Proces-verbal al 9edintei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana din
cadrul CGMB din data de 16.07.2021,ora 12

Prezenti: Melciu Florin, Rau Gabriel, Hazarian Constantin, Nicolaie
George, CicealaAna Maria, Covaci Florin, Milea Dan, PetrariuVasile – Luliu,
§uhan Valeriu – Nicolae, Stoica loana, Calenjaru Nasi, Pavel Marius Adrian.
Absent: MilitaruMarian catalin.
§edinta comisiei se desfa9oara prin mijloace electronice, printr-o
platforma online de videoconferinta, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
94/2020.
(

Ordinea de zi: avizarea proiectelorde hotarare ale 9edinjei de Consiliu
General.

Participa ca invitaIi: domnul director executiv Teodorescu Mihai
(Direcjia Transporturi din cadrul PMB), domnul director general Cri! Adrian
(STB), domnul Pieptea Cornel (TPBI), domnul director de exploatare Dabu
Oprica Geani (STB), doamna director executiv Per9unaru Mariana (Direcjia
Patrimoniu din cadrul PMB).
Domnul Presedinte Melciu Florin
Buna ziua.
(

Multumesc directorilor care sunt prezenti, 9i domnului Cri19i domnului
Teodorescu. L-a9 ruga pe domnul Pieptea sa sa intre pujin in discu+ii9i sa
ne prezinte tuturor care au fost principalele modificari aduse Ia contract. Noi
le avem pe toate pe mail, eu le-am parcurs pe toate, dar aici fiecare coleg

din comisiesa punaTntrebaripunctuale9i domnulPiepteasa ne faca o
analiza Tn 10 minute cu cu principalele modificari. Multumesc mult de tot.

Domnul Pieptea Cornel – membruTnConsiliul Director al TPBI
Muljumesc. Buna ziua, stimaji consilieri 9i distin9i invitati.

domnul Pieptea cite9te modificarile la cotnract –
1

Punctul 2, litera v, o completare referitor la salubrizare. Mijloacele de
transport vor fi curajate temeinic Tnunitatea de exploatare Tnaintede pornirea
in cursa programata de catre personalulspecializat al operatorului. Se vor
Tnlatura integral straturile de mizerie de pe scaune, braje, bare, podea,
geamuri cu solujii adecvate, care sa nu afecteze sanatatea pasagerilor 91
nici mediul Tnconjurator.Operatorul va asigura curatarea mijloacelor de
transport la cap de linie, ori de cate ori este nevoie.

Domnul Consilier $uhan Valriu Nicolae
lertaji-ma, va rog.

(

Aji spus ceva despre stratul de mizerie? A9a e formulat Tndocument?

Domnul Pieptea Cornel – membruTnConsiliul Directoral TPBI
A9a e formulat. El exista Tn momentul de fay. O sa reformulam. E o
formulare nefericita. Am notat. Reformulam. Multumesc.

DomnulPresedinteMelciu Florin

(

Domnule Pieptea, sunt foarte bune amendamentele colegilor no9tri cu
care am discutat. Au existat foarte multe sesizari pentru ca toata lumea se
plangea ca la un moment dat, in foarte multe mijloace de transport chiar
daca e prevazut acel aer condijionat, 9oferul la momentul respectiv, din
diverse motive, nu acjiona aerul condijionat 9i de aici erau foarte foarte multe

plangeri.
Domnul Consilier Hazarian Constantin
Daca pot sa intervin 9i eu?

Mi se pare excesiva amenda de 500 de RON. Poate sa pIece copilul
9i sa 198uite abonamentulacasa.
Mu ljumesc.
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Domnul Pieptea Cornel – membru TnConsiliul Director al TPBI

Este prevedere legala, transpusa, in politica de gratuitati sunt
prevazute drepturile pe care Ie au elevii. Noi am Tncercat,in urma discutiei
pe care am avut-o cu STB sa stabilim un cuantum minim al amenzii pentru

ca de fapt cuantumulminim al amenzii ne intereseazacel mai mult, un
cuantum minim care sa faca atractiva plata sancjiunii pe Ioc in cazul Tncare
calatorul circula fara titlu de calatorie valabil, plata a9a cum prevede OG 2
referitoare la sanctiuni se face la jumatate Tnprimele 15 zile. Asta Tnseamna
ca din 300 RON cat este amenda minima, practic un cetajean sancjionat va
plati 150 RON. Abonamentul sau suprataxa va avea nivelul de 80 RON 9i
ideea de a face 300 RON de la 200 a fost tocmai de a-i Tndemnape oameni

(

sa plateascape Ioc suprataxa.Suprataxa,daca se plate9tepe Ioc, se
constituie venit al operatorului Tn cadrul contractului de delegare, daca o

plate9te ulterior, daca prime9te amenda 9i nu plate9te suprataxa, se
constituie venit la bugetul local at unitalii sau subunitalii administrativ
teritoriale, respectiv la primariile de sector sau la primariile UAT-urilor din
llfov. Interesul nostru este sa generam cat mai multe venituri Tn cadrul

acestui contract, care sa ajunga direct catre STB. Acesta a fost motivul
pentru care am majorat de la 200 la 300 valoarea minima a sanctiunii.

(

Revenind la caietul de sarcini, articolul 14, in termen de maxim doi ani
de la data semnarii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de
transport local de calatori, toate vehiculele utilizate Tn prestarea sewiciului
trebuie sa fie dotate cu senzor de temperatura 9i cu softuri 9i echipamente
de Tnregistrarea temperaturii integrate. Se modifica 9i anexa 1 din programul
integrat de transport la 9i pentru fiecare operator 9i programul integrat Tn
totalitateasa.

Domnul Consilier $uhan Valriu Nicolae
Ma scuzaji pentru Tntrerupere.Cum aji ajuns la concluzia cu stabilirea

termenului acesta de 2 ani de zile. lertaji-ma. §i aji menjionat de
introducereacaaii, foii electronicede parcurs. De ce e nevoie de 2 ani de
zile?
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Domnul Pieptea Cornel – membru TnConsiliul Director al TPBI
Propunerea de doi ani a venit Tnurma consultarilor 9i cu operatorul 9i
cu consilierii prezenji la 9edinIa.

DomnulConsilier$uhan Valriu Nicolae
Care operator?

Domnul Pieptea Cornel - membru TnConsiliul Director al TPBI
(

Cu STB-ul. Practic modificarea echipamentelor de pe mijloacele de
transport care sunt in garanjie in momentul de fata nu se va putea face fara

acordul furnizorului, care ofera perioadade garanjie a mijlocului de transport
respectiv, acest proces va fi unul de durata 9i birocratic pentru ca trebuie
prins Tnlista de investijii, trebuie finanjat derulata procedura, exista ...

Domnul Consilier $uhan Valriu Nicolae

Am injeles. Chestiade investijiima intereseazamai pujin, ca sa fiu
foarte sincer, dar Tnjelegfoarte bine motivul reprezentat de faptul ca aceste

mijloace de transport sunt sub garanjie inca 9i e necesar acordul
producatorului.Am injeles.
(

Mu ljumesc frumos.

Domnul Pieptea Cornel – membruTnConsiliul Director al TPBI
Ma scuzaIi. Mai este o comisie acum.
Propunerea mea este sa facem o pauza 30 de minute, ca acea comisie

de mediu sa se poata desfa9ura. Revenim Ia ora 13 pentru o discujie pujin
mai ampla.

pauza 30 de minute –
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Domnul Presedinte Melciu Florin
Muljumesc

domnului

Pieptea pentru prezentare,

de informarea

dumneavoastra 9i de profesionalismul de care daji dovada. O sa-1rog pe
domnul director Teodorescu 9i pe domnul Cri! sa avem o mica discujie 9i cu
domnii directori, sa ne spuna 9i dumnealor punctul de vedere.
Multumesc.

DomnulConsilier PetrariuVasile Luliu
(

Domnule pre9edinte, Petrariu sunt. Ma auziji?

Domnul PresedinteMelciu Florin

Da, domnule Petrariu. §tiu ca aveji un amendament9i vreau sa-I
discutamfara niciunfeI de problema.
Domnul Consilier Petrariu Vasile Luliu
Poate ca era bine sa discutam totu9i 9i pe urma sa vedem concluziile.

Domnul PresedinteMelciu Florin
(

Bine, bine. Sunt de acord cu dumneavoastra. Haideti sa discutam si
amendamentul propus de dumneavoastra, fara niciun feI de problema, dar
vreau sa ni-I explicaji. va rog.
Domnul Consilier Petrariu Vasile Luliu
Da, pentru ca a9a cum 9tim cu tolii, acest contract de delegare conjine
foarte mu Ite date tehnice, lucrul care poate ar fi fost clarificat daca ar fi existat
o anumita transparenla 9i dialog in ultima perioada, dar eu o sa ma refer
numai la cateva dintre acestea care sunt mai importante 9i care vor avea
anumite efecte Tndesfa9urarea 9i derularea acestui contract pentru ca avem
chiar la Tnceputla capitolul 5 punctul 5.1 o sintagma cum de fapt se folose9te
5

in foarte multe capitole din acest contract la modul general, 9i ma refer aici
la sintagma asta in care sunt denumite politicile najionale de transport din
Romania,care nu T9iare locul aici la punctul i, pentru ca acest contractde
delegare este Tncheiatcu autoritatea contractanta, ADIB, da, care reprezinta
Bucurestiulsi Judetul llfov. Nu are rost sa trecem un lucru care ar crea
confuzii. La punctul 5.2 se vorbe9te despre dreptul operatorului STB SA de
a realiza investijie din fonduri alocate de la bugeturi locale ale municipiul
Bucure9ti9i ale ConsiliuluiJudejean llfov. Cred ca acest punct nuIi are

rostul pentru ca cei care decid sunt Consiliul General al Municipiului

(

Bucure9ti pe de o parte 9i Consiliul Judejean pe de alta parte, ca acjionar
principal 9i atunci STB SA nu poate uza de acest drept pentru ca ce va stabili
cei doi acjionari, aia trebuie sa faca. Un lucru foarte important 9i care poate
ca ar trebui clarificat aici este cel legat de compensajie 9i de faptul ca printr-

un audit tehnico-economicse stabilesc tarifele pentrufiecare mod de
transport. Acest lucru ... o serie de discu Iii in decursul timpului 9i vad ca nu
s-a decis 9i nu s-a stabilit cumva ce facem. Deci printr-un audit tehnicoeconomic, noi nu putem stabili tarife pentru viitor, a9a cum §tim tarifele sunt
stabilite Tn func+iede cheltuieli, cei care decid cu privire la acest capitol de
cheltuieli sunt cei din cadrul societalii 9i a9 Tncepe cu managementul,

(

conducerea executiva, consiliul de administrajie, adunarea generala a
actionarilor si nu in ultimul rand actionarii acestei societati, ma refer la
Consiliul General 9i Ia Judejul llfov. Nu se poate stabili printr-un audit ce se
va Tntamplapentru anul urmator pentru ca politica este stabilita de aceste
entitali de care am amintit. De asemenea, la punctul 12.23 propunem
eliminarea acestui punct pentru ca sumele ce urmeaza a fi acordate ...
operatorului cu titlul de compensajie, se spune ca vor fi ... de consiliul local
al unitatii administrativ-teritoriale beneficiare, membri TPBI, in functie de
estimarile inijiale ce vor putea fi supuse rectificarilor ulterioare de buget Tn
vederea asigurarii necesarului sumei aferente compensajiei. Cred ca aceste
hotarari ale Consiliilor Locale nu fac obiectul acestui contract de delegare.

Sunt lucruri care !in de politicacIara a fiecarui UAT 9i atunci relatia trebuie
sa fie cu ADIB 9i nu cu STB SA. Nu-9i are rost sa ne Tncarcamcu ni9te
prevederi care nu-9i au rostul. Un lucru care am vazut ca este prezentat, 1-a

prezentat 9i domnul Pieptea, este cel legat de punctul 13.5 cu privire la
propunerea de a obliga operatorul sa asigure o structura de supracontrol a
activita+iide control calatorilor 9i cine asigura acest supracontrol §i de ce

trebuie sa avem un supracontrolpentru activitatecare trebuie sa se
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desfa9oare Tn mod normal 9i avem sa spunem persoane care gestioneaza

aceasta activitate si nu mai trebuie sa fie Tnfiintatealte structuri sau
suprastructuri mai ales ca tot vorbim de eficientizare.La punctul 13.7 se
stabile9te acolo ca operatorul este obligat sa dispuna de un numar suficient
de controlori de titluri de calatorie Tncepand cu data intrarii Tn vigoare a

prezentului contract, operatorul se obliga sa Tntreprindatoate acjiunile
necesare pentru reducerea numarului de calatori care circula fara titlurile
calatorie valabile pentru ... acesta le opereaza. Cine stabile9te care este
numarul optim sau suficient de controlori? Prima parte a acestui paragraf nu
T9iare rostul pentru ca tot vorbim de constrangeri bugetare 9i de eficientizare
9i atunci operatorul i9i va demisiona forja de munca de a9a maniera ... sa
(

poata sa T9i desfa9oareactivitateaTn bune condijii. La punctul 14.9 se
vorbe9tedespre nivelul investijiilordin surse proprii pentru anul 2022 care
va fi de minim 1% din cheltuiala totala de transport public planificata aferenta

(

anului respectiv 9i de asemenea utilizarea sumei de 1% din cheltuiala totala
de transport public planificata Tnalte scopuri decat investijii din surse proprii
in condijiile articolului precedent,vor fi considerate neeligibilepentru calculul
compensarii. $i aceste doua puncte consideram ca ar trebui eliminate
deoarece valoarea investijiilor sunt prevazute Tndocumentul asociat ...4 9i
atunci operatorul trebuie sa se TncadrezeTn suma care va fi stabilita prin
acest document, iar la articolul 14.11 se prezuma ca vezi Doamne aceasta
cheltuiala poate fi folosita Tnalte scopuri, lucru care nu este posibil, de aceea
ambele prevederi cred ca sunt in plus 9i ar trebui cumva eliminat. Un lucru
foarte important de data asta este punctul 15.3.3 unde se stabile9te ca
autoritatea contractanta va putea sa propuna o variatie a programului de
transport cu +/-20'7,, deci lucrul asta din punctul nostru de vedere va crea
foarte mari probleme daca ramane a9a pentru ca nu 9tiu daca s-a facut vreo
estimare ce Tnseamnasa reduci sau sa suplimentezi prestatia cu 20%, dar
prestajia mic9orata sau redusa sau suplimentata cu 20% la programul de
transport propus inseamna Tnjur de 290-300 de ... pe zi. Asta Tnseamna un

numar de 850-950 de conducatori de vehicule 9i peste 800 de salariaji din

alte activitali. Nu cred ca este posibil ca cineva sa vina peste noaptesa
spuna ca reduc sau suplimentez presta+iacu 20%. Din estimarile noastre,
acest procent poate fi pana Tn maxim 3%, asta Tnseamnao fluctuatie cu
aproape 50 de vehicule care Tnseamna9i aici 9i e implicat un numar de 150200 de conducatorii de vehicule 9i 500 din alte activitati, de aia am spus ca
prevederile acestui contract trebuie sa fie posibil de pus in aplicare fara sa
7

afecteze activitatea pentru ca ... suntem Tnsituajia STB SA de a nu avea sa
le asigure presta+iepentru un numar foarte mare de salariaji pentru ca s-a
redus prestajia. Un alt lucru care nu este funcjional 9i nu poate fi pus in

aplicareeste cel de la punctul15.3.6undese propuneca accesul9i
retragerea sa nu depa9eascaanumite procente Tnprimul an, at doilea an 9i
a9a mai departe. Dar haideji sa ne uitam Tn practica ce se Tntampla. STB SA

are aceste locajii: 10 depouri 9i 7 autobaze. Deci aceste locajii nu pot fi
mutate peste noapte 9i nici construite altele noi, tot la feI peste noapte. cum
ai putea sa pui Tn aplicare acest lucru, sa reduci programat accesul 9i
retragerea? Ideea ar fi ca acest lucru trebuie facut la momentul tC),adica la

r

semnarea contractului sa se faca aceasta analiza, sa se stabileasca ce se
poate reduce in sensul de reorganizare a liniilor de transport 9i dupa aia
vedem daca intre timp se mai poate construi un depou de tramvai sau de

troleibuz, se poate discuta. Daca se mai, se vor construiTncei 10 ani de

(

contract doua-trei-patru atunci la momentul respectiv se poate discuta toate
aceste reorganizari, dar pana atunci asta este situatia de fapt 9i nu ai ce sa
faci mai mult ... s-a pus o prevedere acolo care nu poate fi pusa Tnaplicare.
De asemenea, legat de treaba cu investitiile, inclusiv colegul, domnul §uhan
a ridicat aceasta problema, deci noi ne propunem sa punem senzori de
temperatura Tn condi+iileTn care pana Tn momentul de fata nu am vazut o
prevedere Tn care sa se stabileasca foarte clar o strategie cu privire la
dotarea tuturor vehiculelor STB SA cu aer conditionat,o data. Al doilea. nu
exista o strategie prin care sa se stabileasca foarte clar ca toate aparatele
de aer condijionat sa funcjioneze 9i lucrul asta, 9tim cu tolii de ce nu este
posibil. Nu este posibil pentru autoritatea contractanta nu da banii pentru
prestajia prestata la timp 9i Tnmomentul de fala noi avem aceste probleme
legate de asigurarea din punct de vedere tehnic al parcului circulant si lucrul
asta eu zic ca trebuie discutat si trebuie stabilit de asa maniera Tncatacest
contract sa poata fi pus in aplicare. Mai era acolo o sintagma, o prevedere
prin care se spunea ca vezi Doamne sistemul de iluminat asigura suta la
suta, iara9i un lucru care va genera probleme daca nu se modifica pentru ca
procentul de suta la suta dintr-un sistem de iluminat care este definit Tnmod
generic, da pentru ca nu se spune foarte clar Ia ce se refera acest sistem de
iluminat, dar banuim tar daca banuim Tnseamnaca sunt suspiciuni 9i vor fi
sa spunem lucruri interpretabile. Vi dau un singur exemplu: ce se Tntampla
daca din 10 plafoniere funcjioneaza 9? lluminatul nu este afectat foarte mult
din acest punct de vedere. Dupa ceea ce se spune Tnaceasta propunere,
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noi aceste vehicule nu ar trebui sa le scoatem Tncirculatie si ... revenim la
partea sensibila, cea legata de finantare. Da in momentulTn care noi nu

avem asigurata aceasta suma ritmic, ca aceste contracte care !in de
aprovizionare sa se faca Tn mod ritmic, putern avea a9a cum 9tiu de zeci de

ani de zile ca se aduc becuri o data la nu 9tiu cate luni, da s-a Tntamplat9i
ani 9i poate ca ar fi fost mai util o strategie prin care tot parcul de vehicule
sa fie modificat din punct de vedere al iluminatului Tnsalon cu becuri led care

consuma9i mai pujin 9i sunt 9i mai rezistentedecat celalalte.Un lucru

(

(

important 9i foarte sensibil este cet legat de anexa 12 cu privire la politica de
resurse umane. Au fost foarte multe discutii pe tema asta, din pacate ele au
ramas la stadiul de discutii. Propunerea ar fi ca aceasta anexa sa se modifice
de apa maniera Tncat9i foRa de munca sa fie apreciat Tn cadrul societatii
STB SA. Exista acest amendament pe care cei de la ADIBI, daca suntem cu
totii de acord ar putea sa iI preia, prin care sa se acorde 9i o anumita
satisfacTie 9i celor care presteaza serviciul. E foarte important pentru ceea
ce se Tntampla Tncadrul acestei societali. Un lucru aparent minor, dar cred
ca este totu9i destul de important, la capitolul 20 forta majora, la punctul 20
cu 2 se spune ca acest lucru trebuie dovedit pentru un certificat. Nu exista o
precizare foarte cIara cine emite 9i ce Tnseamna acest certificat 9i lucrul asta
poate ca ar trebui clarificat. De asemenea, la programul de circulatie, s-a
discutat 9i pe parcursul dezbaterii din data de 7 9i iara9i e un lucru care trece
neobservat, dar este foarte important, deci ritmicitatea vehiculelor nu trebuie
trecuta Tn minute 9i secunde. Deci nu cred ca exista cineva, nu mai spun in
cadrul societatii ADIBI sau Bucuresti ... la nivel national care sa creada ca
vehiculele STB SA vor veni la secunda, pentru ca daca ar fi sa discutam mai
in amanunt, eu nu 9tiu daca s-a luat Tn calcul ca semafoarele, timpii de
urcare, de coborare, anumite situatii neprevazute, chiar daca ai stabili sa
spunem domnule vin la 14 minute 9i cinci secunde, nu ai cum 9i atunci sa
treci Tntr-undocument care Tnseamnaun contract de delegare pe 10 ani 9i
sa devina o obligatie pentru un operator, 9tiind de la bun Tnceputca lucrul
asta nu este posibil, va zic ca nu este Tnregula, de aia am spus lucrul asta
dar vad ca nu s-a !inut seama, cei care au facut programul de transport sa
vorbeasca cu calculatorul 9i sa rotunjeasca ace9ti timpi, sa nu mai dea cu
doua zecirnale sau cum au programat ei acolo. Adica nu e nicio problema
lucrul asta, dar este foarte important pentru noi pentru ca ar genera discugi

neprincipiale 9i nu este cazul. in principiu cam astea ar fi lucrurile mai
esenjiale, ar mai fi 9i alte lucruri tehnice, dar nu e cazul sa plictisim colegii.
9

Ar fi fost bine daca aceste lucruri s-ar fi discutat pe parcursul negocierilorsa
le spunem a9a TntreADIBI 9i STB SA 9i varianta supusa sa zic a9a votului
consilierilor generali sa fie o varianta nu 9tiu 99% acceptate de ambele parti.

Din pacate, realitateaeste alta.
Muljumesc. Daca va fi nevoie, mai intervin pe parcurs.
Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc domnul Petrariu pentru detalii. Cu foarte multe dintre
lucrurile pe care le-aji spus sunt de acord cu dumneavoastra. O sa vreau sa
(

Ti dau cuvantul 9i domnului Teodorescu 9i domnului Cri1 9i dupa aceste
discujii, 9i domnul Pieptea, daca dore9te sa intervina, sa sa le punem Tn
dezbatere si sa luam o decizie finala. Multumesc frumos.

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Direcjia Transporturi
Domnule pre9edinte, daca fmi permiteti, o sa las pe domnul Pieptea sa

discute pe marginea amendamentului Tn completarea amendamentului pe
care deja I-a prezentat,ca sa putem sa discutam,sa oferim 9i un raspuns
domnului consilier Petrariu. sa putem discuta sa vedem exact ce ce punct
de vedere au 9i colegii de la TPBI 9i dupa aceea o sa completezeu 9i cu
domnul director general de la STB ca sa vedem exact. Daca sunteti de
acord, domnule pre9edinte.
(

Domnul PresedinteIVlelciuFlorin
De acord cu dumneavoastra. Atunci o sa ramana domnul Petrariu cu

domnul Pieptea. Sunt convins ca foarte multe lucruri spuse de domnul
Petrariu, cred ca o sa T9i gaseasca solujionarea 9i includerea lor Tn
arnendamente a9a ca vreau 9i dumneavoastra 9i domnul domnul Cri! sa
comentam 9i sa bifam cateva lucruri importante pe aceasta tema. Evident
sunt foarte multe probleme Tnacest contract. Au fost, nu sunt de azi de ieri,
sunt de cativa de zile, adica din punctul asta de vedere trebuie sa gasim
forma cea mai completa prin care toata lumea sa iasa multumita din aceasta
poveste, 9i STB-ul cat 9i ADI sa poata sa T9ifaca treaba Tncontinuare, mult
mai bine decat a facut-o pana acuma.
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Domnul Pieptea Cornel – membru TnConsiliul Director al TPBI
Muljumesc, domnule pre9edinte. in primul rand, o precizare generala.
Acesta este un contract de delegare a serviciului public de transport 9i rolul
lui nu este acela de a se substitui calitatii de actionari sau de a crea o relatie
Tntre Consiliul General 9i entitatile prestante ale serviciului prestator, ale
serviciului public, relatie similara celei de acjionariat. Este un contract care

prive9te serviciul public delegat Tnmomentul de fala doar catre operatori
detinuti de UAT-uri, dar care in conditii similare ar putea fi delegat 9i catre
operatori privaji. Tocmai de aceea, respectand criteriul 4 ..., care se refera
(

la eficien@ insistam atat de mult pe partea de eficientizare a activitalii lucru
care va fi valabil pentrutoli cei patru operatori care vor semna contracte de

delegare Tntreasociajie in calitate de reprezentantaa tuturor UAT-urilor9i
operatorii care vor presta serviciul public de transport public.
in ceea ce prive9te propunerile formulate, le-am avut Tnin analiza, va
pot raspunde la ele, o sa o fac succint sa nu ne Tntindempe foarte mult timp,
prima dintre ele referitoare la politicile najionale la aceasta sintagma este
preluata din modelul cadru aprobat prin ordinul ANRSC 131 din 2019 9i se
refera la politicile statului roman de asigurare a accesului la serviciile publice
de transport a unor categorii de calatori precum 9i la politicile de dezvoltare

regionala ce cuprind componente de dezvoltare a mobilitatii. A doua
propunere era legata de politica de investijii de la bugetele locale, iar oricare
dintre operatori poate Tncheia contract cu UAT-ul dejinator al acestuia pentru
(

realizarea de investitii, aceasta fiind 9i calea Tntrucatcheltuiala pentru
investitii trebuie evidenjiata separat 9i nu este parte a compensajiei. §tiu ca
au existat discutii Tnacest sens, TnsaTnurma auditului si a controaleloro
astfel de cheltuiala daca am Tnregistra-o pe pe compensa jie, ar deveni
neeligibila 9i ar ramane Tnsarcina operatorului ori in lipsa unui contract cu o
alta entitate care sa comande aceasta lucrare nu poate fi prinsa Tncontractul

de delegare.
in ceea ce prive9tecompensatia 9i stabilirea tarifului anual, vreau sa
fac o precizare pentru ca noi discutam foarte mulji 9i legam compensatia

direct de tarif. De fapt compensajia se calculeaza anual, tocmai asta este

motivul pentru care auditul tehnico-economiceste anual. Faptul ca noi
folosim kilometrul, prejul pe kilometru ca indicator intermediar pentru a
11

putea, o facem doar pentru a putea calcula compensatia la nivelul fiecarei
luni 9i sa asiguram cash flow operatorilor. La feI de bine am putea spune sa
functioneze operatorul un an de zile gi la sfar9itul unui an, fac calculul si
vedem daca este Tn plus sau Tn minus. Principiul prin care se aloca

compensajia este foarte simplu. Pe de o parte avem cheltuielile totale ale
operatorului 9i Tn partea cealalta avem veniturile: venituri din titluri de
calatorii, venituri care sunt purtatoare de WA, venituri din diferente de tarif
purtatoare de TVA, venituri din alte surse, publicitate 9i a9a mai departe, care

sunt purtatoare de TVA 9i restul pana la valoarea totala a cheltuielilor este
data de compensajie, care in noul contract nu va mai fi purtatoare de TVA.
Daca la nivelul unui an intervin modificari de crestere sau de reducere a
cheltuielilor, in mod automat pretul, costul per kilometru al operatorului se
modifica 9i este normal ca el sa fie reflectat Tntarif, tarif care intra in vigoare
abia dupa ce este aprobat de forurile statutare care Tnseamnade fapt
reprezentantii tuturor UAT-urilor membre. Acela este momentul Tncare tariful

(

intra in vigoare iar prin actualizarea anuala a compensatiei, prin actualizarea

anuala a tarifului, nu facem altceva decat sa calculam Tn fiecare luna o
valoare cat mai apropiata de realitate a costurilor. Asta este asta este motivul

pentru care noua forma se regase9te acest acest mecanism de preluare a
tarifului, repet dupa aprobareaAGA.

in ceea ce prive9te corelarea dintre sumele ce vor fi platite drept
compensatie de asociatie 9i sumele alocate de UAT-uri, inclusiv contractul
este semnat de UAT-uriin, este semnat de conducere TPBI, de pre9edinte,
(

in spela de primarul general in momentul de fata vicepre9edinti, conducatorii
TPBI 9i este semnat de primarii UAT-urilor tocmai pentru ca ei sunt cei care

asigura finantarea pentru aceasta compensajie, asta este motivul pentru
care am legat practic sumele prevazute Tnbuget de compensajia prevazuta
in contractul dintre TPBI 9i operator. Ne-am dorit foarte mult acest lucru
pentru a evita o situajie care s-a TntamplatTntrecut, in care STB-ului i s-a
spus prestati un anumit numar de kilometri care costau o suma §i la sfarsitul
anului TPBI-ul a constatatca toate UAT-urilecu sumele alocate in total nu
reu9eau sa acopere aceea cheltuiala 9i aici aducand STB-ul Tntr-osituatie
financiara din ce in ce mai dificila.
Referitor Ia supracontrol, aici o sa iI rog pe Mihai, ca a fost Ia STB si
stapane9te subiectul mai bine referitor la partea de supracontrol din STB sa
spuna eI, noi la nivel de TPBI, de Asociajie in programul de control de
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monitorizare 9i control a Tntregii activitali pe care o facem a tuturor
operatorilor, am introdus 9i monitorizarea 9i controlul acestei activitali de
control si in functie de ceea ce vom constata daca este cazul vom propune
masuri suplimentare. Te rog, Mihai pe subiectul asta 9i revin.

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi
Doar pe subiectul de control, in actualul serviciu comercial exista biroul

controlori, are in componenla mai multe sectoare de control, printre aceste
sectoare este un sector cu denumirea de corp control supraveghere, practic

acesta ... sa Tndeplineasca
9i acest roI nu Tntocmaisuficient pentruca lipsa
(

de personal cu care se confrunta Tnacest moment acest segment din cadrul
STB-ului, iar ca o concluzie, cu cali controlori artrebui sa mearga pe traseu,
va dati seama ca acest lucru este generat de numarul activ de vehiculele pe
care iI scoate STB-ul in parc zilnic, dar in orice caz nu mai poate continua
daca ne dorim un control eficient si daca ne dorim sa avem un randament

de cre§tere a Tncasariidin titlul din titlurile de calatorie, nu mai poate sa
mearga cu actuala valoare de personal. Din propria experienla pe care am
trait-o in RATB, va spun ca ne trebuie cel pujin un minim situat Tntre350 9i
400 de controlori activi in traseu zilnic pentru a avea o acoperire eficienta 9i
sa nu uitam ca in acest moment acest serviciu este prestat de catre STB 9i
pentru ceilalji operatori regionali care sunt in acest moment, in sfargit Tn

integrarea aceasta metropolitana 91 regionala. Avand Tn vedere aceste
lucruri, cred ca trebuie sa acordam o mare atentie asupra acestui lucru.
(

va multumesc frumos.

Domnul Director General Cri! Adrian – STB SA
Domnule pre9edinte,buna ziua. Adrian Cri! sunt. A9 vrea sa fiu scurt
de aceasta data. Contractul de delegare a serviciului de transport public in
zona metropolitanae facut Tn baza regulamentuluieuropean 1370, !inand
cont de niste cerin+edate de legislajia aferenta. Are ni9te avantaje majore
atat pentru UAT-urile din llfov dar trebuie gandit 9i a fost gandit Tnsprefolosul
cetateanului, a utilizatorului, serviciul de transport. Vreau doar sa precizez
ni9te avantaje pe care le avem prin acest contract de delegare. in primul
rand e vorba de predictibilitate9i avantajele rezultate urmare a delegarii pe
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perioada lunga de timp ... posibilitatea atragerii de fonduri europene. De
asemenea, noua politica tarifara care intra in vigoare odata cu acest contract
de delegare promoveaza calatoriile pentru cetateanul fidel transportului
public prin faptul ca utilizatorii frecvenji o sa alba o serie de avantaje 9i aici

ma refer la faptul ca o sa aiba posibilitateaachizijieiabonamentelorpe o
durata mai mare de timp, pe de o parte 9i pe de alta parte, ne dorim ca noua
politica tarifara sa atraga 9i companiile Tnzona de achizijie de abonamente
pentru angajaji.

Ne dorim servicii de calitate, ne dorim ca siguranja
transportului sa creasca, ne dorim ca municipalitatea, respectiv UAT-urile
din llfov se poate sa T9ipermita pe termen mediu 9i lung achizitia de vehicule
noi nepoluante dotate cu tot felul de sisteme care sa aduca beneficii
calatorilor. Cam atat. Spun daca sunt alte Tntrebari.

(

va multumesc.
Domnul Director ExecutivTeodorescu Mihai - Direcjia Transporturi
Domnule pre9edinte,a9 mai vrea eu sa adaug ca am spus o cifra mai
devreme in ceea ce prive9te personalul de control, nu sunt adeptul
angajarilor noi, sunt adeptul reconversiei forjei de munca din interiorul
Societatii de Transport Bucure9ti printr-o reconversie corecta 9i printr-o
politica noua de personal care trebuie sa aiba Tn vedere eficientizarea 9i
cre9terea capacitatii de control 9i de a genera venituri din noile titluri de
calatorie din noua politicatarifara care va ingloba 9i va stabili Tnsfar9it o
integrarecorecta metropolitanaregionala.
(

va multumesc.
Domnul Presedinte Melciu Florin
Muljumesc domnului Cri!, domnului Teodorescu. A fost o Tntrebare a
domnului Hazarian referitoare la majorarea amenzilor de la 200 RON la 300
RON. Aici 9tim cu tolii ca STB-ul acorda foarte multe facilitali pentru foarte
multe categorii, iar una dintre categorii, cea de elevi sau studenji era inclusa
in gratuitali, deci din punctul asta de vedere nu este niciun feI de problerna.
§i din punctul meu de vedere este evident ca STB, fostul RATB lucrurile au
fost gre9ite, subdimensionate, asta s-a parcurs Tn mai mulji ani, adica Tn
aceasta perioada de indecizie 9i de lipsa de decizie din punctul meu de
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vedere a fost una care a creat ... !inut cu acest contract care din punctul meu
de vedere trebuia Tnchis de foarte mult timp, am Tncredere ca cei doi directori

o sa poata sa puna 9i sa explice ... foarte mult costurile 9i chiar daca
subventia la momentul asta reprezinta o suma foarte mare din total buget.
Sunt convins ca putem eficientiza pentru a ... mergem mult mai mult pe
partea de investitii, avem acele granturi de la ... pe fonduri europene care se
pot accesa, deci din punctul asta de vedere u9or u9or 9i se pot gasi formule.
Eu vreau sa va multumesc. Daca unii dintre colegi ... vreau sa ridicam 9i sa
puna puna Tntrebari. Muljumesc.

Domnul ConsilierPetrariuVasile Luliu

(

O clipa. Daca Tmi permiteji, pentru domnul director general Cri!, ca nu
am fost atent, care este punctul dumnealui de vedere cu privire la acel acea
variatie de +-20%, accesul 9i retragerea 9i anexa cu privire la resursa umana

sunt trei probleme foarte importante care prive9te direct Societateade
Transport Bucure9tiSTB SA.
Domnul Director General Cri! Adrian – STB SA

(

Domnule pre9edinte, domnule consilier general, raspund punctual la
fiecare dintre Tntrebari.E un contract pe termen lung, e adevarat acest
contract prevede o prestajie aferenta, un numar de kilometri anual, e
adevarat ca pentru primul an prestatia este limitata din cauza situatiei
economice dezastroase la nivel mondial pot sa spun eu pentru ca asta a
creat pandemia. Vizavi de procentul pe care, la care faceaji referire o spune
ca e un procent care sa acopere 9tiu eu o anumita anumite reorganizari pe
de o parte, e adevarat Tnsa9i aici avem avem exemplu clar de luna trecuta
ca programul de transport in momentul de fata cred ca satisface cerinjele
utilizatorilor. E foarte greu ca sa reduci mai mult decat este redus Tn
momentul de fala 9i aicea 9i domnul Pieptea probabilare un cuvant de spus
ca programul de transport in condijiile Tncare s-ar aduce deservicii majore
utilizatorilor si in conditiile Tn care daca am mari intervalul de succedare
foarte mult, acest serviciu nu ar mai fi, nu ar mai putea sa fie numit serviciu
de transport public. Asta e un prim aspect.
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Vizavi de politica de personal de la Tnceput9i Tnprimul meu mandat,
am promovat o politica prin care sa prioritizez reconversia profesionala, iar
acolo unde aveam excedent de personal sa facilitez pregatirea acestui
acestei categorii Tnvederea preluarii altor atribujii. Asta bineTntelesse face
cu respectarea contractului colectiv de munca, cu respectarea codului
muncii, dar eu zic ca vom gasi Tnjelegerela angajaji 9i Tnmomentul de fala
ca urmare a diminuarii solicitarilor de transport 9i 9i pe viitor, pe masura ce
cerinjele 9i trebuie sa fim con9tienji, cerin+eleTn efectuarea transportului
public pentru o perioada de 10 ani vor fi modificate,nu o sa fie ni9te cerinte
constante. O sa fie alte linii, o sa fie probabil o alta dezvoltare Tn llfov,

probabil cine 9tie, mai integram 9i alte jude+e.Cert e ca dispunem de un parc

un parc care are o amplasareTnniste 9i aici raspunzila Tntrebareaa treia

(

are o anumita amplasare la nivel teritorial nivelul teritorial al Bucure9tiului, in
condijiile Tn care acjionarul majoritar este Consiliul General al Municipiului
Bucure9ti 9i punctele de lucru ne sunt concesionate pe perioada delegarii
contractului. Eu nu Tmidoresc decat ca municipalitatea sa poata investi Tn

noi puncte de lucru. E adevaratca noi suntem con9tienjipe de o parte de
ni9te decizii anterioare luate Tn Consiliul General 9i aici a9 aminti Pipera,
problemele cu Floreasca,faptul ca uneori suntem forjaji ca sa funcjionam Tn
ni9te puncte de lucru care nu ofera toate condijiile, dar prin faptul ca o sa

(

avem o noua politica tarifara prin faptul ca presiunea pe care o sa punem pe
bugetul municipalita{ii,teoretic n-ar mai trebui sa fii atat de mare astfel incat
municipalitatea sa poata investi Tnnoi puncte de lucru 9i Tncondijii mai bune
aduse angajajilor, cred ca asta ne dorim cu tolii.
va multumesc.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Multumescfrumos,domnul director
Alte persoane, alji colegi din comisie daca au Tntrebari?Daca nu, a9
vrea sa supun la vot forma executivului propusa 9i sa votam pe fiecare cele
trei puncte separat.
va multumescfrumos.
Evident, dupa cele trei puncte 9i trebuie votat 9i punctul Tnansamblu.
Muljumesc.
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Domnul Consilier Pavel Marius Adrian
Domnule pre9edinte, am o problema cu semnatlul Tn sensul ca daca
cumva nu votez, ma abIin la toate punctele. va mul{umesc mult de tot.
Domnul Presedinte Melciu Florin

S-a consemnat.
(

Vreau si supunem la vot amendamentul executivului la punctul 3.
Puteji vota.
7 voturi pentru, 0 impotriva, 3 abjineri.
Multumesc.

Urmeazavot pentruamendamentuldomnului Petrariu.Putetivota.
4 voturi pentru, 1 vot impotriva, 5 abjineri.
Amendamentul este nefavorabil
(

Domnul Teodorescu, ce mai avem pe ordinea de zi?

Asistent comisie
Ma scuzaji. Trebuie votat punctul in integralitate cu amendamentul
respectiv, punctul 3 de pe ordinea de zi.
Domnul Presedinte Melciu Florin

va rog sa iI supunetila vot.
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Mu ltumesc.

Puteji vota.

8 voturi pentru, 2 abjineri.
Aviz favorabil.

sa trecem la celelalte puncte.

(

Punctul 1 de ordinea de zi a §edintei din 19 iulie 2021, referitor la
proiect de hotarare privind avizareastudiului de oportunitate privind
delegareagestiunii sewiciului public de transport local de calatori in
regiunea Bucure9ti llfov catre operatori regionali.

Ceva dintre colegi are ceva de obiectat sau adaugat? va rugam
frumos. Daca nu are nimeni, va rugam frumos Tlsupunem la vot. Multumesc.

Puteti vota.
Domnul Consilier Milea Dan

va rog sa consemnaIi, votez pentru.
Asistent comisie
(

8 voturi pentru cu domnul Milea 9i 2 ablineri.
Punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind
acordarea
de mandate speciale
Asociajiei
de dezvoltare
intercomunitara pentru transport public Bucure9ti llfov pentru
delegarea sewiciului public de transport local de calitori catre
operatorii regionali.
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Domnul Presedinte Melciu Florin

Daca nu exista interventii, a9 ruga sa se supuna la vot.
Multumesc.

Asistent comisie
Puteti vota.
8 voturi pentru gi 2 abjineri.
(

Domnul Presedinte Melciu Florin
Mu ltumesc.

Acestaera ultirnulpunct,din cate9tiu.
Vreau sa vad multumesc dumneavoastraca aji fost prezenji,

multumesc foarte tare colegilor consilieri 9i ne vedem luni la sedinta de
Consiliu General.
Multumesc frumos si va doresc o zi frumoasa.

Secretar,

Pre9edinte,
<

Melciu Florj

C'P

Rau Gabriel

/.
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