurarea dezvoltării durabile și reducerea poluării urbane generate de transportul 

public în comun; 

h) implementarea de sisteme inteligente de taxare (ticketing) și de management al flotei; 
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i) preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al călătorilor și pentru 

asigurarea transparenței acțiunilor întreprinse de societate; 

j) informarea eficientă a călătorilor cu privire la traseele, orarele de circulație și tarifele 

practicate; 

k) mai bună adaptare a capacității vehiculului și a programului de transport la necesarul 

de transport al zonei și comunității deservite; 

l) orientarea serviciului de transport persoane către utilizatori; 

m) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la serviciul de 

transport persoane; 

n) asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene; 

o) îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea de mijloace de transport nepoluante, în 

conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene; 

p) promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemului 

de transport persoane; 

q) adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordantă cu 

prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunității; 

r) promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, crearea unui mediu 

concurențial, stimularea participării capitalului privat și promovarea formelor de 

gestiune delegată; 

s) promovarea metodelor moderne de management; 

t) promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue 

a personalului ce lucrează în cadrul Societății ”Compania de Transport Public” S.A. 

Arad; 

u) buna gestiune a resurselor umane. 

 

Scopuri și obiective ale Societății ”Compania de Transport Public” S.A. 

Arad 

Scopul declarat al Societății ”Compania de Transport Public” S.A. Arad. 

În ceea ce privește gestiunea serviciului de transport public de persoane ce i-a fost 
delegat, scopul declarat al societății, are la bază utilizarea atât pe termen mediu cât și pe termen 
lung a infrastructuri tehnico-edilitară de transport, ceea ce impune: 

- realizarea unui serviciu și a unei infrastructuri tehnico-edilitară moderne, capabile să 

susțină dezvoltarea economico-socială a localităților, să atragă investiții private și să 

stimuleze dezvoltarea durabilă a comunităților locale; 

- dezvoltarea și extinderea serviciului de transport public de persoane la nivelul întregii 

arii de delegare, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunităților locale; 

- îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea de mijloace de transport nepoluante, în 

conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene; 

- orientarea serviciului de transport persoane către utilizatori; 

- asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la serviciul de 

transport persoane; 

- creșterea calității și eficienței serviciilor de transport public local de persoane; 

- creșterea confortului și siguranței călătorilor în mijloacele de transport public; 

- asigurarea dezvoltării durabile și reducerea poluării urbane generate de transportul 

public în comun; 

- implementarea de sisteme inteligente de taxare (ticketing) și de management al flotei; 

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al călătorilor și pentru 

asigurarea transparenței acțiunilor întreprinse de societate; 
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- informarea eficientă a călătorilor cu privire la traseele, orarele de circulație și tarifele 

practicate; 

- mai bună adaptare a capacității vehiculului și a programului de transport la necesarul 

de transport al zonei si comunității deservite; 

- asigurarea continuității serviciului și funcționării sistemului de transport persoane în 

condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin normele și prescripțiile tehnice; 

- promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemului 

de transport persoane; 

- adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordantă cu 

prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunității; 

- promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, crearea unui mediu 

concurențial, stimularea participării capitalului privat și promovarea formelor de 

gestiune delegată; 

- promovarea metodelor moderne de management; 

- promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue 

a personalului ce lucrează în cadrul Societății ”Compania de Transport Public” S.A. 

Arad; 

- buna gestiune a resurselor umane; 

- asigurarea echilibrului financiar al delegării, cu respectarea prețurilor și tarifelor. 

 

Obiective strategice ale Societății ”Compania de Transport Public” S.A. Arad: 

1. Modernizarea continuă a infrastructurii preluată în delegare (infrastructura tehnico-
edilitară aferentă sectorului transport public local) prin realizarea de investiții din surse 
proprii, din surse externe și din surse locale pentru creșterea eficientei activității de 
transport public de persoane și asigurarea protecției mediului. 

2. Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare cu utilizatorii serviciului care să 
asigure circulația rapidă și eficientă a informației. 

3. Acoperirea cheltuielilor din veniturile rezultate, în condiții de eficientă și calitate 
maximă a serviciilor prestate, ținând cont și de gradul de suportabilitate al populației. 

4. Obținerea de venituri cât mai mari din alte activități decât cea de transport public local. 
5. Optimizarea permanentă a costurilor. 
6. Reducerea consumului de combustibil, energie, resurse, materii prime, materiale în 

vederea minimizării costurilor. 

7. Prestarea a cât mai multe lucrări de întreținere și reparație în regie proprie, în scopul 
reducerii cheltuielilor și a perioadei în care unele vehicule nu pot presta serviciul de 
transport public local. 

8. Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, 
mediu, sănătate și securitate în muncă. 

9. Continuarea implementării Strategiei de operare și mentenanță care să conducă la 
scăderea costurilor cu reparațiile și a costurilor de capital pentru investiții prin 
Planificarea fizică și financiară a mentenanței. 

10. Reducerea pierderilor prin metode active și inovative și optimizarea consumurilor de 
materii prime, materiale și energie. 

11. Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prin planificarea și furnizarea unor servicii 
care anticipează nevoile și așteptările utilizatorilor, la un cost rezonabil. 

12. Alinierea la Directivele UE a calității serviciului prestat utilizatorilor din aria de 
delegare. 

13. Creșterea numărului de utilizatori și implicit a performanței comerciale. 

14. Tarifare echitabilă. 
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15. Adaptabilitate la cerințele utilizatorilor 

16. Accesibilitate egală a utilizatorilor aflați în aria de competență a serviciului public, pe 
baze contractuale. 

17. Transparență și responsabilitate publică. 

Obiective și criterii de performanță: 

 Îndeplinirea obligațiilor financiare legale către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor 
sociale de stat și fonduri speciale și către Bugetele locale ale Unităților Administrativ 
Teritoriale;  

 Creșterea productivității și implicit a cifrei de afaceri; 

 Creșterea productivității muncii; 

 Menținerea sau chiar creșterea gradului de încasare a c/val. serviciilor prestate; 
 Creșterea numărului de utilizatori; 
 Creșterea rentabilității, calității și eficienței serviciilor prestate; 
 Reducerea pierderilor în sistemul aflat în delegare; 
 Accelerarea soluționării cererilor utilizatorilor; 
 Conformarea la reglementările specifice din domeniul serviciului de transport public de 

persoane; 
 Rambursarea creditelor contractate potrivit angajamentelor asumate. 

Misiunea autorității tutelare în ceea ce privește activitatea Societății ”Compania de 
Transport Public” S.A. Arad, scopul și obiectivele strategice și de performanță ale operatorului 
regional, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliului de 
Administrație al Societății ”Compania de Transport Public” S.A. Arad, reprezentând parte a 
politicilor de dezvoltare a societății. 

Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legale în vigoare din 
sectorul de activitate al Societății ”Compania de Transport Public” S.A. Arad și cu prevederile 
legale specifice/locale (regulamentul serviciului public de transport persoane, contractul de 
delegare, contractele de finanțare, etc). 

C. Încadrarea întreprinderii. Cadru Instituțional. 

Scurt Istoric și prezentare al întreprinderii. 

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD s-a înființat în temeiul Deciziei nr. 

5/28.03.1995 a Consiliului Judeţean Arad, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 

Arad sub nr. J 02/680/1995, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile romane și cu 

Actul constitutiv al societății, având sediul în Municipiul Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, 

județul Arad.  

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD este Operator Regional, având 

licență de operare și are capitalul social deținut de Municipiul Arad, Consiliul Județean Arad, 

Comuna Ghioroc și Ghioroc Săvârşin. 

Structura actuală a acționariatului Societății ”Compania de Transport Public” S.A. Arad: 

1. Acționarul Municipiul Arad, prin Consiliul Local al Municipiului Arad 71,2018 % 
din capitalul social; 

2. Acționarul Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, 28,3446 % din capitalul 
social; 

3. Acționarul Comuna Ghioroc, prin Consiliul Local al Comunei Ghioroc 0,2268 % 
din capitalul social; 

4. Acționarul Comuna Săvârșin, prin Consiliul Local al Comunei Săvârșin 0,2268 % 

din capitalul social. 
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Capitalul social al Societății ”Compania de Transport Public” S.A. Arad este în valoare 
totală de 754.110 lei (șaptesutecincizecișipatrumiiunasutăzecelei) și este format din aport în 
natură, ce nu cuprinde terenuri, al Municipiului Arad, prin Consiliul Local al Municipiului 
Arad, în valoare de 536.940 lei (cincisutetreizecișișasemiinouăsutepatruzecilei), Județului Arad 
prin Consiliul Județean Arad, în valoare de 213.750 lei 
(douăsutetreisprăzecemiișaptesutecincizecilei), al Comunei Ghioroc, prin Consiliul Local al 
Comunei Ghioroc, în valoare de 1.710 lei (unamieșaptesutezecelei) și al Comunei Săvârșin, 
prin Consiliul Local al Comunei Săvârșin, în valoare de 1.710 lei (unamieșaptesutezecelei). 

Domeniul de activitate al Societății ”Compania de Transport Public” S.A. Arad. 
(1) Domeniul principal de activitate este: 493 - Ate transporturi terestre de călători; 

(2) Obiectul principal de activitate cuprinde: 4931 - Transporturi urbane, suburbane și 
metropolitane de călători;  

(3) Societatea desfășoară următoarele activități secundare: 3700 - Colectarea și 
epurarea apelor uzate; 1812 - alte activități de tipărire n.c.a.; 2562 - operațiuni de 
mecanică generală; 2822 - fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat; 3020 
- fabricarea materialului rulant; 4120 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale 
și nerezidențiale; 4212 - lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și 
subterane; 4321 - lucrări de instalații electrice; 4322 - lucrări de instalații sanitare, 
de încălzire și de aer condiționat; 4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie; 4511 - 
comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone); 4519 - comerț cu alte 
autovehicule; 4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor; 4531 - comerț cu 
ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule; 4611 - intermedieri în comerțul 
cu materii prime agricole, animale vii materii prime textile și cu semiproduse; 4619 
- intermedieri în comerțul cu produse diverse, (import - export); 4677 - comerț cu 
ridicata al deșeurilor și resturilor; 4939 - alte transporturi terestre de călători, n.c.a.; 
4941 - transporturi rutiere de mărfuri; 5210 - depozitări; 5221 - activități de servicii 
anexe pentru transporturi terestre; 5224 - manipulări; 5229 - alte activități anexe 
transporturilor; 6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 - 
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 7120 – 
activități de testări și analize tehnice; 7312 - servicii de reprezentare media; 7711 - 
activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare; 7712 
- activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere grele; 7739 
- activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri intangibile, 
n.c.a.; 7810 - activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă; 8219 - activități 
de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de 
secretariat; 8299 - alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; 8553 
- școli de conducere (pilotaj); 8690 - alte activități referitoare la sănătatea umană. 

 

           Activitățile principale prestate de societate sunt: 

- transport public de persoane cu autobuze și tramvaie în municipiu și în judeţ; 

- transport de persoane în convenție și curse speciale efectuate la comandă; 

- întreținerea și repararea mijloacelor de transport în bazele proprii: depouri și garaje; 

- verificări ITP la vehiculele proprii și terţi; 

- închirieri de spații și bunuri în scopul reclamei; 

- alte servicii: reparații vehicule pentru terţi, evaluări, etc. 

 

Cadrul instituțional în care funcționează Societatea ”Compania de 

Transport Public” S.A. Arad. 
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Societatea ”Compania de Transport Public” S.A. Arad - operator regional. 

Serviciul de transport public local pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-

teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local 

Arad este asigurat de către operatorul regional - Societatea ”Compania de Transport Public” 

S.A. Arad, având capital integral de stat, deținut 100% de către o parte din unitățile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport 

Public Local Arad, respectiv Consiliul Județean Arad, Municipiul Arad, Comuna Ghioroc și 

Ghioroc Săvârşin. 

Operatorul regional este organizat conform principiilor „in-house” reglementate de 
Legea nr. 51/2016 (autoritățile publice locale exercită asupra societății un control direct și o 
influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale acesteia, în mod similar 
cu controlul exercitat asupra departamentelor proprii). 

Operatorul regional asigură prestarea serviciului de transport public local în baza 
Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 și 
a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 
– Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019 și a actelor adiționale la acestea, a 
Regulamentului serviciului public de transport persoane aprobat de Adunarea Generală a 
Asociaților prin Hotărârile nr. 28/02.12.2019 și nr. 31/03.12.2019 și are drepturi exclusive în 
aria de operare stabilită prin actul de delegare. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad 

(ADITPA): 
Asociația s-a constituit la data de 26.06.2018 în scopul înfiinţării, organizării, 

reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de 
transport public local (Serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale 
membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau 
regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi 
publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. 

Interesul comun ce a stat la baza constituirii Asociației este interesul general al 
locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii 
Serviciului, în condiţiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi 
principiul "poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia 
mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor 
necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului. 

 

Obiectivele declarate de asociați prin actul de înființare sunt următoarele: 

a) să elaboreze şi să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului; 

b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară 

aferentă Serviciului; 

c) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile 

administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune 

a Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general; 

d) să elaboreze şi să aprobe caietele de sarcini şi regulamentele Serviciului; 

e) să elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire a contractului de dare în 

administrare și contractelor de delegare şi să stabilească condiţiile de participare şi 

criteriile de selecţie a operatorilor; 

f) să încheie contractele de delegare cu operatorii, în numele şi pe seama unităţilor 

administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de 
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delegatar, conform art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

g) să monitorizeze executarea contractelor de delegare şi să informeze regulat membrii 

săi despre aceasta; 

h) să identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a 

proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului; 

i) să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

Serviciului; 

j) dezvoltarea și implementarea de activități și proiecte ce au ca scop protecția mediului 

înconjurător, reducerea efectelor negative produse de schimbările climatice și a 

impactului sectorului energetic asupra mediului; 

k) să reducă impactul negativ social și de mediu în ceea ce privește proiectele de 

infrastructură de transport; 
l) să exercite drepturile specifice de control și informare privind operatorul; 
m) să identifice și să propună orice acțiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaților în 

legătură cu Serviciul: 
1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele 

necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a 
contractării de credite nerambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă 
parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației; 

2. aplicarea principiului solidarității; 

3. implementarea și aplicarea permanentă a principiului ”poluatorul plătește"; 

4. creșterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului; 

5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului și gestiunea administrativă 
și comercială eficientă a acestuia; 

6. menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor 
legate de Serviciu; 

7. buna gestiune a resurselor umane; 

n) să acorde sprijin asociaților și operatorului în vederea obținerii resurselor financiare 
necesare implementării strategiei de dezvoltare. 

Potrivit art. 27, alin. (3) din Legea nr. 51/2006, ADITPA exercită pentru operatorul 
regional Societatea ”Compania de Transport Public” S.A. Arad, atribuțiile de autoritate publică 
tutelară în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre. 

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor (CDG) 

Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările 

ulterioare, stabileşte cadrul juridic şi instituțional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile 

şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, autorizării, gestionării, finanţării, 

exploatării, monitorizării şi controlului funcţionării serviciilor publice de transport în comune, 

oraşe, municipii, judeţe, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte forme de asociere între 

unităţile administrativ-teritoriale. 
 Aceasta permite Autorităților Administrației Publice Locale sau, după caz, Asociațiilor 

de Dezvoltare Intercomunitare, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale 
membre, să atribuie unui Operator toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile 
proprii privind gestiunea propriu-zisă a serviciului public, respectiv administrarea și 
exploatarea sistemului public de transport local şi judeţean aflate în domeniul public sau privat 
al administraţiei publice, în baza unui Contract de Delegare a Gestiunii. Potrivit prevederilor 
art. 28, alin. (2) din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, atribuirea 

mailto:contact@aditpa.ro
http://www.aditpa.ro/


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad 
Sediu: Arad, B-dul Revoluției, nr. 50, ap. 1, județul Arad 
Înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor 
de la grefa Judecătoriei Arad sub numărul 30/26.06.2018 
Cod fiscal 39564331 
Telefon: 0357410379; e-mail: contact@aditpa.ro; site: www.aditpa.ro;  
____________________________________________________________________________________________________ 

contractului de delegare a gestiuni se face prin atribuire directă atunci când atât operatorul cât 
și autoritățile administrativ-teritoriale îndeplinesc condițiile cumulative impuse. 

Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 
704/02.12.2019 și Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 
750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019 sunt semnate între ADITPA - 
în calitate de autoritate delegantă (în numele a 57 de unități administrativ-teritoriale) și 
Societatea ”Compania de Transport Public” S.A. Arad - în calitate de Operator. 

Operatorul are dreptul şi obligaţia de a administra sistemul de transport public, care 
reprezintă infrastructura de transport pusă la dispoziție de către unitățile administrativ-
teritoriale din cadrul ADITP Arad. 

Prin contractul de delegare Asociația, în numele și pe seama asociaților, a conferit 
Operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciul public de transport local de persoane ca 
serviciu de utilități publice pe raza lor de competență teritorială și i-au fost puse la dispoziţie, 
în condiţiile legii, componentele sistemului de transport public local, inclusiv, mijloace de 
transport utilizate pentru prestarea serviciului public de transport călători, aparținând unităților 
administrativ-teritoriale membre. Operatorul prin semnarea contractului a devenit responsabil 
de implementarea programelor de investiții, de întreținerea, modernizarea, reabilitarea și 
extinderea sistemului de transport public local și de gestiunea Serviciului pe riscul și 
răspunderea sa, conform dispozițiilor contractului de delegare. Realizarea acestor 
responsabilități de către operator se face prin indicatori de performantă care pot monitoriza 
implementarea sistemului. 

 

D. Angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de 

compensare a obligației. 
Întrucât autoritatea publică tutelară așteaptă de la Societatea ”Compania de Transport 

Public” S.A. Arad îndeplinirea de obligații de serviciu public și/sau administrare infrastructură 
publică, prin Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 
704/02.12.2019 și Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 
750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, autoritatea delegantă în 
numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre ale ADITPA, a convenit la plata 
către Operatorul de transport a unei compensații pentru acoperirea: 

1. Diferențelor de tarif în cazul în care impune obligații tarifare privind practicarea 
unor tarife de călătorie sub nivelul tarifului mediu pe călătorie rezultate din 
aplicarea costului mediu pe călătorie rezultat din aplicarea costului mediu pe 
călătorie ofertat/estimat și fundamentat de către Operator în conformitate cu 
structura pe elemente de cheltuieli prevăzute în anexa la Normele-cadru privind 
stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public 
local de persoane aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C nr. 272/2007; 

2. Preţului abonamentelor lunare pentru transportul urban în comun de călători cu 
tramvaiele şi autobuzele, în proporţie de 100% pentru persoanele participante la 
Revoluție şi urmașii eroilor Revoluţiei, veteranii şi văduvele de război, donatorii de 
sânge, pensionarii cu venituri sub 1.200 lei, pensionari cu vârsta peste 70 ani, copii 
preșcolari, elevii ciclului primar, gimnazial, liceal si postliceal și în proporţie de 
50% pentru pensionarii cu venit peste 1.200 lei şi studenții din învățământul 
superior, curs de zi. 
 

Sumele aferente Compensației se prevăd în bugetele locale și se fundamentează anual 

de către UAT - urile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public 

Arad, potrivit formulei:  
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    C anuală= CE – V+ Pr 

unde: 

C anuală- reprezintă Compensația anuală estimată a fi plătită Operatorului; 

CE – total costuri eligibile, la nivelul cheltuielilor de exploatare și cheltuielilor financiare 

suportate de Operator  pentru îndeplinirea Obligațiilor de serviciu public; 

Pr – reprezintă profitul rezonabil al Operatorului: 4,53%; 

V- reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea serviciului public de 

transport de către Operator. 
 

Principiul separației între activități pe perioada derulării Contractului de Delegare 

a Gestiunii Serviciului Public de transport persoane. 

Operatorul poate desfășura și alte activități, servicii de transport sau activități conexe 

care au legătură cu Serviciul public de transport în următoarele condiții: 

a) activitățile respectă legislația respectivului domeniu de activitate; 

b) activitățile nu generează costuri asociate Serviciului public de transport călători și nu 

afectează în niciun fel prestarea acestuia; 

c) activitățile conexe prestate către terți își acoperă în întregime costurile din veniturile 

colectate de la aceștia; 

d) activitățile respectă mediul concurențial. 

Operatorul va ține evidență contabilă separată pentru fiecare contract de delegare a 

gestiunii serviciului public de transport în parte, precum și pentru alte activități și servicii care 

generează costuri sau venituri indirecte și nu sunt asociate Serviciului public de transport, în 

funcție de normele contabile și fiscale în vigoare. 

Principiile privind evidența contabilă separată pentru costurile eligibile înregistrate sunt: 

1) principiul costului total alocat, în cazul în care costul poate fi atribuit total Serviciului 

public de transport, precum costurile directe cu personalul, amortizarea, materiale, 

servicii efectuate de terți, inclusiv serviciul datoriei societății care au legătură cu 

Serviciul public de transport; 

2) principiul repartizării costului, în cazul în care un anumit cost nu poate fi atribuit total 

Serviciului public de transport, precum cheltuielile indirecte, cheltuielile generale și 

administrative ale societății sau alte cheltuieli aferente mai multor moduri de transport. 

Defalcarea pe moduri de transport a unor cheltuieli pentru care înregistrarea contabilă 

primară diferențiată nu este posibilă se poate face prin utilizarea unei chei de repartizare în 

funcție de ponderea numărului de vehicule în exploatare aferent fiecărui mod de transport din 

total vehicule exploatate de Operator. 

Defalcarea cheltuielilor indirecte, administrative și generale ale societății  între  Serviciul 

public de transport și alte servicii/activități desfășurate de Operator se poate face prin utilizarea 

unei chei de repartizare în funcție de ponderea cifrei de afaceri aferentă celor două categorii de 

activități desfășurate din total cifră de afaceri. 

 

E. Politica de dividende și vărsăminte din profitul net. 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad în calitate de 

autoritate publică tutelară, urmărește maximizarea pe termen lung a valorii Societății și implicit a 
valorii dividendului.  
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Politica de dividende ține seama inclusiv de nevoia de dezvoltare a Societății analizând 
propunerile Consiliului de administrație în ceea ce privește nevoia societății privind reinvestirea 
parțială a profitului. 

Prin implementarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 aprobată cu modificării prin  

Legea nr. 111/2016, Autoritatea publică tutelară urmărește o creștere a performanței activității 

și o reducere a costurilor, ceea ce va duce la consolidarea profitabilității Societății.  

Astfel,  politica de dividende, ce urmează să fie strâns legată de creșterea performanței 

și a profitului, va avea în vedere menținerea unui echilibru între distribuirea de dividende, 

reinvestirea în funcție de necesitățile investiționale ale acesteia. 
Potrivit prevederilor art. 23, alin. (9) din Actul Constitutiv al Societății ”Compania de 

Transport Public” S.A. Arad, profitul net va fi repartizat pe baza aprobării adunării generale 
ordinare a acționarilor astfel: 

- dividende ce se cuvin acționarilor societății, proporțional cu acțiunile deținute; 

- participarea la profitul net recompense pentru administratori și personalul societăți; 

- rezerve prevăzute de lege. 
 

F. Politica de investiții aplicabilă Societății ”Compania de Transport 

Public” S.A. Arad. 

Finanțarea și realizarea lucrărilor de întreținere și investiții aferente sistemelor publice 
de transport persoane se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, 
fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice. 

 Unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

de Transport Public Local Arad au obligaţia de a administra și responsabilitatea de a întreține 

componentele infrastructurii de transport aferente infrastructurii tehnico-edilitare utilizate de 

Operator pentru efectuarea Serviciului public de transport călători care nu sunt puse la 

dispoziția acestuia, precum străzi, semafoare, indicatoare rutiere etc. 
Lucrările de extindere si modernizare a infrastructurii și/sau mijloacelor de transport, 

altele decât cele aflate în proprietatea operatorului, necesare prestării Serviciului public de 
transport călători cad în sarcina de finanțare a autorităților publice locale. Ele se finanțează de 
la bugetele locale, alocații de la bugetul național, surse atrase din contribuția nerambursabilă 
sau credite contractate de autoritățile locale. 

Autoritatea publică tutelară se așteaptă la realizarea unei politici de investiții adecvate, 

ținând cont de faptul că Societatea își desfășoară activitatea într-un mediu 

concurențial/competitiv. În acest sens, planul de investiții propus trebuie să ducă la îndeplinirea 

obiectivelor prevăzute în planul de administrare, precum și a indicatorilor financiari și 

nefinanciari rezultați din planul de administrare.  

Planul de investiții se fundamentează de către conducerea executivă pe baza unor analize 

de oportunitate, care să asigure eficiența economică a acestor investiții, precum și potențialul 

câștig al UAT-urilor acționare. 

Organele de conducere ale Societății țin seama în întocmirea planului de investiții și de 

necesitatea asigurării continuității politicii de investiții desfășurată societate care vizează 

obiective precum: 

- oferirea unor servicii de calitate clienților; 

- îmbunătățirea performanțelor sistemului informatic si adaptarea continuă la 

dinamica dezvoltării tehnologice pentru accelerarea proceselor decizionale și de 

control; 

- accelerarea proceselor prin automatizarea activităților, integrarea cu alte aplicații 

interne; 
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- implementarea de sisteme inteligente de taxare (ticketing) și de management al 

flotei; 

- continuarea procesului de schimbare a imaginii Societății, corectarea şi 

remodelarea strategiilor şi proceselor interne în vederea creșterii nivelului de 

valorificare a competențelor existente. 
 

G. Dezideratele autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, cu 

privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății 

”Compania de Transport Public” S.A. Arad. 
Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și organele de 

administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile Contractului 

de delegare a gestiunii, ale Statutului Asociației și a Actului Constitutiv al Societății precum și 

a legislației aplicabile în domeniu. 

Autoritatea publică tutelară este angajată să întărească, în continuare răspunderea 

organelor de conducere a Societății, îmbunătățind gestionarea fondurilor Societății și 

menționând clar așteptările, în calitate de autoritate tutelară. În acest sens  este necesară 

îmbunătățirea comunicării cu organele de conducere ale Societății în vederea susținerii și 

asigurării unei înțelegeri complete a direcțiilor, așteptărilor și responsabilităților părților, 

precum și alinierea evoluției Societății la strategiile prioritare ale autorității tutelare. 

Având în vedere faptul că nerealizarea planului de administrare poate afecta 

predictibilitatea politicii de dividende cuvenite UAT-urilor acționare, este necesară asigurarea 

unei comunicări adecvate de către organele de conducere a oricăror riscuri semnificative care 

pot afecta rezultatul financiar al Societății.  

Astfel, în cazul apariției unor abateri semnificative în prognoza planului de administrare, 

Consiliul de administrație trebuie să comunice pro activ autorității tutelare, în timp util, cu 

privire la riscurile care pot afecta performanța proiectata, propunând totodată și măsuri de 

atenuare a acestor riscuri și revizuirea planului de administrare, după caz.  

Este de așteptat ca Societatea să raporteze trimestrial, semestrial și anual către 

autoritatea publică tutelară cu privire la realizarea indicatorilor de performanță din planul de 

administrare și contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație. De asemenea, 

trebuie să transmită toate informațiile care țin de activitatea Societății, necesare întocmirii de 

către autoritatea publică tutelară a raportului anual privitor la întreprinderile publice aflate în 

subordine, în conformitate cu prevederile art. 58 din Legii nr. 111/2016.  

 

H. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor. 

Pentru asigurarea calității serviciilor prestate de Societatea ”Compania de Transport 

Public” S.A. Arad în baza Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public 

local nr. 704/02.12.2019 și a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public 

local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, societatea va respecta 

prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări în permanență 

îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate. 

De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în 

ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor 

și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului de transport către utilizatori și asigurarea 

calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene. 

În conformitate cu termenii şi condiţiile Contractelor de delegare, Operatorul se obligă 

să îndeplinească Serviciul public de transport cu respectarea următoarelor Obligații de serviciu: 
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- va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Entitatea contractantă şi va presta servicii 

de transport pentru categoriile sociale de călători care beneficiază de reduceri/gratuităţi 

în conformitate cu politicile naționale de transport și cu hotărârile adoptate de către 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public 

Arad; 

- va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu principiile 

continuităţii, frecvenţei, regularităţii şi capacităţii prevăzute în Programul de transport; 

- va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu indicatorii de calitate 

prevăzuţi în Contractele de delegare; 

- va respecta standardele şi cerinţele de siguranţă şi securitate prevăzute în Contractele 

de delegare și în legislația din domeniul transportului public de călători; 

- va presta Serviciul public de transport călători cu vehiculele prevăzute în Anexele la 

Contractele de delegare. 

 

I. Etică, integritate și guvernanță corporativă. 
În cadrul societății există un Regulament de Organizare și Funcționare. 
Acest Regulament de Organizare și Funcționare completat de Regulamentul Intern al 

societății exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică a conducerii societății și a 
personalului angajat cu privire la managementul afacerilor și desfășurarea activităților curente. 

Societatea ”Compania de Transport Public” S.A. Arad dorește să mențină și să dezvolte 
o relație bazată pe încredere și reciprocitate cu toate părțile interesate, respectiv cu toți partenerii 
de contract, cu instituțiile publice locale și centrale precum și cu autoritățile cărora se 
subordonează. 

Consiliul de administrație al Societății este responsabil şi pentru stabilirea şi revizuirea 

principiilor cadrului de administrare a activității şi a valorilor corporative, inclusiv a celor 

stabilite prin intermediul unui cod etică și  conduită.  

Codul de Etică definește idealurile, valorile si principiile pe care angajații le respectă și 

le aplică în activitatea desfășurată în cadrul Societății. Codul de etică urmărește promovarea 

valorilor și principiilor etice în cadrul Societății în vederea creșterii calității serviciilor oferite 

și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor 

promovate.  

Totodată, Consiliul de Administrație al Societății trebuie să asigure un cadru adecvat şi 

eficace aferent controlului intern care să includă funcțiile de administrare, de conformitate şi de 

audit intern, precum şi un cadru corespunzător privind raportarea financiară şi contabilitatea. 

În acest sens, consiliul de administrație trebuie să dispună de un număr corespunzător 

de membri neexecutivi cu pregătirea profesională adecvată atribuțiilor pe linia controlului 

intern și participării în comitetele consultative formate din membri ai organului de conducere, 

în special în comitetul de audit.  

Conducerea Societății și membrii Consiliului de administrație își exercită 

responsabilitățile cu onestitate, integritate și obiectivitate ghidați de următoarele valori: 

- Integritate: Aderare la principiile morale şi etice. 

- Corectitudine: Tratament echitabil fată de toți angajații, fără favorizări, rea credință sau 

injustiție. 

- Realizare: finalizare eficientă, fără greșeli şi la timp a angajamentelor fată de clienți şi de 

factorii interesați. Calitatea serviciilor determină recunoașterea pe piață şi obținerea unui 

profit cât mai mare. 
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- Respect: Considerație reciprocă şi aprecierea tuturor angajaților, a factorilor interesați şi a 

clienților. 

- Profesionalism: Se acționează cu responsabilitate pentru asigurarea calității serviciilor. 

- Creativitate: Se dezvoltă servicii noi, moderne, flexibile la solicitările clienților. 

- Confidențialitate: Respectarea caracterului de confidențialitate în conformitate cu 

prevederile legii privind relațiile cu clienții. 

 

Consiliul de Administrație 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, precum și potrivit dispozițiilor art. 17, alin. 3 din Actul Constitutiv al 
Societății ”Compania de Transport Public” S.A. Arad, membrii Consiliul de Administrație sunt 
desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor societății la propunerea autorității publice 
tutelare (Asociația), în numele acționarilor. 

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3-7 
administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (Administratorii) este 
temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte 
expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea 
un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații 
societății, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului; 

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați numai printr-o 
hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, la propunerea autorității publice tutelare 
(Asociația). 

Mandatul Administratorilor este de 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi 
realeși. Mandatul Administratorilor care si-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate 
fi reînnoit cu 90 de zile înainte de expirarea mandatului. 

Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor. 

Consiliul de Administrație al societății are puteri depline cu privire la conducerea și 
administrarea Societății, având în principal, atribuțiile următoare: 

 stabilirea direcțiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societății; 

 stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare; 

 numirea și revocarea directorilor și încheie contractele de mandat cu aceștia;  

 supravegherea și evaluarea activității directorilor; 

 pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și 

implementarea hotărârilor acestuia; 

 introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății; 

 aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcțiuni şi limitele 

salarizării; 

 adoptarea regulamentului de ordine interioară al societăţii, regulamentului de 

organizare şi funcţionare, funcţiile, atribuţiile, competenţele şi alte norme de 

funcţionare și Organigrama acesteia; 
 aprobă propriul Regulament de Funcționare; 
 propune aprobarea înființării, desființării sau mutării sucursalelor, agențiilor sau 

reprezentanțelor sau altor asemene unități fără personalitate juridică; 
 avizează în prealabil, numirea/revocarea de către directorul general, directorilor 

executivi/adjuncți și a șefilor de compartimente; 

 supunerea spre aprobare adunării generale, în termenul legal, a rapoartelor anuale, la 

încheierea anului financiar, însoţite de raportul comisiei de cenzori sau al auditorului 

financiar, darea de seamă privind activitatea societăţii pe bază de bilanţ, contul de 
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profit şi pierderi pentru anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate, 

al strategiei şi proiectul de buget pentru anul în curs şi orice altă situaţie financiară 

prevăzută de lege. Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al 

Asociației asupra acestor proiecte; 

 aprobă încheierea, modificarea și rezilierea contractelor, în condițiile legii; 

 convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar; 

 participă la toate ședințele adunării generale a acționarilor; 

 avizează  programul anual al achizițiilor publice; 

 stabilirea strategiei de marketing; 

 propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este 

necesară pentru desfășurarea activității; 

 promovează studii specifice și propune autorităților competente tarifele pentru 
furnizarea serviciilor; 

 aprobă operaţiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății; 
 pune în aplicare sarcinile stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de 

aceasta, conform legii; 
 aprobă delegări de competențe către administratori, directorul general sau angajații 

societății, fixând și limitele acestora. 

 

Alte atribuții privind guvernanța corporativă: 

 adoptă un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de 

administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuiește anual, dacă este 

cazul; 

 aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorul general, în acord cu 

scrisoarea de aşteptări și cu declarațiile de intenţie; 

 negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractele de 

mandat; 

 întocmește raportul anual privind activitatea societății și publică raportul pe pagina de 

internet a societății; 

 supervizează sistemul de transparență și de comunicare;  

 raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de 

performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractele de mandat, precum și alte 

date de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia. 
 
Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de AGA și este 

formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. 
 

Obiective pentru mandatul 2021 – 2025. 

 

Eficiența economică: 

- optimizarea permanentă a costurilor; 

- acoperirea cheltuielilor din veniturile rezultate, în condiții de eficientă și calitate 

maximă a serviciilor prestate, ținând cont și de gradul de suportabilitate al populației; 

- prestarea a cât mai multe lucrări de întreținere și reparație în regie proprie, în scopul 

reducerii cheltuielilor și a perioadei în care unele vehicule nu pot presta serviciul de 

transport public local; 

- obținerea de venituri cât mai mari din alte activități decât cea de transport public local. 

 

mailto:contact@aditpa.ro
http://www.aditpa.ro/


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad 
Sediu: Arad, B-dul Revoluției, nr. 50, ap. 1, județul Arad 
Înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor 
de la grefa Judecătoriei Arad sub numărul 30/26.06.2018 
Cod fiscal 39564331 
Telefon: 0357410379; e-mail: contact@aditpa.ro; site: www.aditpa.ro;  
____________________________________________________________________________________________________ 

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor: 

- creșterea calității și eficienței serviciilor de transport public local de persoane; 

- creșterea confortului și siguranței călătorilor în mijloacele de transport public; 

- asigurarea dezvoltării durabile și reducerea poluării urbane generate de transportul 

public în comun; 

- implementarea de sisteme inteligente de taxare (ticketing) și de management al flotei. 

 

Orientarea către călători/beneficiari: 

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al călătorilor și pentru 

asigurarea transparenței acțiunilor întreprinse de societate; 

- informarea eficientă a călătorilor cu privire la traseele, orarele de circulație și tarifele 

practicate; 

- mai bună adaptare a capacității vehiculului și a programului de transport la necesarul de 

transport al zonei si comunității deservite; 

 

Competența profesională: 

- creșterea eficienței societății prin corecta dimensionare și motivare a personalului 

societății; 

- instruirea permanentă a personalului în scopul creșterii gradului de profesionalism. 

 

Așteptările Autorității tutelare sunt ca în îndeplinirea obiectivelor asumate prin Planul 

de Administrare, conducerea Societății ”Compania de Transport Public” S.A. Arad să realizeze 

următoarele obiective derivate: 

a) Reducerea cheltuielilor; 

b) Creșterea profitului; 

c) Creșterea productivității muncii; 

d) Reducerea duratei de încasare a creanțelor; 

e) Lipsa arieratelor; 

f) Reducerea duratei de plată a obligațiilor fată de terți; 

g) Realizarea volumului investițiilor conform graficului de execuție; 

h) Asigurarea Cash-flow-ului. 

Selecția Membrilor Consiliului de Administrație al Societății ”Compania de Transport 
Public” S.A. Arad se realizează de către autoritatea publică tutelară, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad, potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 și 
normelor de aplicare aprobate prin HG nr. 722/2016. 

Întrucât societatea ”Compania de Transport Public” S.A. Arad a înregistrat în ultimul 
exercițiu financiar o cifră de afaceri superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro, 
și are mai mult de 50 de angajați devin incidente prevederile art. 29, alin. (5) din O.U.G. nr. 
109/2011 în sensul că este obligatorie efectuarea selecției candidaților pentru funcția de 
membrii în Consiliul de Administrație al Societății ”Compania de Transport Public” S.A. Arad 
de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor 
umane. 

Profilul Consiliului de Administrație, profilul fiecărui membru al consiliului, analiza 
cerințelor contextuale ale societății ”Compania de Transport Public” S.A. Arad, în general și 
ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, scrisoarea de așteptări, planul de 
administrare, etc. vor fi elaborate, în cadrul componentei integrale a Planului de selecție, de 
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către expertul independent cu consultarea autorității publice tutelare potrivit art. 14, lit. ”c” din 
cuprinsul Anexei 1 la H.G. nr. 722/2016. 

La elaborarea profilului membrilor Consiliului de Administrare vor fi avute în vedere 
următoarele cerințe minimale, fără a se limita la acestea, reglementate la art. 19 din normele 
metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016, anume: 

a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini 
cu succes mandatul de administrator; 

b) să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și 
lung; 

c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților fată de întregul consiliu și să dea 
dovadă de integritate și independență; 

d) să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă 
în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor 
pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg. 

Potrivit art. 28, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011, cel puțin doi dintre membrii 
Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în 
domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. 

Potrivit art. 28, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administrație 
nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal 
din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, iar 
potrivit prevederilor art. 17, alin. (1) din Actul constitutiv al Societății, nu poate fi selectat mai 
mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul 
autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. 

Expertul independent va elabora un profil personalizat al consiliului într-un mod 
transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare 
pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu. 

Versiunea finală a profilului personalizat al consiliului se aprobă de către Adunarea 
Generală a Acționarilor, după ce a fost avizat de către autoritatea publică tutelară, potrivit art. 
34, lit. ”b” din cuprinsul Anexei 1 la H.G. nr 722/2016. 

 

J. Legislație: 

În sectorul de activitate al Societății ”Compania de Transport Public” S.A. Arad sunt 

incidente următoarele prevederi legale: 

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016; 

- Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru 

fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și 

a altor măsuri necesare implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2016; 

- Legea nr. 92/2007, a serviciului de transport public, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
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- Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice sectoriale; 

- Hotărârea de Guvern nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică 

sectorială; 

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 

- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritara, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Lege nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome 

și societăți comerciale; 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

- Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii; 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 206-2007 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru de autorizare a autorităților de autorizare; 

- Ordinul nr. Președintelui A.N.R.S.C. 207-2007 aprobarea Regulamentului-cadru de 

acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local; 

- Ordinul nr. Președintelui A.N.R.S.C. 972-2007 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru; 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 131/2019 privind documentele standard şi 

contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, realizat 

cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie; 

- 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 şi 

de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului; 

- Norma metodologica din 30/11/2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la 

organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activităților conexe acestora 

stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 

- Regulament al Guvernului din 02/11/2011 privind organizarea si funcționarea 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier; 

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea 

Reglementărilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau 

înregistrate în România - RNTR 1; 

- Ordinul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicațiilor nr. 2.224 din 23 

decembrie 2020, pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi 

eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a 

produselor utilizate la acestea - RNTR 2; 
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- Ordinul nr. 458/2002 al MLPTL pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

clasificarea pe categorii a autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transporturi 

publice de persoane prin servicii regulate in trafic naţional; 

- Ordonanţa de urgenta nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 

sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 

fondurilor publice naționale aferente acestora; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 97/1999, republicată, privind garantarea furnizării de 

servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile 

navigabile interioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 19/1999, privind acordarea unor facilităţi agenţilor 

economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe 

uzate fizic sau moral, neamortizate integral; 

- Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 

 

 

Alte prevederi legale incidente în sectorul de activitate al societății ”Compania de 

Transport Public” S.A. Arad. 

 

 

Întocmit, 

Aparatul Tehnic al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, 

 

prin, 

 

Director executiv 

Ing. Ovidiu ILIE  

 

 

Contabil șef, Salarizare, resurse umane, 

Lung Frenț-Maria 
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