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Una dintre condițiile principale de accesare a fondurilor europene pentru 

Modernizarea transportului public de călători, specificată în ghidurile de finantare 

aferente POR 2014-2020,  este ca Municipiile reședință de județ să dețină un 

contract de servicii publice de transport public călători în conformitate cu 

Regulamentul C.E. nr.1370/2007  În acest sens , UAT Municipiul Tirgu Mures, 

doreste sa contracteze o firmă de consultanță ,  cu experiență în contractarea 

serviciilor de transport public.  

 

Activitatea prestatorului de servicii de consultanță presupune parcurgerea a 4 

etape, eșalonate în timp  pe parcursul îndeplinirii contractului, astfel:  

1. Elaborarea strategiei de contractarea serviciilor de transport public local pe 

teritoriul administrativ al Municipiului Tîrgu-Mureș. 

Termen de elaborare: 1-5 luni de la data emiterii Ordinului de începere a 

activității 

2. Asistență la elaborarea studiului de oportunitate necesar a se elabora în 

condițiile legislației în vigoare,  prin atribuirea serviciilor de transport 

public local pe teritoriul administrativ al Municipiului Tîrgu-Mureș. 

Termen de elaborare: 4 luni de la data emiterii Ordinului de Începere a 

activității, în baza strategiei de contractare agreată de primărie. 

3. Elaborarea proiectului contractului de delegare de gestiune (contractului de 

servicii publice) așa cum acesta este menționat a se încheia în cazul 

gestiunii directe, în condițiile art. 28 alin. 2, lit. b din Legea 51/2006 și 

Regulamentului 1370/2007.  Acesta se va realiza în integralitatea sa și va 

cuprinde contractul și toate anexele la acesta. 

Termen de elaborare: 8 luni de la data emiterii Ordinului de începere a 

activității, în baza strategiei de contractare agreată de primărie. 

4. Asistența tehnică în procesul de obținere a avizului Consiliului Concurenței.  

Termen de elaborare: 12 luni de la data emiterii Ordinului de Începere a 

activității, în baza strategiei de contractare agreată de primărie. 

Pentru desfășurarea activităților, consultantul va participa la întâlniri cu 

autoriatatea contarctantă, cu operatorul de transport public local, cu alte 

instituții, în procesul de elaborare al contractului și de obținere a avizului. 

Cod CPV: 79400000-8  - Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe 
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 Valoarea  estimată a achiziţiei  fără TVA este de 131.932 lei  
 

Plata serviciilor se va realiza procentual, pe cele 4 etape parcurse, 

prezentate mai sus în  cadrul activităților, astfel:  

 20% - Activitatea 1 

 30% - Activitatea 2 

 40% - Activitatea 3 

 10% - Activitatea 4 

Pentru primele 3 etape parcurse, prestatorul va elabora rapoarte de activitate, iar 

pentru etapa 4 va întocmi un raport de asistență tehnică 

Durata contractului de prestări servicii: este de 12 luni de la data emiterii 

Ordinului de începere a prestării serviciilor. 

 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut 

 

În vederea prestării serviciilor de consultanţă pentru delegarea gestiunii 

transportului public de calatori la nivelul Municipiului Tîrgu Mureș, ofertantul 

trebuie să dețină experiența necesară în acest domeniu, astfel: 

 

1. Ofertantul trebuie să aibă experiență în redactarea a minim un contract de 

servicii publice conform cu Regulamentul C.E  1370/2007. În acest sens,  în 

cadrul Propunerii tehnice , ofertantul va anexa documente justificative 

privind experiența în acest domeniu precum și o  recomandare din partea  

beneficiarilor 

 

 

2. În vederea prestării serviciilor de consultanță, ofertantul trebuie să dispună 

de minim 3 experți. În acest sens, în cadrul Propunerii tehnice, ofertantul va 

anexa CV-urile experților din care să rezulte calificarea și experiența 

acestora solicitată mai jos:  



4 

 

a. 1 Inginer - studii superioare, specialist în domeniul ingineriei 

transporturilor  

 Experiență specifică în domeniul pregătirii și implementării a minim 1 

contract de servicii publice conform cu Regulamentul C.E 1370/2007; 

 Să cunoscă legislația națională și europeană în vigoare în domeniul 

transportului public urban; 

b. 1 Jurist- studii superioare în domeniul juridic 

 Experiență specifică în domeniul pregătirii și implementării a minim 1 

contract de servicii publice conform cu Regulamentul C.E 1370/2007; 

 Să cunoscă legislația națională și europeană în vigoare în domeniul 

transportului public urban și ajutorului de stat; 

c. 1 Economist - studii superioare în domeniul economic 

 Experiență specifică în domeniul pregătirii și implementării a minim 1 

contract de servicii publice conform cu Regulamentul C.E 1370/2007; 

 Să cunoscă legislația economică și fiscală în vigoare, cu incidență 

asupra  domeniului transportului public urban, legislația națională și 

europeană în vigoare în domeniul transportului public urban și 

ajutorului de stat. 

 


