RECOMANDĂRI
privind adoptarea de măsuri de către Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti care să
faciliteze dezvoltarea pieţei serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate între
unităţile administrativ teritoriale din zona metropolitană Bucureşti
şi a concurenţei pe această piaţă

Serviciile de transport public de persoane prin curse regulate fac parte din sfera serviciilor
comunitare de utilităţi publice, şi au rolul de a asigura satisfacerea nevoilor de transport ale
populaţiei. La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, serviciile de transport public de
persoane prin curse regulate sunt organizate, coordonate şi controlate, de autorităţile
administraţiei publice locale. Serviciile de transport public de persoane prin curse regulate între
unităţile administrativ teritoriale din zona metropolitană Bucureşti, sunt autorizate, organizate,
exploatate, gestionate şi controlate, de Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti
(denumită în continuare A.M.T.B.) instituţie publică aflată în subordinea Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii. În acest sens, A.M.T.B. exercită atribuţiile ce îi revin potrivit
Legii1 nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţilor administraţiei publice
locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Consiliului Judeţean Ilfov.
Atribuirea serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate, se poate realiza prin
gestiune directă, gestiune delegată sau alte modalităţi prevăzute de Legea nr. 92/2007, cu
modificările şi completările ulterioare. Cu privire la acest aspect, se menţionează că pentru
prestarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate între unităţile
administrativ teritoriale din zona metropolitană Bucureşti, A.M.T.B. a ales ca modalitate de
administrare gestiunea delegată.
Consiliului Concurenţei a fost informat2 cu privire la o serie de aspecte privind modul de
derulare3, de către A.M.T.B., a procedurii de licitaţie pentru atribuirea licenţelor de transport
public de persoane cu autobuze, între unităţile administrativ-teritoriale din zona metropolitană
Bucureşti. Având în vedere atribuţiile şi rolul Consiliului Concurenţei stabilite de Legea
concurenţei, din multitudinea de aspecte semnalate cu privire la această procedură, autoritatea
naţională de concurenţă a identificat o serie de aspecte care sunt de competenţa sa, în speţă cele
referitoare la transparenţa procedurii de selecţie respective. De asemenea, au fost semnalate şi
aspecte privind nerespectarea cadrului normativ care reglementează funcţionarea A.M.T.B.
În urma analizei informaţiilor transmise Consiliului Concurenţei a rezultat că procedura de
atribuire prin licitaţie ce urmează să fie desfăşurată de A.M.T.B. nu era un grad suficient de
transparentă. Cu privire la acest aspect, în prealabil se precizează că manifestarea concurenţei pe
piaţa serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate se desfăşoară numai în cadrul
procedurii de atribuire prin licitaţie. Prin urmare, asigurarea unui grad cât mai ridicat de
transparenţă a procesului de atribuire prin licitaţie a gestiunii delegate a serviciilor de transport
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public de persoane prin curse regulate din zona metropolitană Bucureşti, reprezintă o premisă
necesar a fi îndeplinită în vederea manifestării concurenţei pe această piaţă.
Din informaţiile prezentate Consiliului Concurenţei, reiese faptul că, procesul de atribuire prin
licitaţie a gestiunii delegate a serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate din
zona metropolitană Bucureşti, nu este suficient de transparent deoarece A.M.T.B. nu a inclus în
cadrul documentaţiei de atribuire proiectul contractului de delegare a gestiune. Mai mult,
potrivit prevederilor cadrului normativ care reglementează această procedură4, A.M.T.B.are
obligaţia includerii proiectului contractului de delegare a gestiunii în cadrul documentaţiei de
atribuire. De asemenea, A.M.T.B. are obligaţia5 afişării pe pagina proprie de internet a
documentaţiei de atribuire (inclusiv a proiectului contractului de delegare a gestiunii), cu cel
puţin 180 de zile înainte de expirarea vechiului program de transport.
Trebuie precizat că neaducerea la cunoştinţa întreprinderilor care doresc să participe la procedura
de atribuire prin licitaţie a documentaţiei de atribuire în integralitatea sa, şi implicit a proiectului
contractului de delegare a gestiunii, creează premisele desfăşurării unei proceduri de licitaţie
netransparente, susceptibile de a afecta rezultatul procedurii de atribuire în cauză, de natură să
atragă incidenţa art. 9 alin.(1) din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare6.
Aşa cum s-a arătat mai sus, au fost semnalate Consiliului Concurenţei inclusiv aspecte privind
nerespectarea cadrului normativ care reglementează funcţionarea A.M.T.B. În acest sens, se
menţionează că, în conformitate cu prevederile legale, A.M.T.B. îndeplineşte pe raza
administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, rolul de autoritate de
atribuire. Astfel, potrivit cadrului de reglementare7, A.M.T.B. organizează şi desfăşoară
procedura de atribuire a traseelor sau grupelor de trasee din raza administrativ-teritorială de
competenţă, numai în condiţiile autorizării sale inclusiv în vederea desfăşurării acestei proceduri
de selecţie de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice (numită în continuare A.N.R.S.C.). Din informaţiile puse la dispoziţia autorităţii
naţionale de concurenţă, reiese faptul că A.M.T.B. a iniţiat procedura de atribuire prin licitaţie a
serviciului de transport public de persoane prin curse regulate între unităţile administrativ
teritoriale din zona metropolitană Bucureşti, fără a avea autorizarea A.N.R.S.C. necesară,
inclusiv în vederea desfăşurării acestei proceduri de selecţie.
Se menţionează faptul că, autorizarea A.M.T.B. de către A.N.R.S.C. asigură certitudinea legală
privind competenţa legală a acestei autorităţi administrative de a organiza şi desfăşura procedura
de licitaţie în vederea atribuirii licenţelor de transport public de persoane cu autobuze între
unităţile administrativ-teritoriale din zona metropolitană Bucureşti, respectiv de a supraveghea
modul de derulare a contractelor de delegare a gestiunii, încheiate cu câştigătorii procedurii de
selecţie în cauză.
Prin urmare, având în vedere necesitatea luării unor măsuri de către A.M.T.B. care să faciliteze
dezvoltarea pieţei serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate din zona
metropolitană Bucureşti şi a concurenţei pe această piaţă,
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În temeiul art. 20 alin. 4) lit. c) şi a art. 26 alin. (1) lit. m) din Legea concurenţei nr. 21/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
RECOMANDĂ
1) asigurarea unui grad cât mai înalt de transparenţă al procedurii de selecţie, inclusiv prin luarea
următoarelor măsuri administrative:
a) Includerea proiectului contractului de atribuire în cadrul documentaţiei de atribuire;
b) Afişarea pe pagina proprie de internet a documentaţiei de atribuire (inclusiv a proiectului
contractului de atribuire) cu cel puţin 180 de zile înainte de expirarea vechiului program
de transport;
2) obţinerea autorizaţiei A.N.R.S.C. în vederea organizării şi desfăşurării procedurii de licitaţie
în vederea atribuirii licenţelor de transport public de persoane cu autobuze între unităţile
administrativ-teritoriale din zona metropolitană Bucureşti, respectiv în vederea supravegherii
modului de derulare a contractelor de delegare a gestiunii, încheiate cu câştigătorii procedurii de
selecţie în cauză.
În final, Consiliul Concurenţei îşi exprimă încrederea că A.M.T.B. va considera recomandările
autorităţii naţionale de concurenţă ca venind în întâmpinarea necesităţii de asigurare a unui cadru
transparent şi pro-concurenţial, în domeniul serviciilor de transport public de persoane prin curse
regulate din zona metropolitană Bucureşti.
Cu deosebită consideraţie,
Bogdan M. CHIRIŢOIU
Preşedinte
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