
 

HOTǍRÂREA  Nr. _____ 

din  __________________ 2022 
 

privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 
275/29.08.2022 privind aprobarea participării în cadrul “Programului privind 
îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, 
utilizând autovehicule mai putin poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, 
hibride și GNC”, precum şi asigurarea și susținerea cheltuielilor legate de proiect, 
pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul 
Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12741/24.10.2022 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, 
sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement și Comisiei de specialitate nr. 6 
administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a 
monumentelor istorice şi de arhitectură  din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 275/29.08.2022 
privind aprobarea participării în cadrul “Programului privind îmbunătățirea calității aerului și 
reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai putin poluante în 
transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”, precum şi asigurarea și susținerea 
cheltuielilor legate de proiect, pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la educație 
a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) și i) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 275/29.08.2022 privind 
aprobarea participării în cadrul “Programului privind îmbunătățirea calității aerului și 
reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai putin poluante în 
transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”, precum şi asigurarea și susținerea 
cheltuielilor legate de proiect, pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la educație 
a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”, astfel: 

 
 
 



 HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2022 
pag. nr. 2 

 
1. Art. 2 va avea următorul conținut: 

„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din 
Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”, în cuantum de 
53.476.000,00 lei (inclusiv TVA)“. 

Art.II. Se completează art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 
275/29.08.2022 privind aprobarea participării în cadrul “Programului privind îmbunătățirea 
calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai 
putin poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”, precum şi 
asigurarea și susținerea cheltuielilor legate de proiect, pentru realizarea obiectivului 
„Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze 
școlare mai puțin poluante”, cu următorul aliniat: 

„(5) Se aprobă alocarea sumei de 476.000 lei (inclusiv TVA) constituind valoarea 
achiziției și punerii în funcțiune a 40 stații electrice de încărcare, ce vor fi realizate până la 
finalizarea proiectului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin 
achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”. 

Art.III. După Art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 275/29.08.2022 se 
introduce un nou articol – Art. 31, care va avea următorul conținut: 

„Art. 31. Se aprobă Studiul de oportunitate, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a 
prezentei hotărâri“. 

 
 
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              

Marilena Samoilă/                                                         Director Executiv – 
1 ex./26.10.2022                                                                                                                      Camelia Epure                                              

 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 

                                                                                                                          



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 12741 din 28.10.2022 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 275/29.08.2022 privind aprobarea participării în 

cadrul “Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze 
cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai putin poluante în transportul elevilor – 

microbuze electrice, hibride și GNC”, precum şi asigurarea și susținerea cheltuielilor 
legate de proiect, pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la educație a 
elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante” 

 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 275/29.08.2022 au fost aprobate participarea în cadrul 
“Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, 
utilizând autovehicule mai putin poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”, 
precum şi asigurarea și susținerea cheltuielilor legate de proiect, pentru realizarea obiectivului 
„Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai 
puțin poluante”. 

Proiectul „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze 
școlare mai puțin poluante” va fi depus pentru finanțare în cadrul Administrația Fondului pentru Mediu, 
prin “Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, 
utilizând autovehicule mai putin poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”.. 

Scopul proiectului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de 
microbuze școlare mai puțin poluante” constă în realizarea unui transport eficient și ecologic pentru 
elevii din Județul Galați, din localitățile cu cele mai mari necesități, creșterea semnificativă a nivelului de 
acces la educație prin modalități care aduc o valoare adaugată dezvoltării durabile și tranziției verzi.  
Totodată, implementarea proiectului va conduce la rezolvarea unei probleme deosebit de importante 
pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional desfășurat în localitățile cu un numar 
important de elevi ce nu au posibilitatea de a se deplasa de la reședință către unitățile de învățămant. 
De asemenea, proiectul contribuie la îmbunătățirea condițiilor de mediu deoarece microbuzele 
achiziționate se încadrează în categoria autovehiculelor cu emisii scăzute sau fără emisii de carbon. 

Obiectivul de investiții are în vedere achiziția a 40 de microbuze electrice, hibride sau alimentate cu gaz 
natural comprimat care sunt destinate transportului școlar din 40 de localități ale Județului Galați, 
precum și achiziția și punerea în funcțiune a 40 stații electrice de încărcare, ce vor fi realizate până la 
finalizarea proiectului. 

Conform Studiului de oportunitate, Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri, recepționat conform Procesului-
verbal nr. 12635/26.10.2022, valoarea totală a proiectului „Asigurarea accesului la educație a elevilor 
din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”, este în cuantum de 
53.476.000,00 lei (inclusiv TVA), din care 476.000 lei (inclusiv TVA) constituie valoarea achiziției și 
punerii în funcțiune a 40 stații electrice de încărcare, ce vor fi realizate până la finalizarea proiectului 
„Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai 
puțin poluante”. 

Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în sensul Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea procedurii de dezbatere publică. 

În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 275/29.08.2022 privind aprobarea participării în cadrul 
“Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, 
utilizând autovehicule mai putin poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”, 
precum şi asigurarea și susținerea cheltuielilor legate de proiect, pentru realizarea obiectivului 
„Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai 
puțin poluante”. 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi avizul 
Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 
P R E Ș E D I N T E, 

 COSTEL FOTEA 
 

Marilena Samoilă/1 ex./26.10.2022                                     Director Executiv – Camelia Epure                                              



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                        Nr. 12741/28.10.2022 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 275/29.08.2022 privind aprobarea participării în 

cadrul “Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze 
cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai putin poluante în transportul elevilor – 

microbuze electrice, hibride și GNC”, precum şi asigurarea și susținerea cheltuielilor 
legate de proiect, pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la educație a 
elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante” 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 

hotărâre, scopul urmărit fiind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 

275/29.08.2022 privind aprobarea participării în cadrul “Programului privind îmbunătățirea 

calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai putin 

poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”, precum şi asigurarea și 

susținerea cheltuielilor legate de proiect, pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la 

educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”. 

Scopul proiectului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de 

microbuze școlare mai puțin poluante” constă în realizarea unui transport eficient și ecologic 

pentru elevii din Județul Galați, din localitățile cu cele mai mari necesități, creșterea 

semnificativă a nivelului de acces la educație prin modalități care aduc o valoare adaugată 

dezvoltării durabile și tranziției verzi.  Totodată, implementarea proiectului va conduce la 

rezolvarea unei probleme deosebit de importante pentru desfășurarea în bune condiții a 

procesului educațional desfășurat în localitățile cu un numar important de elevi ce nu au 

posibilitatea de a se deplasa de la reședință către unitățile de învățămant. De asemenea, 

proiectul contribuie la îmbunătățirea condițiilor de mediu deoarece microbuzele achiziționate se 

încadrează în categoria autovehiculelor cu emisii scăzute sau fără emisii de carbon. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, acesta se fundamentează pe dispoziţiile 

art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a, i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ. Astfel, consiliul Județean asigură, potrivit competenţelor sale şi în 

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: 

a) educaţia; […] i) protecţia şi refacerea mediului”. 

În consecinţă, proiectul de hotărâre astfel iniţiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 
      

Marilena Samoilă/1 ex./26.10.2022                                     Director Executiv – Camelia Epure                                              
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1. Date generale privind investiția propusă 

1.1. Obiectivul de investiții 

Obiectivul de investiții are în vedere achiziția a 40 de microbuze electrice, hibride sau 

alimentate cu gaz natural comprimat care sunt destinate transportului școlar din 40 de 

localități ale Județului Galați. Această investiție va contribui la creșterea accesibilității școlare 

prin sprijinirea elevilor care nu au posibilități de transport catre și de la unitatea de 

învățământ în care își desfășoară activitatea educațională. În același timp, investiția se 

încadrează în principiile fundamentale ale dezvoltării durabile și își aduce contribuția la 

conceptul european de tranziție verde care presupune printre altele și reducerea emisiilor de 

carbon. 

Denumirea obiectivului de investiții este: Asigurarea accesului la educație a elevilor din 

Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante. 

 

1.2. Localizarea obiectivului de investiții 

Investiția este localizată în Județul Galați și vizează îmbunătățirea transportului școlar din 

următoarele localități: Bălăbănești, Barcea, Bălășești, Băneasa, Berești-Meria, Braniștea, 

Brăhășești, Cavadinești, Corod, Cosmești, Cuca, Cudalbi, Cuza Vodă, Drăgușeni, Frumușița, 

Fundeni, Ghidigeni, Gohor, Grivița, Jorăști, Matca, Măstăcani, Munteni, Nicorești, Piscu, 

Poiana, Priponești, Rediu, Schela, Scânteiești, Slobozia Conachi, Suceveni, Șendreni, Tulucesti, 

Țepu, Umbrărești, Valea Mărului, Vânători, Vârlezi, Vlădești. 

Unitățile de învățământ care vor beneficia de microbuze în scopul asigurării transportului 

școlar sunt: Bălăbanești – Școala Gimnazială “Gheorghe și Maria Tașca Bălăbanești”; Barcea – 

Școala Gimnazială nr.2; Bălășești – Școala Gimnazială Nr. 1; Băneasa - Școala Gimnazială Nr. 

1; Berești-Meria, sat Slivna - Școala Gimnazială Nr. 1; Braniștea - Școala Gimnazială ,,Unirea" 

Braniștea; Brăhășești – Școala Gimnazială Nr. 1; Cavadinești – Școala Gimnazială Nr. 1; Corod 

– Liceul Tehnologic nr.1; Cosmești - Școala Gimnazială "General Dumitru Dămăceanu 

Cosmești"; Cuca - Școala Gimnazială "Sf. Gheorghe"; Cudalbi - Şcoala Gimnazială "Prof. Emil 

Panaitescu"; Cuza Vodă - Școala Gimnazială "Elena Doamna"; Drăgușeni, sat Adam - Școala 

Gimnazială Nr. 1; Frumușița – Școala Gimnazială Nr. 1; Fundeni, sat Hanu Conachi - Şcoala 

Gimnazială ”Sf. Trei Ierarhi”; Ghidigeni - Școala Gimnazială Nr. 1; Gohor – Școala Gimnazială 

Nr. 1; Grivița – Școala Gimnazială Nr. 1; Jorăști – Școala Gimnazială Nr. 1; Matca – Școala 
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Gimnazială Nr. 1; Măstăcani - Școala Gimnazială”Gheorghe Poalelungi”; Munteni – Școala 

Gimnazială Nr. 1; Nicorești - Școala Gimnazială "Gabriel Dragan"; Piscu - Şcoala Nr. 1 "Dimitrie 

Luchian"; Poiana – Școala Gimnazială Poiana; Priponești – Școala Gimnazială Nr. 1; Rediu – 

Școala Gimnazială Nr. 1; Schela – Școala Gimnazială Nr. 1; Scânteiești, sat Fântânele – Școala 

Gimnazială Nr. 1; Slobozia Conachi – Școala Gimnazială Nr. 1; Suceveni - Școala Gimnazială 

"Vasile Burlui"; Șendreni – Școala Gimnazială Nr. 1; Tulucești – Școala Gimnazială Nr. 1; Țepu 

- Școala Gimnazială "Tudor Pamfile"; Umbrărești – Școala Gimnazială Nr. 1; Valea Mărului - 

Școala Gimnazială ”Doamna Nica”; Vânători - Școala Gimnazială ”Sf.Nicolae”; Vârlezi – Școala 

Gimnazială Nr. 1; Vlădești - Școala Gimnazială "Grigore Mihaescu". 

 

1.3. Titularul și beneficiarul investiției 

Titularul investiției este Consiliul Județean Galați cu sediul în Municipiul Galați, strada Eroilor 

nr. 7. 

Beneficiarii direcți ai investiției sunt elevii care nu au posibilități de transport către unitatea 

de învățământ, iar beneficiarii indirecți ai investiției sunt unitățile școlare care vor dispune de 

microbuzele achiziționate. 

Din datele furnizate de către Consiliul Județean Galați reiese faptul că de această investiție 

vor beneficia direct un număr de aproximativ 6.630 de elevi. 

 

1.4. Finanțarea obiectivului de investiții 

Acest obiectiv de investiții se dorește a fi finanțat prin intermediul unui proiect depus în cadrul  

Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea cantității de emisii de gaze cu 

efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puţin poluante 

de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat, finanțat de 

către Administrația Fondului pentru Mediu. 

 

1.5. Scopul elaborării Studiului de Oportunitate 

Prezentul Studiu de Oportunitate este elaborat în scopul determinării indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului, fiind o documentație tehnico-economică ce reprezintă un document 

suport necesar obținerii finanțării. 
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2. Situația existentă relevantă pentru investițiile propuse 

2.1. Infrastructura rutieră principală din Județul Galați 

În județul Galați lungimea drumurilor publice este de 1596 km din care 794 km drumuri 

modernizate și 380 km cu îmbrăcăminți ușoare rutiere. 

Drumurile naționale reprezintă 314 km, cea mai mare parte dintre acestea fiind modernizate 

și reabilitate. Drumurile județene și comunale reprezintă 1282 km, din care 480 km drumuri 

modernizate și 380 km cu îmbrăcăminți ușoare rutiere1.  

Din punct de vedere al conectivității rutiere, Județul Galați este conectat la rețeaua 

europeană de transport prin intermediul rețelelor TEN-T Centrală și Globală.  

Din rețeaua TEN-T Core fac parte: 

• DN24 pe segmentele Tișița – Tecuci și Tecuci – Limită județe Galați și Vaslui, parte a rețelei 

globale; 

• DN24D Galați – Bârlad, parte a rețelei globale; 

• DN26 Galați – Murgeni (județ Vaslui), parte a rețelei globale și care asigură legătura 

municipiului Galați cu punct de trecere a frontierei Oancea – Cahul (Republica Moldova); 

• DN25 Galați – municipiul Tecuci, parte a rețelei globale de transport; 

• DN22 Tulcea – Galați, parte a rețelei globale ce constituie legătura între municipiul Galați și 

municipiul Tulcea, precum și mai departe cu municipiul Constanța; 

• DN22B/DN2B, parte a rețelei globale ce facilitează legătura cu municipiul Brăila și cu 

Ucraina.2 

Majoritatea drumurilor naționale din județul Galați sunt dispuse pe direcția N-S, acestea 

convergând către municipiul reședință de județ Galați. Legăturile pe direcția E-V sunt parțial 

dezvoltate, neexistând o conexiune puternică pe această direcție la nivelul județului. 

Principalele drumuri după populația deservită sunt DN2B, DN24D, DN26 și DJ251. 

                                                           
1 www.galati.insse.ro 
2 Strategia de Dezvoltare a JudețuluiGalați 2021-2028, pag. 290 
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La nivelul județului Galați se identifică trei drumuri principale ce deservesc un număr ridicat 

din populație, respectiv DN2B, DN26 și DJ251. Cele trei deservesc 70,7% din populația 

județului. Drumurile DN22B și DN22E deservesc doar locuitorii municipiului Galați, iar 

celelalte drumuri naționale existente deservesc o proporție mai redusă din populație, de doar 

26,8%.3 

În ceea ce privește drumurile județene, Consiliul Județean Galați derulează anual investiții, 

din buget propriu, fonduri europene sau programe naționale cu finanțare de la bugetul de 

stat în scopul modernizării și reabilitării rețelei județene de transport rutier (aproximativ 50% 

din rețeaua de drumuri județene este modernizată și reabilitată). Rețeaua de drumuri 

comunale necesită investiții semnificative, multe dintre unitățile administrativ teritoriale care 

gestionează această infrastructură neavând posibilități financiare pentru a demara investiții 

susținute în acest sector. 

 

2.2. Situația existentă a mijloace de transport școlar 

Situația existentă în cele 40 de localități care urmează a beneficia de modernizarea 

transportului școlar prin achiziția de noi microbuze relevă necesitatea implementării acestui 

proiect în scopul creșterii accesibilității școlare pentru elevi și al reducerii nivelului de poluare 

rezultat din traficul rutier. Conform informațiilor furnizate de Consiliul Județean Galați situația 

se prezintă astfel: 

˗ Bălăbănești – Există 2 microbuze. Unul din anul 2008 aflat într-o starea tehnica precară, 

cu un grad ridicat de uzura si costuri de reparatie ridicate, aspect care generează întârzieri 

in raport cu programul elevilor. Cel de-al doilea microbuz a fost achizitionat in anul 2014 

și are o stare tehnica buna. Având în vedere faptul că la nivelul localității există un număr 

de 161 elevi care au nevoie de transport școlar, cele două microbuze (unul cu un grad de 

depreciere tehnica ridicată și unul în mare parte corespunzător din punct de verdere 

tehnic) nu răspund în mod corespunzător necesităților derulării acestui serviciu. De 

asemenea, inexistența transportului în comun pe ruta Balabanesti – Lungesti – Bursucani 

                                                           
3 Idem, pag. 298 
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generează o problemă reală în ceea ce privește transportul elevilor care locuiesc la 

distanțe mari de unitatea școlară în care învață. 

˗ Barcea - 1 microbuz cu o capacitate de 16 locuri ce are o vechime de 14 ani și se află într-

o stare tehnica precară. 

˗ Bălășești – La nivelul acestei localități există 2 microbuze destinate transportului școlar cu 

o capacitate de 16 locuri fiecare. Cele două mijloace de transport școlar au anii de 

fabricație 2010, respectiv 2015 și un grad de uzura foarte ridicat. 

˗ Băneasa - 1 microbuz pentru transportul școlar, având an de fabricație 2008 și o stare 

avansată de uzură tehnică. 

˗ Berești Meria – Transportul școlar se realizează cu 2 microbuze fabricate în anii 2008 si 

2014. Berești Meria este cea mai întinsă comună din județ, iar satele componente sunt 

dispersate din punct de vedere geografic astfel încât cele 2 microbuze existente nu pot 

deservi toți elevii din comună. De asemenea, sunt trasee de transport public care să poată 

deservi transportul elevilor. 

˗ Braniștea - 1 autobuz scolar cu o capacitte de 16 locuri, având an de fabricație 2008 și un  

grad de uzură foarte ridicat. 

˗ Brăhășești – Localitatea dispune de 3 microbuze școlare: unul achiziționat în 2015, se află 

într-o stare tehnică bună, în timp ce celelalte 2 au un grad de uzură foarte ridicat. 

˗ Cavadinești - 2 microbuze cu câte 16 locuri fiecare având an de fabricație 2014. Satele 

componente sunt dispersate din punct de vedere geografic astfel încât cele 2 microbuze 

existente nu pot deservi toți elevii din comună. De asemenea, sunt trasee de transport 

public care să poată deservi transportul elevilor. 

˗ Corod - 1 microbuz din anul 2012 ce se află în stare tehnica corespunzătoare, însă numarul 

elevilor din localitate este unul mare (286 elevi), aspect care nu permite asigurarea unui 

transport școlar în timp util. 

˗ Cosmești – La nivelul localității există 2 microbuze: cu o vechime de 10 ani, respectiv  12 

ani, aflate într-o stare de depreciere tehnică semnificativă ceea ce generează costuri de 

reparatie foarte ridicate. Numărul mare de curse pe care trebuie să le efectueze 

microbuzele, precum și distanța considerabilă pe care trebuie să o parcurgă până la 

unitățile de învățământ creează dificultăți în organizarea programului școlar. 
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˗ Cuca - 1 microbuz scolar din anul 2015. În localitate există elevi care au nevoie de 

transport școlar dar care nu pot beneficia de acesta.  

˗ Cudalbi – 2 microbuze școlare  în stare bună de funcționare achiziționate în 2006 și 2012.  

˗ Cuza Vodă -  În această localitate nu există nici un mijloc de transport destinat 

transportului școlar, deși există 100 de elevi.  

˗ Drăgușeni - 2 microbuze cu o capacitate de 16 locuri, având ani de fabricație 2014, 

respectiv 2006. Ambele microbuze au un grad de uzură ridicat, iar în localitate există un 

numar mare de elevi (194 elevi) și distanțele ce trebuie parcurse sunt mari. 

˗ Frumușița – În localitate există 2 microbuze școlare: unul din anul 2007 cu un grad de 

uzură tehnică foarte ridicat și unul din 2014 care are o stare tehnică relativ bună. 

˗ Fundeni -  1 microbuz școlar din anul 2014, având o stare tehnica deficitară, necesitând 

costuri suplimentare considerabile cu mentenanța. 

˗ Ghidigeni - 3 microbuze școlare, având ani de fabricație 2006, 2008 și 2015. Cele trei 

microbuze au un grad de uzură tehnică ridicat, iar în localitate există un număr de 315 

elevi, o parte importantă dintre aceștia având nevoie de transport școlar. 

˗ Gohor – Localitatea dispune de 2 microbuze aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare 

(ani de fabricație 2006 și 2009).  De asemenea, între cele cinci sate ale comunei ste o 

distanță considerabilă, iar numărul elevilor este unul mare (240 elevi).  

˗ Grivița - 1 microbuz, având an de fabricație 2012 și o stare tehnică necorespunzătoare 

pentru a asigura transportul școlar. 

˗ Jorăști -  2 microbuze scolare, cu ani de fabricație 2008, respectiv 2014 și o stare tehnică 

cu un grad de uzură avansat. 

˗ Matca – Deși în localitate își desfășoară activitatea 504 elevi, totuși nu există nici un 

microbuz destinat transportului școlar. 

˗ Măstăcani - 2 microbuze școlare având o stare tehnică cu un grad de uzură destul de 

ridicat.  

˗ Munteni – În localitate există 2 microbuze școlare, unul dintre acestea, fabricat în 2017 și 

având un grad de uzură tehnică ridicat. 

˗ Nicorești – Localitatea dispune de 3 microbuze școlare, cel cu an de fabricație 2008 fiind 

scos din uz si propus pentru casare, iar celelalte două au anii de fabricație 2007, respectiv 

2015 fiind uzate din punct de vedere tehnic. 
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˗ Piscu - 1 microbuz școlar fabricat în anul 2008 și având o stare tehnică precară. 

˗ Poiana – Există 2 microbuze în această localitate, unul funcțional cu an de fabricație 2015 

și unul scos din uz ce are an de fabricație 2008. 

˗ Priponești - 2 microbuze școlare având ani de fabricație 2008 și 2015. Cel din 2008 are un 

grad de uzură  foarte ridicat. 

˗ Rediu -  1 microbuz, an de fabricație 2008, uzat din punct de vedere moral și tehnic. 

˗ Schela – Localitatea dispune de 1 microbuz (anul 2015) care, deși are o stare tehnică 

relativ bună,  totuși trebuie să asigure transportul pentru o bună parte din cei 107 elevi 

existenți în localitate, aspect care îngreunează transportul școlar. 

˗ Scânteiești – Localitatea are un singur microbuz fabricat în 2015, numărul elevilor existenți 

fiind de 80.  

˗ Slobozia Conachi – Un singur microbuz, fabricat în anul 2007 și având un grad de uzură 

tehnică avansată. 

˗ Suceveni – Localitatea dispune de 2 microbuze, unul din anul 2006 cu un grad de uzură 

foarte ridicat și unul din anul 2014 având o stare tehnică relativ bună. 

˗ Șendreni - 2 microbuze școlare din anii 2008 și 2012, ambele având un grad de uzura 

tehnică foarte avansată. 

˗ Tulucești - 2 microbuze școlare din anii 2008 și 2014 care sunt depreciate din punct de 

vedere moral. 

˗ Țepu - 1 microbuz fabricat în anul 2007 și având un grad de uzură foarte ridicat. 

˗ Umbrărești – În localitate există 2 microbuze, unul fabricat în anul 2008 și fiind depreciat 

din punct de vedere moral și tehnic și celălalt din anul 2014 având o stare tehnica relativ 

bună. 

˗ Valea Mărului - 1 microbuz fabricat în anul 2006 dar fiind depreciat din punct de vedere 

moral și tehnic și insuficient pentru o localitate cu 365 de elevi. 

˗ Vânători -  1 microbuz din anul 2007 care are un grad de uzură tehnică și morală avansate. 

˗ Vârlezi - 2 microbuze școlare din anii 2005 și 2014, ambele având un grad de uzură foarte 

ridicat. 

˗ Vlădești – În localitate există 2 microbuze școlare din anul 2007, respectiv 2015 cu un grad 

de uzură moralăși tehnică avansate. 
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3. Identificarea problemelor specifice  

3.1. Prezentarea problemelor specifice la care răspunde proiectul 

Proiectul ”Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de 

microbuze școlare mai puțin poluante” are drept scop principal îmbunătăţirea calităţii aerului 

și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră prin achiziționarea de microbuze mai 

puțin poluante și utilizarea acestora pentru transportul elevilor.   

De asemenea, prin intermediul acestui proiect se dorește creșterea accesibilității elevilor la 

educație și asigurarea unui transport corespunzător al acestora către unitățile de învățământ, 

contribuind astfel la creșterea siguranței transportului elevilor, la desfășurarea normală a 

programului educațional, dar și la reducerea abandonului școlar. 

Una dintre cele mai mari provocări ale secolului XXI este aceea de a atenua efectele negative 

ale transporturilor, precum gazele cu efect de seră, poluarea aerului şi zgomotul, păstrând în 

acelaşi timp aspectele pozitive ale mobilităţii. 

Deşi a scăzut în ultimele două decenii, poluarea aerului reprezintă încă o problemă majoră 

dacă avem în vedere ca și cauză transporturile, în special cele rutiere. Standardele europene 

pentru vehicule nu au reuşit să reducă emisiile reale de dioxid de azot (NO2) la nivelurile 

prevăzute în legislaţie, deşi s-au realizat îmbunătăţiri semnificative în ceea ce priveşte 

calitatea aerului în ansamblu. 

Pe măsură ce numărul vehiculelor crește, aglomerația din trafic și deteriorarea calității aerului 

devin probleme tot mai stringente cu care se confruntă comunitățile. Astfel, tendințele sunt 

de a se lua măsuri imediate pentru îmbunătățirea calității vieții, pentru conservarea mediului 

înconjurător și a eco sistemului uman.  

Vehiculele echipate cu sisteme de propulsie clasice bazate pe motoare cu ardere internă, 

existente în trafic nu îndeplinesc criteriile tot mai stricte care se impun în prezent: 

˗ Reducerea nivelelor de zgomot și îmbunătățirea calității aerului, conform legislației 

europene; 

˗ Reducerea emisiilor de CO2 produse de vehiculele clasice datorită motoarelor cu ardere 

internă; 

˗ Reducerea exploatării resurselor convenționale de energie obținute din combustibili fosili. 

Proiectul vizează achiziția de microbuze mai puțin poluante destinate transportului școlar din 

40 de localități rurale, iar contribuția acestuia la reducerea gazelor cu efect de seră prin 



 
12 

 

utilizarea unor mijloace de transport ecologice va constitui și un exemplu de bună practică 

pentru sectorul transport din Județul Galați. 

 

3.2. Necesitatea și oportunitatea promovării investiției 

Potrivit Strategiei Naționale privind Schimbările Climatice și Creșterea Economică bazată pe 

Emisii Reduse de Carbon pentru perioada 2016-2020, România și-a asumat angajamente și 

responsabilități în legătură cu limitarea efectelor schimbărilor climatice, alăturându-se astfel 

inițiativelor comune ale statelor implicate în reducerea poluării. Principalul obiectiv al statelor 

semnatare a Protocolului de la Kyoto, state dintre care face parte și România este reducerea 

cu 20 % a nivelului de emisii de CO2 până în anul 2020. 

Directiva Clean Vehicles Directive (CVD) - Directiva cu privire la promovarea vehiculelor 

ecologice şi eficiente energetic din transportul rutier (2009/33/EC) are ca scop introducerea 

pe scară largă a vehiculelor bazate pe tehnologie verde, pentru îmbunătăţirea performanţelor 

de mediu ale sectorului de transport, recomandând beneficiarilor publici și privați care 

operează servicii de transport să aibă în vedere consumul de energie și impactul asupra 

mediului atunci când achiziționează vehicule rutiere. 

Din punct de vedere al justificării necesității, investiția este fezabilă deoarece contribuie la 

îmbunătățirea condițiilor de mediu prin diminuarea emisiilor de carbon în atmosferă și în 

același timp își aduce un aport considerabil la îmbunătățirea calității și eficienței transportului 

școlar la nivelul a 40 de localități din județul Galați.  

Având în vedere faptul ca grupul țintă al proiectului ”Asigurarea accesului la educație a 

elevilor din județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante” este 

reprezentat de un număr de aproximativ 6.630 elevi, un număr de 40 de microbuze mai puțin 

poluante achiziționate va reprezenta o valoare adăugată atât din punct de vedere al protejării 

mediului, cât și din punct de vedere al creșterii nivelului organizatoric educațional. 

Oportunitatea este dată de faptul că există posibilitatea achiziționării acestor mijloace de 

transport ecologice prin intermediul unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului 

privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, 

prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puţin poluante de tipul 

microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat, finanțat de către 
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Administrația Fondului pentru Mediu, aspect care completează dimensiunea fezabilă a 

proiectului și conferă sustenabilitate. 

Având în vedere faptul că indicatorul de performanță al programului  îl reprezintă cantitatea 

totală de gaze cu efect de seră (kg CO2) redusă, calculată pe toată perioada de monitorizare a 

proiectului, se va ține cont în elaborarea documentelor de achiziție a vehiculelor ca acestea 

să răspundă din punct de vedere tehnic cerințelor de eficiență și calitate indicate de formula 

generală a programului: 

i= ∑ (𝐶𝑡0 − 𝐶𝑡1)𝑥 𝐹𝑐  𝑛
1  

i = indicatorul de performanță a Programului (kg CO2); 

n = categoriile de vehicule; 

Ct0 = Consumul de carburant al categoriei de vehicule, la depunerea cererii de finanțare; 

Ct1 = Consumul de carburant al categoriei de vehicule, la finalul implementării proiectului;  

Fc = factorul de conversie al unei unități de măsură aferent fiecărui tip de combustibil exprimat 

în echivalentul în CO2 

 

4. Scenariile tehnico-economice de atingere a obiectivelor proiectului 

de investiție 

4.1. Comparație soluții tehnologice  

Preocupările legate de protecția mediului și de rezervele din ce în ce mai limitate de 

combustibili fosili au determinat necesitatea și interesul pentru dezvoltarea sistemelor 

alternative de propulsie a vehiculelor.  

Concomitent, adoptarea unor pachete legislative vizând protecția mediului și promovarea 

”tranziției verzi” au determinat conformarea producătorilor de vehicule la cerințele și 

condiționalitățile privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în acord cu legislația 

din ce în ce mai strictă la nivelul țărilor Uniunii Europene în special.  

Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare a devenit din ce în ce mai orientată spre electrificarea 

sistemele de propulsie a vehiculelor, iar acest aspect va aduce următoarele beneficii: 

- reducerea emisiilor nocive de gaze cu efect de seră;  

- creșterea eficienței vehiculelor și performanțe imbunătățite; 
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- reducerea consumului de combustibil; 

- reducerea zgomotului; 

- costuri de intreținere mai mici. 

O tehnologie de antrenare electrică implică o tehnologie care utilizează cel puțin un dispozitiv 

de acționare numit motor electric. Există trei tehnologii principale de acționare electrică: 

tehnologiile electrice hibride, bateria electrică și pilele de combustie. 

 

4.1.1. Soluția tehnologică: microbuze electrice 

Electrificarea completă a flotelor de vehicule reprezintă cea mai dezvoltată soluție de 

propulsie în raport cu respectarea cerințelor de protecție a mediului, datorită absenței 

emisiilor și a tehnonogiei de implementare care este relativ accesibilă.  

Energia electrică este principalul și singurul furnizor pentru alimentarea microbuzelor cu 

propulsie electrică, iar acest lucru se realizează prin intermediul unei baterii reîncărcabile 

integrată la nivelul vehiculului. 

Microbuzele electrice reprezintă cea mai curată tehnologie disponibilă pe piață, generând 

emisii locale zero și astfel neavând nici un impact asupra calității aerului. De asemenea, 

acestea nu crează un disconfort auditiv deoarece nivelul lor de zgomot este unul foarte redus. 

În ceea ce privește emisiile de CO2 generate de vehiculele electrice este important să se ia în 

considerare și sursa de electricitate și procesul de producție a acestei.  

Microbuzul electric este un vehicul acționat de un motor integral electric alimentat de baterii 

încărcate cu electricitate și nu dispune de alte surse de alimentare în afara bateriei. 

Microbuzele electrice cu încărcare peste noapte (care efectuează trasee de zi), pentru a fi 

eficiente trebuie să parcurgă întregul traseul fără a necesita reîncărcare. Acestea au nevoie 

de o capacitate a bateriei de minim 80kWh ce se va încărca doar la punctul de garare. 

Pentru a fi fezabilă o investiție într-o flotă de microbuze, din punct de vedere tehnologic 

durata de viață a bateriilor trebuie să fie plasată în intervalul de funcționare de 10-15 ani, in 

funcție de intensitatea utilizării, condițiile de mediu și rata de incărcare. 

Principale elementele componente ale unui microbuz electric sunt:  

˗ sistemul de tracțiune format din motorul sau motoarele electrice; 

˗ multiplicatorul/demultiplicatorul de turație/cuplu;  

˗ reductor diferențial;  
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˗ elementele electronice de comandă și control;  

˗ bateriile, echipamentele de încărcare în curent continuu;  

˗ echipamente de încărcare în curent alternativ (elemente de conectare la rețeaua 

trifazată, convertor AC-DC). 

Sistemele de stocare a energiei (bateriile) sunt esențiale pentru vehiculele cu acționare 

electrică. Acestea trebuie să aibă o capacitate mare de stocare a energiei pe unitatea de 

greutate și pe unitatea de cost.  

Deoarece bateria este cea mai scumpă componentă din majoritatea sistemelor de acționare 

electrice, reducerea costului bateriei este esențială pentru producerea vehiculelor cu 

acționare electrică accesibile. 

Deși în prezent la nivelul producătorilor de mașini electrice există încă preocuparea pentru a 

depăși toate fazele empirice ale capacității destocare a unui vehicul, totuși tehnologia a 

evoluat astfel încât există posibilitatea de promovare pescară largă a autoturismelor electrice. 

Unitățile de stocare a energiei electrice trebuie să fie dimensionate astfel încât să păstreze o 

cantitate suficientă de energie (kWh) și să asigure o putere maximă adecvată (kW) pentru ca 

vehiculul să aibă o performanță specificată de accelerație și capacitatea de a satisface cicluri 

de conducere adecvate. În plus, unitatea de stocare a energiei trebuie să îndeplinească 

cerințele adecvate privind ciclul și durata de viață. Aceste cerințe variază în mod semnificativ, 

în funcție de tipul de vehicul. 

Din punct de vedere tehnic, în timpul rulării microbuzului electric, fluxul de energie realizează 

următorul circuit: baterii, elemente de comandă și control, respectiv mașina electrică (care 

funcționează în regim de motor, respectiv în regim de generator) și realizează conversia 

energiei electrice în energie mecanică cu un randament de peste 90%.  

Energia mecanică astfel obținută va fi transmisă roților motrice cu ajutorul elementelor 

mecanice de transmisie. Autonomia autobuzului electric trebuie să fie asigurată de energia 

stocată în baterii, la care se adaugă energia recuperată pe durata franării recuperative de 

energie. Cantitatea de energie recuperată depinde de mai mulți factori, respectiv profilul de 

altitudine al traseului, perioadele de franare sau comportamentul conducătorului auto.  

Consumul de energie electrică va fi dependent de o serie de factori și anume: greutatea și 

încărcarea cu pasageri a microbuzului electric, consumul de energie pe sistemele auxiliare 

(încălzire/ventilație/AC, iluminat, compresor, pompe).  
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Unii dintre acești factori nu sunt dependenți doar de distanța parcursă, ci și de traficul 

existent, condițiile climatice, geografia traseului etc. Geografia traseului poate influența 

major consumul de energie electrică, acesta crescând pe perioadele de accelerație sau urcare 

a rampelor și scăzând la coborarea pantelor sau decelerări, putând ajunge la valori negative, 

atunci când energia se transferă dinspre mașina electrică de tracțiune spre baterie.  

Frânarea de tip recuperativ de energie reprezintă unul dintre principalele avantaje ale 

sistemelor de tracțiune electrică comparativ cu sistemele convenționale cu motoare cu ardere 

internă, permițand producerea de energie electrică pe perioadele de frânare sau coborâre a 

pantelor. Mașinile electrice funcționează atât ca motor cât și ca generator, complexitatea 

controlului necesar variind în funcție de tipul constructiv. Cantitatea de energie electrică ce 

poate fi recuperată se apropie de puterea maximă absorbită în timpul funcționării ca motor, 

depinzând de numeroși factori: de nivelul de încărcare al microbuzului electric (masa totală), 

de nivelul decelerației impuse de către conducătorul auto, de declivitate, de capacitatea 

bateriilor de a înmagazina energia generată. Energia astfel recuperată va fi utilizată local, 

pentru a acoperi energia utilizată de consumatorii auxiliari (încălzire, ventilație, AC, iluminat, 

etc.) sau pentru a încărca bateriile, in cazul în care energia produsă depășește nivelul 

consumului instantaneu. 

Principalele avantaje ale unui microbuz electric sunt reprezentate de faptul că au o tehnologie 

curată, care nu generează emisii de noxe și flexibilitate în trafic. 

Principalele dezavantaje sunt preţul relativ ridicat de achiziţie şi faptul că trebuie efectuate 

investiţii în infrastructura de alimentare. 

De asemenea, asigură o eficienţă energetică importantă, elimină poluarea întalnită la 

mijloacele de transport convenţionale, oferă performanţe dinamice cel puţin egale cu cele ale 

mijloacelor convenţionale, permite recuperarea energiei la frânare sau pe parcurs, exploatare 

simplă și o mobilitate corespunzătoare. 

Efectuând o analiză comparativă între avantajele și dezavantajele soluției electrice pentru 

categoria microbuze se pot constata următoarele: 

˗ Avantaje: emisii produse local zero; randamentul superior al motoarelor electrice (> 

90 %) comparativ cu cel al motoarelor termice (~ 30 %); capacitatea motoarelor 

electrice de a funcționa în regim de generator la frânare, energia produsă fiind stocată 

in baterii, crescand randamentul total al sistemului; posibilitatea de incărcare rapidă 
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a bateriilor la o capacitate care să asigure o autonomie minimă de parcurgere a unui 

traseu; investiție inițială redusă necesară pentru realizarea stațiilor de încărcare 

rapide, datorită posibilității de utilizare a infrastructurii existente și datorită faptului 

că autonomia poate fi extinsă nelimitat prin încărcări parțiale între cursele efectuate; 

flexibilitatea sistemului in raport cu adaptarea la rețeaua de transport în comun 

existentă. 

˗ Dezavantaje: autonomie redusă în cazul apariției unor defecțiuni ale stațiilor de 

încărcare intermediare; complexitatea sistemului electric al autobuzului datorită 

sistemului dual de încărcare format din sistemul de încărcare rapidă și din sistemul de 

încărcare lentă; necesitatea asigurării unui ecart de temperatură pentru baterii în 

limitele de la -5°C la + 25 °C pentru asigurarea unei funcționări optime. 

Totodată, înlocuirea motorului de curent continuu cu cel asincron este o măsura care creşte 

durata de viaţă a motorului prin eliminarea colectorului, oferă un cuplu mai mare la pornire 

şi reduce greutatea motorului. Eficienţa energetică a vehiculelor electrice poate creşte ca 

urmare a dezvoltării unei noi generaţii de motoare electrice (Next Generation Electric 

Motors). Cercetările în domeniul motoarelor de tracţiune, trebuie să rezolve următoarele 

probleme: reducerea greutăţii şi creşterea densităţii de putere, creşterea randamentului, 

incluzând şi implementarea electronicii şi managementului termic, noi materiale şi substitute 

pentru inlocuirea magneţilor permanenţi, reducerea conţinutului de pămanturi rare din 

motorul electric. 

Tehnologiile noi trebuie să asigure reducerea poluării (aer, apă, sol) şi impactul asupra 

mediului (schimbări climatice, sănătate), scăderea nivelului de zgomot, eficienţa energetică, 

promovarea combustibililor alternativi. Producerea, construcţia, modul de operare, 

mentenanţa şi diagnoză, repararea şi inspecţiile, dezafectarea şi reciclarea, sunt alte 

probleme care trebuie luate in considerare. 

 

4.1.2. Soluția tehnologică: microbuze hibrid  

Tehnologia hibridă electrică este o tehnologie care utilizează atât un motor electric, cat și un 

motor cu ardere internă pentru a propulsa vehiculul. Vehiculele echipate cu această 

tehnologie se numesc vehicule electrice hibride (HEV). 
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Un microbuz hibrid este un vehicul ce folosește tehnologie electrică hibridă pentru propulsie 

în loc de convenționalul motor diesel sau cu benzină. Vehiculele hibrid electrice, care combină 

motorul convențional cu combustie internă cu un motor electric, sunt deja bine poziționate 

pe piața vehiculelor de transport în comun.  

De asemenea, există vehicule hibrid electrice cu încărcare de la rețeaua electrică. Acestea pot 

fi realimentate prin branșarea lor la o rețea de electricitate, putându-se deplasa în continuare 

doar în modul electric, rezultând reduceri considerabil mai mari ale emisiilor de CO2 și 

emisiilor locale nocive, comparativ cu hibridele standard. 

Cele mai potrivite vehicule pentru implementarea tehnologiei hibride sunt cele ce operează 

în condiții de oprire-pornire continue, ca de exemplu microbuzele, autobuzele, camioanele 

de distribuție, cele de colectare a gunoiului și utilajele de construcție. 

Cele mai fiabile oferte existente au în vedere două tehnologii de microbuze hibrid: hibride 

paralele cu acționare electrica și convențională (motorul mic electric asistă motorul termic) și 

o configurație hibrid in serie in care domină sistemul electric (motor integral electric alimentat 

de motorul termic/generator).  

Cea mai mare parte a microbuzelor cu tehnologie hibrid în serie dispun de un grad mare de 

recuperare a energiei la frânare și posibilitatea de emisii reduse de noxe. 

În cazul microbuzului hibrid în serie, motorul conventional și unitatea generatorului electric 

produc o putere de tracțiune integrală, iar pe distanțe scurte poate fi utilizat integral electric, 

fiind posibilă o autonomie mai ridicată, in funcție de capacitatea bateriei. Bateria electrică 

este reîncărcată prin recuperarea energiei la frânare fără necesitatea unei infrastructuri 

specifice de incărcare. 

În funcție de gradul de electrificare al vehiculelor hibride, sursa de energie pentru alimentarea 

acestora poate fi: combustibili, inclusiv alternativi, care pot fi utilizați în motoarele cu ardere 

internă și electricitatea stocată in baterii sau ultra-condensatoare. Încărcarea energiei 

electrice se efectuează prin intermediul unui motor cu ardere internă și / sau prin intermediul 

franării regenerative. 
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Motoare electrice și cu ardere internă  Sursa de energie Dispozitiv de propulsie 

Combustibili fosili Motor cu ardere internă 

 
 
Vehicule 
electrice 

 

Vehicule electrice hibride Combustibili fosili /  
Baterie 

Motor cu ardere internă /  
Motor electric 

Vehicule cu baterii 
electrice 

Baterie Motor electric 
 

Vehicule electrice cu pile 
de combustie 

Baterie /  
Hidrogen 

Motor electric 
 

Fig. 1 Prezentarea graduală a diferitelor tipuri de electrificare a vehiculelor rutiere 

Tehnologia electrica hibridă dispune și de o variantă plug-in. Aceasta presupune o baterie care 

poate fi reîncărcată prin conectarea la o sursă externă de energie electrică, motor și generator 

la bord care permit să circule un anumit numar de kilometri exclusiv pe bază de electricitate. 

Cele mai multe vehicule PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) sunt autoturisme, dar există și 

versiuni PHEV ale vehiculelor utilitare, în special microbuze și autobuze.  

Ca și în cazul vehiculelor electrice, tehnologia hibridă înlocuiește emisiile de la eșapamentul 

mașinii către generatoarele care alimentează rețeaua electrică. Aceste generatoare pot fi 

regenerabile sau pot avea emisii mai reduse decât un motor cu ardere internă.  

Tehnologia bateriei electrice utilizează o baterie mare la bord pentru a propulsa vehiculul, 

aceasta oferind energie pentru propulsie printr-unul sau mai multe motoare electrice de 

tracțiune, precum și puterea necesară pentru toate sistemele de accesorii ale autovehiculului. 

Unele vehicule electrice pot fi utilizate pentru a acționa dispozitive auxiliare cum ar fi 

generatoarele de bord, ceea ce le conferă caracteristici de soluții hibride.  

Pile de combustie sunt dispozitive de conversie a energiei menite sa înlocuiască motoarele cu 

combustie și să suplimenteze bateriile într-o serie de aplicații. Din punct de vedere tehnologic, 

acestea transformă energia chimică conținută în combustibili, în energie electrică, cu 

eliberarea de căldură și apă, generate ca produse secundare. Pilele de combustie continuă să 

genereze electricitate atâta timp cât este furnizat un combustibil, similar motoarelor 

tradiționale. Cu toate acestea, spre deosebire de motoarele în care combustibilii sunt arși 

pentru a transforma energia chimică în energie cinetică, pilele de combustie convertesc direct 

combustibilii în energie electrică printr-un proces electrochimic care nu necesită combustie. 

Pilele de combustie produc curent electric, de regulă folosind oxigenul din aer și hidrogenul 

dintr-un rezervor amplasat în autovehicul. Un asemenea autovehicul emite doar căldură și 

apă, fiind considerat vehicul cu emisii zero. Vehiculele echipate cu această tehnologie se 

numesc vehicule electrice cu pile de combustie. 
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Tehnicile de antrenare electrică includ, de obicei, și alte tehnologii care reduc consumul de 

energie, de exemplu frânarea regenerativă. Acest lucru permite motorului electric să 

recupereze energia consumată în timpul franării, care ar fi în mod normal pierdută. Acest 

lucru îmbunătățește eficiența energetică și reduce uzura frânelor. 

Modelele hibride de antrenare electrică constau dintr-o sursă de alimentare primară cu 

ardere de combustibil, în general un motor cu ardere internă, cuplat la un dispozitiv de 

stocare a energiei electrochimice sau electrostatice. Aceste două surse de alimentare 

funcționează împreună pentru a furniza energie pentru propulsie printr-un sistem de 

tracțiune electrică. Puterea pentru toate sistemele accesorii ale autovehiculelor poate fi 

furnizată electric sau mecanic din motorul cu ardere internă sau din combinații ale ambelor. 

În prezent, există multe modele diferite de sisteme hibride electrice care utilizează motoarele 

cu ardere internă, combustibilii alternativi, turbinele cu gaz sau pilele de combustie împreună 

cu bateriile. Aceste opțiuni de proiectare sunt grupate în trei categorii: configurații seriale, 

paralele și serie-paralele.  

Există două tipuri de configurație a autovehiculelor cu pile de combustie: 

1. fără dispozitive de stocare a energiei (vehicule nehibride cu pile de combustie); 

2. cu dispozitiv de stocare a energiei (vehicule hibride cu pile de combustie). 

Hibridele cu pile de combustie funcționează la fel ca alte vehicule electrice hibride, dar au 

pilele de combustie care produc electricitate care încarcă bateriile și un motor care 

transformă energia electrică din baterii în energie mecanică care antreneaza roțile. 

Componentele microbuzelor hibride electrice sunt: 

˗ unitate de alimentare auxiliară (APU); 

˗ un motor de antrenare; 

˗ un controler și invertor; 

˗ un dispozitiv de stocare a energiei; 

˗ alte sisteme auxiliare, cum ar fi aerul condiționat și iluminatul. 

Principalele avantaje ale acestei tehnologii sunt emisii reduse de noxe, costuri reduse de 

combustibil, consum redus de combustibil și emisii de evacuare, energie recuperată de la 

frânarea regenerativă. 
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În ceea ce privește emisiile, în mod clar hibrizii nu oferă emisie zero. Cu toate acestea, unele 

teste pe microbuze și autobuze hibride au demonstrat că acestea oferă beneficii de emisii 

care sunt comparabile sau mai bune decât autobuzele cu motor și GNC curate.  

O altă caracteristică care economisește energie și reduce emisiile este abilitatea de a opri 

temporar motorul cu ardere internă în timpul modurilor de mers în gol sau în regim de 

croazieră.  

 

4.1.3. Soluția tehnologică: microbuze cu alimentare cu GNC (gaz natural 

comprimat) 

Din punct de vedere tehnologic, există cațiva combustibili gazoși derivați din combustibili 

fosili, cele mai uzitate variante fiind: 

˗ GNC (gaz natural comprimat) – metan derivat din petrol și zăcăminte, stocat sub 

presiune pentru a fi utilizat de vehicule ca și combustibil; 

˗ LPG (gaz petrolier lichefiat) – un amestec de butan cu propan, un produs secundar al 

procesului de rafinare a benzinei. 

Combustibilii gazosi proveniti din combustibilul fosil nu ofera reduceri semnificative de CO2 

comparativ cu combustibilii traditionali, dar pot asigura reduceri importante ale emisiilor de 

PM, NOx, precum și o reducere considerabilă a poluării fonice.  

Ca răspuns la preocupările legate de mediu, gazul natural comprimat (GNC) este din ce in ce 

mai utilizat drept combustibil alternativ in sectorul transporturilor. Arderea GNC nu produce 

gaze cu efect de seră, iar mediul inconjurător este mult mai protejat mai ales că transportul 

produce o mare parte dintre poluanți și emisiile de gaze cu efect de seră din totalul celor 

generate. 

Principalele beneficii ale tehnologiei sunt: 

˗ vehiculele alimentate cu GNC au costuri mai mici de întreţinere în comparaţie cu alți 

combustibili convenționali; 

˗ sistemele de alimentare cu GNC sunt sigilate, impiedicand orice pierderi prin vărsare 

sau evaporare; 

˗ vehiculele pe GNC au o durată de viață extinsă. 

Gazul natural comprimat (metan stocat la presiune înaltă) este un combustibil care poate fi 

utilizat în locul benzinei, motorinei și propanului / GPL. Combustia cu GNC produce mai puține 
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gaze nedorite decât acești combustibilii și este mai sigur decat alți combustibili în cazul unei 

deversări, deoarece gazul natural este mai ușor decât aerul și se dispersează rapid când este 

eliberat. GNC poate fi găsit deasupra zăcămintelor de petrol sau poate fi colectat din 

depozitele de deșeuri sau din stațiile de epurare a apelor uzate. 

GNC se obțin prin comprimarea gazelor naturale (care constă in principal din metan), la mai 

puțin de 1% din volumul ocupat la presiunea atmosferică standard. Este depozitat și distribuit 

în recipiente dure la o presiune de 20-25 MPa (2900-3.600 psi), de obicei în forme cilindrice 

sau sferice. 

Costul și plasarea rezervoarelor de stocare a combustibilului constituie o barieră majoră 

pentru adoptarea mai largă sau mai rapidă a GNC ca și combustibil, deoarece trebuie 

respectate condiții specifice care implică o serie de investiții și măsuri speciale de siguranță.  

Principalele avantaje ale tehnologiei sunt: 

˗ Vehiculul cu GNC are costuri mai mici de intreținere decat alte vehicule alimentate cu 

hidrocarburi; 

˗ Sistemele de combustibil GNC sunt etanșeizate, împiedicand pierderile de combustibil 

datorate scurgerilor sau evaporării; 

˗ Creșterea duratei de viață a uleiurilor lubrifiante, deoarece GNC nu contaminează și 

diluează uleiul carterului; 

˗ Fiind un combustibil gazos, GNC se amestecă ușor și uniform în aer; 

˗ GNC este mai puțin probabil să se aprindă pe suprafețe fierbinți, deoarece are o 

temperatură ridicată de autoaprindere (540 ° C) și o gamă îngustă (5- 15%) de 

inflamabilitate; 

˗ Vehiculele alimentate cu GNC sunt considerate mai sigure decat vehiculele pe benzină 

sau motorină; 

˗ Generează mai puțină poluare și mai multă eficiență. 

Datorită emisiilor reduse de dioxid de carbon, trecerea la GNC poate contribui la atenuarea 

emisiilor de gaze cu efect de seră. Cu toate acestea, scurgeri de gaze naturale (atât în utilizarea 

directă, cât și în producția și livrarea combustibilului) reprezintă o creștere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră. Capacitatea GNC de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră pe întreaga 

durată de viață a combustibilului va depinde de sursa de gaze naturale și de combustibilul pe 

care îl inlocuiește.  
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Dezavantajele tehnologiei GNC sunt: 

˗ Vehiculele comprimate cu gaz natural necesită o cantitate mai mare de spațiu pentru 

stocarea combustibilului decât vehiculele convenționale pe benzină;  

˗ Este o tehnologie care nu răspunde în totalitate principiilor și condiționalităților 

tranziției verzi;  

˗ Implică anumite măsuri de siguranță suplimentare; 

˗ Necesită investiții semnificative pentru crearea infrastructurii de alimentare. 

 

4.2. Avantajele soluției recomandate  

Efectuând o analiză comparativa a celor trei soluții tehnologice (electric, hibrid, GNC), putem 

trage concluzia că microbuzele cu propulsie electrică se înscriu în parametrii de reducere 

totală a emisiilor locale de CO2, precum și a celorlalți indicatori de emisie în raport cu 

microbuzele hibride sau cele cu alimentare cu GNC.  

Avantajele de mediu în cazul achiziționării de microbuze electrice constau în faptul că acestea 

sunt complet nepoluante, având zero emisii locale de CO2, precum și zgomot redus față de 

celelalte variante. De asemenea, bateriile cu care sunt echipate microbuzele electrice sunt 

100 % reciclabile, fără electroliți toxici și fără metale grele.  

Prin achiziționarea de microbuze electrice în scopul asigurării transportului școlar din 40 de 

localități din Județul Galați se au în vedere următoarele obiective:  

˗ Scăderea emisiilor de CO2 produse în transport datorită unei eficiențe energetice 

ridicate;  

˗ Reducerea nivelului de zgomot și îmbunătățirea purității aerului, pentru respectarea 

legislației naționale și a directivelor Uniunii Europene;  

˗ Reducerea consumului de resursele primare din combustibili fosili; 

˗ Reducerea costurilor cu achiziționarea combustibilui fosil; 

˗ Reducerea costurilor de întreținere ale vehiculelor pe întreaga durată de viață a 

acestora. 
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4.3. Indicatorii tehnici - descrierea funcțională și tehnologică a soluției 

recomandate: microbuzul electric 

Microbuzul electric este un vehicul de transport în comun, acționat de unul sau mai multe 

motoare electrice și alimentat de la o sursă proprie de energie formată din baterii, care pot fi 

reîncărcate cu ajutorul unor stații de încărcare.  

Principale elementele componente ale unui microbuz electric sunt sistemul de tracțiune 

format din motorul sau motoarele electrice, multiplicatorul/demultiplicatorul de 

turație/cuplu, reductor diferențial, elementele electronice de comandă și control, bateriile, 

echipamentele de încărcare în curent continuu, respectiv echipamentele de încărcare în 

curent alternativ. 

În timpul rulării microbuzului electric, fluxul de energie realizează următorul circuit: baterii, 

elemente de comandă și control, respectiv mașina electrică (care funcționează în regim de 

motor, respectiv în regim de generator) care realizează conversia energiei electrice în energie 

mecanică cu un randament de peste 90 %. Energia mecanică astfel obținută va fi transmisă 

roților motoare cu ajutorul elementelor mecanice de transmisie. Autonomia microbuzului 

electric trebuie să fie asigurată de energia stocată în baterii, la care se adaugă energia 

recuperată pe durata frânării recuperative de energie.  

 

Fig. 2 Model caroserie microbuz electric 
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Caracteristicile tehnico-constructive ale microbuzelor electrice propuse sunt:  

 
 

Tipul Vehiculului Microbuz electric 

Tip motor Motor cu tracțiune electrica 

Putere minimă (kw/cai putere) 100/136 

Transmisie Transmisie automată 

Viteză maximă (km/h) 70 

Rază întoarcere maximă (mm) 7000 

Înclinație maximș (%) 25 

Acumulatori Acumulator dublu 

Autonomie (km) –NEDC 

 

Minim 200 km 

Acumulator  Li-Ion minim 80 kwh 

Încarcare  DC 50kw 

Tip caroserie Podea coborâtă 

Sistem suspensie Sistem susensie independentă a roților 

Sistem frânare Hidraulic cu discuri 

Lungime totală (mm) Minim 5.500 mm 

Latime totală (mm) Maxim 2.550 mm 

Înaltime totală (mm) Maxim 2.900 mm 

Înaltime interioară (mm) Maxim 2.200 mm 

Ampatament (mm) Minim 3.600 mm 

Sistem climatizare Aer condiționat 
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5. Analiza traseelor propuse și optimizarea rutelor pentru transportul 

școlar   

5.1. Trasee propuse pentru transportul școlar în cele 40 de localități beneficiare  

 

1. Localitatea Bălăbănești - Școala Gimnazială “Gheorghe si Maria Tașcă Bălăbănești 

˗ Sat Bursucani: 

Lungime traseu / Rută: 8,6 km, DN 24D 

Timp estimat: aproximativ 9 – 12 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Monumentul Eroilor 
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˗ Sat Lungești: 

Lungime traseu / Rută: 7 km, DJ 242C și DN 24D 

Timp estimat: aproximativ 8 – 12 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Troița cu fântână 

 

 
 

˗ Sat Zimbru: 

Lungime traseu / Rută: 6,7 km DN 24D 

Timp estimat: aproximativ 8 – 12 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Schitul Zimbru 
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2. Localitatea Barcea – Școala Gimnazială nr.2 

˗ Sat Podoleni:  

Lungime traseu / Rută: 3,5 km DJ 252 și DN 25 

Timp estimat: aproximativ 5 – 7 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Sfântul Mare Mucenic 

Dimitrie“ 

 

 

3. Localitatea Bălășești – Școala Gimnazială Nr. 1 

˗ Sat Ciurești:  

Lungime traseu / Rută: 7,5 km DJ 251B 

Timp estimat: aproximativ 10 – 14 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Monumentul Eroilor 
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˗ Sat Ciureștii Noi:  

Lungime traseu / Rută: 3,5 km DJ 251B 

Timp estimat: aproximativ 5 – 8 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Troița 

 

 
 

˗ Sat Pupezeni:  

Lungime traseu / Rută: 4,3 km DC 100 

Timp estimat: aproximativ 7 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii 

Domnului” 
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4. Localitatea Băneasa - Școala Gimnazială Nr. 1 

˗ Sat Roscani:  

Lungime traseu / Rută: 9,2 km DJ 242D și DJ 242E 

Timp estimat: aproximativ 11 – 14 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: intersecție DJ 242E cu DJ 260 

 

 
 

5. Localitatea Berești-Meria - Școala Gimnazială Nr. 1 sat Slivna 

˗ Sat Aldești:  

Lungime traseu / Rută: 13,1 km, DJ 242A, DC 5 și DC 36 

Timp estimat: aproximativ 16 – 20 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: intersecție DJ 242C cu DC 5 
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˗ Sat Bălintești: 

Lungime traseu / Rută: 12,2 km, DJ 242B, și DJ 242A 

Timp estimat: aproximativ 13 – 16 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Agenția Poștală 

 
 

˗ Sat Berești-Meria:  

Lungime traseu / Rută: 4 km, DJ 242A 

Timp estimat: aproximativ 5 – 7 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Sfântul Nicolae“ 
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˗ Sat Onciu:  

Lungime traseu / Rută: 4,1 km, DC 7 

Timp estimat: aproximativ 8 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Sfinții Arhangheli“ 

 

 
 

˗ Sat Pleșa:  

Lungime traseu / Rută: 12,5 km, DJ 242A, DJ 242B, DJ 242C și DC115 

Timp estimat: aproximativ 17 – 20 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Şcoala Gimnazială „Stroe S. Belloescu”  
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˗ Sat Prodănești:  

Lungime traseu / Rută: 10,9 km, DJ 242A și DC36 

Timp estimat: aproximativ 14 – 18 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 

 

 
 

˗ Sat Puricani:  

Lungime traseu / Rută: 11,9 km, DJ 242A și DC36 

Timp estimat: aproximativ 15 – 19 min.  

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: centrul satului Puricani 
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˗ Sat Săseni:  

Lungime traseu / Rută: 11,4 km, DJ 242A și DC36 

Timp estimat: aproximativ 13 – 16 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica ”Sfinții Apostoli Petru și 

Pavel” 

 

 

 

˗ Sat Șipote:  

Lungime traseu / Rută: 15 km, DJ 242A, DJ 242C și DC36 

Timp estimat: aproximativ 20 – 25 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: centrul satului Șipote 

 

 
 



 
35 

 

6. Localitatea Braniștea - Școala Gimnazială ,,Unirea" 

˗ Sat Lozova:  

Lungime traseu / Rută: 3,6 km, DN 25 și DJ 251L 

Timp estimat: aproximativ 8 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: centrul satului Lozova 

 

 
˗ Sat Traian:  

Lungime traseu / Rută: 4,6 km, DN 25 și DJ 251L 

Timp estimat: aproximativ 7 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica Ortodoxă 
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˗ Sat Vasile Alecsandri:   

Lungime traseu / Rută: 5,3 km, DN 25 și DJ 251L 

Timp estimat: aproximativ 7 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Sfânta Treime“ 

 

 
 

7. Localitatea Brăhășești – Școala Gimnazială Nr. 1 

˗ Sat Corcioveni:   

Lungime traseu / Rută: 3,4 km, DJ 241A, DJ 241G și DC 86 

Timp estimat: aproximativ 4 – 7 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: centrul satului Corcioveni 
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˗ Sat Cosițeni:  

Lungime traseu / Rută: 4,7 km, DJ 241A, DJ 241G, DC 87 și DC 86 

Timp estimat: aproximativ 7 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: centrul satului Cosițeni 
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˗ Sat Toflea:   

Lungime traseu / Rută: 3,7 km, DC 86 

Timp estimat: aproximativ 6 – 8 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: centrul satului Toflea 

 

 
 

8. Localitatea Cavadinești – Școala Gimnazială Nr. 1 

˗ Sat Comănești:  

Lungime traseu / Rută: 6,8 km, DN 26 și DC 36 

Timp estimat: aproximativ 9 – 12 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și 

Gavriil" Comănești 
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˗ Sat Gănești:   

Lungime traseu / Rută: 4,7 km, DN 26 și DJ 242A 

Timp estimat: aproximativ 6 – 9 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Sfâtul Ierarh Nicolae“ 

 

 
 

˗ Sat Vădeni:  

Lungime traseu / Rută: 6,3 km, DN 26 și DC 8 

Timp estimat: aproximativ 7 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și 

Gavriil“ Vădeni 
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9. Localitatea Corod – Liceul Tehnologic nr.1 

˗ Sat Blânzi:   

Lungime traseu / Rută: 4,3 km, DJ 251A 

Timp estimat: aproximativ 6 – 9 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Școala Gimnazială Nr. 1 Blânzi 
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˗ Sat Brătulești:  

Lungime traseu / Rută: 6,8 km, DJ 251A 

Timp estimat: aproximativ 8 – 12 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: centrul satului Brătulești 
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˗ Sat Cărăpcești:  

Lungime traseu / Rută: 8,2 km, DJ 251A și DC 82 

Timp estimat: aproximativ 10 – 14 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Școala Primară Cărăpcești 
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10. Localitatea Cosmești - Școala Gimnazială "General Dumitru Dămăceanu" 

˗ Sat Băltăreți:   

Lungime traseu / Rută: 3,9 km, DN 24, DC 67, DC 67A și DJ 252 

Timp estimat: aproximativ 7 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Parcul din centrul satului Băltăreți 

 

 
 

˗ Sat Cosmeștii-Vale:  

Lungime traseu / Rută: 4,4 km, DN 24, DC 68 

Timp estimat: aproximativ 7 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Mini Market 
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˗ Sat Furcenii Noi:   

Lungime traseu / Rută: 8,4 km, DN 24, DC 67, DC 67A și DJ 252 

Timp estimat: aproximativ 11 – 15 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 

Gavriil“ 
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˗ Sat Furcenii Vechi:   

Lungime traseu / Rută: 5,4 km, DN 24, DC 67, DC 67A și DJ 252 

Timp estimat: aproximativ 7 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Monumentul Eroilor Furcenii Vechi 

 

 
 

˗ Sat Satu Nou:   

Lungime traseu / Rută: 3,5 km, DN 24 și DC 67 

Timp estimat: aproximativ 7 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: intersecția dintre DC 67 și DC 67B 
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11. Localitatea Cuca - Școala Gimnazială "Sf. Gheorghe" 

˗ Sat Cuca:  

Lungime traseu / Rută: 5,8 km, DN 24D, DJ 255 și Strada Banatului 

Timp estimat: aproximativ 8 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: circuit local 
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12. Localitatea Cudalbi - Şcoala Gimnazială "Prof. Emil Panaitescu" 

˗ Sat Cudalbi:  

Lungime traseu / Rută: 10,9 km, DJ 251, Str. Mihai Viteazul, Str. 1 decembrie 1918, Str. 

Dacilor și DJ 253 

Timp estimat: aproximativ 22 – 25 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: circuit local 
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13. Localitatea Cuza Vodă - Școala Gimnazială "Elena Doamna" 

˗ Sat Cuza Vodă:  

Lungime traseu / Rută: 4,2 km, DJ 255 și Str. Carol I, Str. Elena Doamna și Str.Vlad 

Țepeș 

Timp estimat: aproximativ 11 – 15 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: circuit local 
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14. Localitatea Drăgușeni - Școala Gimnazială Nr. 1 sat Adam 

˗ Sat Căuiești:  

Lungime traseu / Rută: 4 km, DC 102 

Timp estimat: aproximativ 8 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Școala Primară Căuiești 
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˗ Sat Fundeanu:  

Lungime traseu / Rută: 6,6 km, DJ 251A, DJ 251J și DC 102 

Timp estimat: aproximativ 10 – 12 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: intersecția dintre DJ 251A și DJ 251J 
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˗ Sat Nicopole:  

Lungime traseu / Rută: 8,3 km, DJ 251A, DJ 251J și DC 102 

Timp estimat: aproximativ 11 – 14 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: centrul satului Nicopole 
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˗ Sat Știețești:  

Lungime traseu / Rută: 3,7 km, DJ 251J și DC 102 

Timp estimat: aproximativ 6 – 9 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Școala Știețești 

 

 
 

˗ Sat Adam:  

Lungime traseu / Rută: 5 km, DJ 254C, DC 102 și DC 103 

Timp estimat: aproximativ 15 – 20 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: circuit local 

 

 



 
53 

 

15. Localitatea Frumușița – Școala Gimnazială Nr. 1 

˗ Sat Ijdileni:  

Lungime traseu / Rută: 2 km, DN 26 

Timp estimat: aproximativ 3 – 5 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva“ 
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˗ Sat Tămăoani: 

Lungime traseu / Rută: 3,8 km, DN 26 

Timp estimat: aproximativ 5 – 7 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Școala Primara Tămăoani 
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16. Localitatea Fundeni - Şcoala Gimnazială ”Sf. Trei Ierarhi” sat Hanul Conachi 

˗ Sat Fundeni:  

Lungime traseu / Rută: 4,1 km, DN 25 și DN 25A 

Timp estimat: aproximativ 5 – 7 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Monumentul Eroilor Fundeni 

 

 
 

˗ Sat Fundenii Noi:   

Lungime traseu / Rută: 5,2 km, DN 25 și DN 25A 

Timp estimat: aproximativ 6 – 9 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Primăria Fundeni 
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˗ Sat Lungoci:  

Lungime traseu / Rută: 6,4 km, DN 25 și DN 25A 

Timp estimat: aproximativ 6 – 9 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Terenul de fotbal din satul Lungoci 

 

 
 

˗ Sat Hanul Conachi:  

Lungime traseu / Rută: 4,5 km, DN 25 și DJ 204N 

Timp estimat: aproximativ 10 – 15 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: circuit local 
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17. Localitatea Ghidigeni - Școala Gimnazială Nr. 1 

˗ Sat Gara Ghidigeni: 

Lungime traseu / Rută: 5,1 km, DN 24 și DJ 240 

Timp estimat: aproximativ 7 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: gara din satul Gara Ghidigeni 
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˗ Sat Gârbovăț:  

Lungime traseu / Rută: 3,8 km, DJ 240 și DJ 240A 

Timp estimat: aproximativ 5 – 7 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Troița 

 

 
 

˗ Sat Gefu:  

Lungime traseu / Rută: 2,8 km, DJ 240 și DC 93 

Timp estimat: aproximativ 5 – 7 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: intersecție Str. Stejarului cu Str. Școlii 
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˗ Sat Gura Gârbovățului:   

Lungime traseu / Rută: 2,1 km, DJ 240 

Timp estimat: aproximativ 3 – 5 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: stația de autobuz 
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˗ Sat Slobozia Cornii:  

Lungime traseu / Rută: 5,9 km, DJ 240 

Timp estimat: aproximativ 7 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: intersecția DJ 240 și DC 95A 
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˗ Sat Tălpigi:  

Lungime traseu / Rută: 3,9 km, DJ 240 și DC 95C 

Timp estimat: aproximativ 5 – 8 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Monumentul Eroilor Tălpigi 
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˗ Sat Tăplău:  

Lungime traseu / Rută: 1,3 km, DJ 240 și DC 95C 

Timp estimat: aproximativ 3 – 5 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: centrul satului Tăplău 
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18. Localitatea Gohor – Școala Gimnazială Nr. 1 

˗ Sat Gara Berheci:  

Lungime traseu / Rută: 11,8 km, DN 24 și DC 88 

Timp estimat: aproximativ 13 – 17 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Școala Gimnazială nr. 1 Berheci 
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˗ Sat Ireasca:  

Lungime traseu / Rută: 3,5 km, DC 88 

Timp estimat: aproximativ 6 – 9 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: centrul satului Ireasca 
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˗ Sat Nărtești:   

Lungime traseu / Rută: 8 km, DJ 241, DC 84 și DC 88 

Timp estimat: aproximativ 10 – 14 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Monumentul Eroilor Nărtești 
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˗ Sat Poșta:  

Lungime traseu / Rută: 10,6 km, DN 24 și DC 88 

Timp estimat: aproximativ 12 – 16 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: centrul satului Poșta 
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˗ Sat Gohor:  

Lungime traseu / Rută: 5 km, DJ 241 și DC 88 

Timp estimat: aproximativ 8 – 12 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: circuit local 
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19. Localitatea Grivița – Școala Gimnazială Nr. 1 

˗ Sat Călmățui:  

Lungime traseu / Rută: 4,5 km, DJ 254 și DC 113 

Timp estimat: aproximativ 5 – 8 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica "Sfantul Gheorghe" 
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20. Localitatea Jorăști – Școala Gimnazială Nr. 1 

˗ Sat Lunca:  

Lungime traseu / Rută: 6,6 km, DJ 242H 

Timp estimat: aproximativ 6 – 9 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae“ Lunca 
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˗ Sat Zărnești:   

Lungime traseu / Rută: 3,4 km, DJ 242H 

Timp estimat: aproximativ 4 – 6 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe“ Zărnești 
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21. Localitatea Matca – Școala Gimnazială Nr. 1 

˗ Sat Matca: 

Lungime traseu / Rută: 17,5 km, DJ 251, DJ 251A 

Timp estimat: aproximativ 30 – 35 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: străzi interioare ale comunei Matca 

 

 
 

22. Localitatea Măstăcani - Școala Gimnazială ”Gheorghe Poalelungi” 

˗ Sat Chiraftei:  

Lungime traseu / Rută: 1,7 km, DJ 242, DJ 255 și DC 20 

Timp estimat: aproximativ 2 – 4 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Școala gimnaziala nr. 2 Chiraftei 
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23. Localitatea Munteni – Școala Gimnazială Nr. 1 

˗ Sat Frunzeasca:  

Lungime traseu / Rută: 3 km, DN 24, DC 77 și DC 110 

Timp estimat: aproximativ 5 – 7 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Școala gimnaziala nr. 3 

 

 
 

˗ Sat Țigănești:  

Lungime traseu / Rută: 3,7 km, DJ 240 și DC 77 

Timp estimat: aproximativ 6 – 8 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Școala Gimnazială Țigănești 
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24. Localitatea Nicorești - Școala Gimnazială "Gabriel Dragan" 

˗ Sat Braniștea:  

Lungime traseu / Rută: 2,2 km, DJ 252 și DJ 252G 

Timp estimat: aproximativ 3 – 6 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica din satul Braniștea 

 

 
 

˗ Sat Coasta Lupei:  

Lungime traseu / Rută: 3,5 km, DJ 251, DJ 251I și DC 72 

Timp estimat: aproximativ 6 – 8 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe“ Coasta Lupei 
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˗ Sat Dobrinești:  

Lungime traseu / Rută: 2,6 km, DJ 252 

Timp estimat: aproximativ 4 – 6 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Scoala Generala Dobrinești 
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˗ Sat Fântâni:  

Lungime traseu / Rută: 3,6 km, DJ 252, DJ 252I și DC 75B 

Timp estimat: aproximativ 6 – 9 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva“ 

Fântâni 
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˗ Sat Grozăvești:  

Lungime traseu / Rută: 1,7 km, DJ 252 și DC 75 

Timp estimat: aproximativ 3 – 5 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: centrul satului Grozăvești 
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˗ Sat Ionășești:  

Lungime traseu / Rută: 7 km, DJ 252, DC 69, DC69C și DC 72 

Timp estimat: aproximativ 10 – 14 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail și 

Gavriil“ Ionășești 

 

 
 

˗ Sat Mălureni:  

Lungime traseu / Rută: 4,6 km, DJ 252, DC 69 și DC 72 

Timp estimat: aproximativ 7 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: centrul satului Mălureni 
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˗ Sat Piscu Corbului:  

Lungime traseu / Rută: 5,4 km, DJ 252, DJ 252I și DC 72 

Timp estimat: aproximativ 8 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: centrul satului Piscu Corbului 

 

 
 

˗ Sat Sârbi:  

Lungime traseu / Rută: 2,7 km, DJ 252 și drumuri comunale 

Timp estimat: aproximativ 5 – 8 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: centrul satului Sârbi 
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25. Localitatea Piscu - Şcoala Nr. 1 "Dimitrie Luchian" 

˗ Sat Vameș:  

Lungime traseu / Rută: 4,9 km, min. DN 25 

Timp estimat: aproximativ 5 – 8 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Căminul Cultural Vameș 
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26. Localitatea Poiana – Școala Gimnazială Poiana 

˗ Sat Vișina:  

Lungime traseu / Rută: 2,2 km, DJ 252I și DC 72 

Timp estimat: aproximativ 4 – 6 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și 

Gavriil“ Vișina 

 

 
 

27. Localitatea Priponești – Școala Gimnazială Nr. 1 

˗ Sat Ciorăști:  

Lungime traseu / Rută: 9,1 km, DN 24, DJ 241F, DC 90 și DC 94 

Timp estimat: aproximativ 12 – 15 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: centrul satului Ciorăști 
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˗ Sat Liești:  

Lungime traseu / Rută: 3,6 km, DC 90 și DC 91 

Timp estimat: aproximativ 5 – 7 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: centrul satului Liești 
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˗ Sat Priponeștii de Jos:  

Lungime traseu / Rută: 1,5 km, DC 90 

Timp estimat: aproximativ 3 - 5 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Gradinita Priponești Vale 
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28. Localitatea Rediu – Școala Gimnazială Nr. 1 

˗ Sat Plevna:  

Lungime traseu / Rută: 2,1 km, DN 25 

Timp estimat: aproximativ 4 – 6 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Sfinții Împărați Constantin și 

Elena“ Plevna 
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29. Localitatea Schela – Școala Gimnazială Nr. 1 

˗ Sat Negrea:  

Lungime traseu / Rută: 5,7 km, DJ 251K și DC 43A 

Timp estimat: aproximativ 8 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 

Negrea 
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30. Localitatea Scânteiești – Școala Gimnazială Nr. 1 sat Fântânele 

˗ Sat Fântânele:  

Lungime traseu / Rută: 6,5 km, DJ 261A și DC 30 

Timp estimat: aproximativ 9 – 12 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Monumentul Eroilor Fântânele 
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31. Localitatea Slobozia Conachi – Școala Gimnazială Nr. 1 

˗ Sat Izvoarele:  

Lungime traseu / Rută: 4,6 km, DJ 255 

Timp estimat: aproximativ 5 – 8 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva“ 

Izvoarele 
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32. Localitatea Suceveni - Școala Gimnazială "Vasile Burlui" 

˗ Sat Rogojeni:  

Lungime traseu / Rută: 7,7 km, DJ 242D 

Timp estimat: aproximativ 10 – 13 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și 

Gavriil“ Rogojeni 

 

 
 

33. Localitatea Șendreni – Școala Gimnazială Nr. 1 

˗ Sat Movileni:  

Lungime traseu / Rută: 3,2 km, DN 2B 

Timp estimat: aproximativ 4 – 6 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica din satul Movileni 
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˗ Sat Șerbeștii Vechi:  

Lungime traseu / Rută: 3,7 km, DN 25 și DN 2B 

Timp estimat: aproximativ 3 – 6 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: centrul satului Șerbeștii Vechi 
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34. Localitatea Tulucești – Școala Gimnazială Nr. 1 

˗ Sat Șivița:  

Lungime traseu / Rută: 5,6 km, DN 26 și DC 33 

Timp estimat: aproximativ 6 – 9 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Poliția Birou Șivița 
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˗ Sat Tătarca:  

Lungime traseu / Rută: 4 km, DN 26 și DC 33 

Timp estimat: aproximativ 5 – 8 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 

Gavriil“ Tătarca 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
91 

 

35. Localitatea Țepu - Școala Gimnazială "Tudor Pamfile" 

˗ Sat Țepu de Sus:  

Lungime traseu / Rută: 2,4 km, DJ 241G și 252G 

Timp estimat: aproximativ 4 – 6 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 

Gavriil“ Țepu de Sus 

 

 
 

36. Localitatea Umbrărești – Școala Gimnazială Nr. 1 

˗ Sat Condrea:  

Lungime traseu / Rută: 3,5 km, DC 58 și DC 59 

Timp estimat: aproximativ 4 – 6 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Școala Gimnazială Condrea 
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˗ Sat Salcia:  

Lungime traseu / Rută: 5,3 km, DC 58 și DC 59 

Timp estimat: aproximativ 7 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Stație autobuz transport public Salcia 

Intersecție 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
93 

 

˗ Sat Siliștea:   

Lungime traseu / Rută: 6,4 km, DC 58 

Timp estimat: aproximativ 8 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: centrul satului Siliștea 

 

 
 

˗ Sat Torcești:  

Lungime traseu / Rută: 3,4 km, DC 57 și DC 58 

Timp estimat: aproximativ 5 – 7 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: centrul comunei Torcești 
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˗ Sat Umbrărești-Deal:  

Lungime traseu / Rută: 4,1 km, DN 25 și DC 58 

Timp estimat: aproximativ 6 – 8 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Școala Gimnazială Sfântul Stelian 
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37. Localitatea Valea Mărului - Școala Gimnazială ”Doamna Nica” 

˗ Sat Mândrești:  

Lungime traseu / Rută: 4,8 km, DJ 251C și DC 81 

Timp estimat: aproximativ 6 – 8 min.  

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Monumentul Eroilor Mândrești 
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38. Localitatea Vânători - Școala Gimnazială ”Sf.Nicolae” 

˗ Sat Costi:  

Lungime traseu / Rută: 5,3 km, DN 26, DC 35 și DC 3A 

Timp estimat: aproximativ 7 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Gradinita Nr. 1 Costi 
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˗ Sat Odaia Manolache:   

Lungime traseu / Rută: 3,8 km, DC 35 și DC 3A 

Timp estimat: aproximativ 8 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Biserica „Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe“ Odaia Manolache 
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39. Localitatea Vârlezi – Școala Gimnazială Nr. 1 

˗ Sat Crăiești:  

Lungime traseu / Rută: 7 km, DN 24D și DJ 242 

Timp estimat: aproximativ 8 – 10 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Școala Primară Crăiești 
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40. Localitatea Vlădești - Școala Gimnazială "Grigore Mihaescu" 

˗ Sat Brănești: 

Lungime traseu / Rută: 4,1 km, DN 26 

Timp estimat: aproximativ 5 – 7 min. 

Stație pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor: Agenția Poștală Brănești 
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5.2. Alimentarea și gararea microbuzelor destinate transportului școlar 

Gararea microbuzelor – din punct de vedere funcțional și pentru simplificarea circuitului 

operațional al microbuzelor, gararea acestora se va face în incinta unităților de învățământ 

beneficiare, respectiv: Bălăbanești – Școala Gimnazială “Gheorghe și Maria Tașca 

Bălăbanești”; Barcea – Școala Gimnazială nr.2; Bălășești – Școala Gimnazială Nr. 1; Băneasa - 

Școala Gimnazială Nr. 1; Berești-Meria, sat Slivna - Școala Gimnazială Nr. 1; Braniștea - Școala 

Gimnazială ,,Unirea" Braniștea; Brăhășești – Școala Gimnazială Nr. 1; Cavadinești – Școala 

Gimnazială Nr. 1; Corod – Liceul Tehnologic nr.1; Cosmești - Școala Gimnazială "General 

Dumitru Dămăceanu Cosmești"; Cuca - Școala Gimnazială "Sf. Gheorghe"; Cudalbi - Şcoala 

Gimnazială "Prof. Emil Panaitescu"; Cuza Vodă - Școala Gimnazială "Elena Doamna"; 

Drăgușeni, sat Adam - Școala Gimnazială Nr. 1; Frumușița – Școala Gimnazială Nr. 1; Fundeni, 

sat Hanu Conachi - Şcoala Gimnazială ”Sf. Trei Ierarhi”; Ghidigeni - Școala Gimnazială Nr. 1; 

Gohor – Școala Gimnazială Nr. 1; Grivița – Școala Gimnazială Nr. 1; Jorăști – Școala Gimnazială 

Nr. 1; Matca – Școala Gimnazială Nr. 1; Măstăcani - Școala Gimnazială”Gheorghe Poalelungi”; 

Munteni – Școala Gimnazială Nr. 1; Nicorești - Școala Gimnazială "Gabriel Dragan"; Piscu - 

Şcoala Nr. 1 "Dimitrie Luchian"; Poiana – Școala Gimnazială Poiana; Priponești – Școala 

Gimnazială Nr. 1; Rediu – Școala Gimnazială Nr. 1; Schela – Școala Gimnazială Nr. 1; 

Scânteiești, sat Fântânele – Școala Gimnazială Nr. 1; Slobozia Conachi – Școala Gimnazială Nr. 

1; Suceveni - Școala Gimnazială "Vasile Burlui"; Șendreni – Școala Gimnazială Nr. 1; Tulucești 

– Școala Gimnazială Nr. 1; Țepu - Școala Gimnazială "Tudor Pamfile"; Umbrărești – Școala 

Gimnazială Nr. 1; Valea Mărului - Școala Gimnazială ”Doamna Nica”; Vânători - Școala 

Gimnazială ”Sf.Nicolae”; Vârlezi – Școala Gimnazială Nr. 1; Vlădești - Școala Gimnazială 

"Grigore Mihaescu". 

Alimentarea microbuzelor cu energie electrică – alimentarea cu energie electrică a 

vehiculelor se va face prin intermediul stațiilor de încărcare dedicate, care de asemenea vor 

fi amplasate în incinta unităților de învățământ beneficiare, respectiv la locul de garare. 

Solicitantul finanțării, Consiliul Județean Galați, va trebui să asigure infrastructura de 

încărcare cu energie electrică, deoarece această cheltuială este neeligibilă, dar obligatorie, în 

cadrul Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea cantității de emisii de 

gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puţin 
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poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat, 

finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu. 

 

6. Analiza sustenabilității și fezabilității investiției 

6.1. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 

financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de 

rentabilitate, sustenabilitatea financiară 

Investiția de capital: 

Ordonatorul principal de credite pentru această investiție este Consiliul Județean Galați, iar 

fondurile necesare realizării investiției vor fi obținute prin Programul privind îmbunătăţirea 

calităţii aerului şi reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru 

transportul elevilor a autovehiculelor mai puţin poluante de tipul microbuzelor electrice, 

hibride și alimentate cu gaz natural comprimat, finanțat de către Administrația Fondului 

pentru Mediu. 

Valoarea investiției totale de capital este de 44.937.815,13 lei + TVA respectiv 8.987.563,03 

EUR + TVA (conversia RON – EUR a fost efectuată luând în considerare un curs de schimb de 

5,00 RON = 1,00 EUR). 

Strategia de contractare 

Proiectul implică achiziția a 40 de microbuze. Procedurile de achiziție sunt în concordanță cu 

legislația românească – Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – care transpune 

prevederile pachetului legislative European – Directiva 18/2004/CE privind coordonarea 

procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, de furnizare și de servicii. Astfel, pe întreg 

parcursul achiziției la adoptarea oricăror decizii se vor avea în vedere următoarele principii: 

˗ Nediscriminarea; 

˗ Tratamentul egal; 

˗ Recunoașterea reciprocă; 

˗ Transparența; 

˗ Proporționalitatea; 

˗ Eficiența utilizării fondurilor; 

˗ Asumarea răspunderii. 
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Desfășurarea procedurilor de achiziție publică prevede parcurgerea următoarelor etape: 

˗ Verificarea și consolidarea documentelor de licitație; 

˗ Aprobarea de către Achizitor a documentației de achiziție; 

˗ Publicarea oficială a anunțului de licitație publică deschisă/achiziție; 

˗ Diseminarea documentelor de licitație/achiziție către potențialii ofertanți care 

răspund anunțului public; 

˗ Clarificări pe parcursul elaborării ofertelor (dacă acestea sunt solicitate oficial de către 

potențialii ofertanți); 

˗ Primirea și înregistrarea ofertelor; 

˗ Stabilirea comisiei de licitație/achiziție și a programului licitației/achiziției propriu-

zise; 

˗ Evaluarea ofertelor; 

˗ Adjudecarea contractelor; 

˗ Încheierea contractelor. 

Se pot aplica criterii de calificare și selecționare referitoare la: 

˗ Situația personală a candidatului sau a ofertantului; 

˗ Capacitatea administrativă și comercială; 

˗ Situația economică și financiară; 

˗ Capacitatea tehnică și/sau profesională; 

˗ Standard de asigurare a calității. 

 

În cadrul strategiei de contractare, în alegerea contractorului se va tine cont și de 

următoarele: 

˗ Experiență în proiecte de complexitate și natură similară. 

 

Criterii de selecție pentru adjudecarea licitației de lucrări: 

˗ Capacitatea tehnică a contractorului de realizare a obiectivului/obiectivelor; 

˗ Capacitatea financiară a contractorului; 

˗ Experiență în proiecte similare. 
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Analiza financiară este alcătuită dintr-o serie de tabele ce colectează fluxurile financiare ale 

investiției descompuse la nivelul investiției totale, costurile și veniturile aferente exploatării, 

sursele de finanțare, analiza fluxului de numerar (calcularea indicatorilor financiari) și 

sustenabilitatea financiară. 

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este de a calcula 

indicatorii performanței financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Această analiză este 

dezvoltată, din punctul de vedere al Consiliului Județean Galați.  

Metoda utilizată în dezvoltarea analizei este cea a “fluxului net de numerar actualizat”. 

Perioada de referință este de 25 de ani. Rata de actualizare recomandată în cadrul analizei 

financiare este de 5%. 

Ordonatorul principal de credite, pentru aceasta investiție, este Consiliului Județean Galați, 

iar fondurile necesare realizării investiției vor fi obținute în conformitate cu legislația în 

vigoare. 
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Tabel - CHELTUIELI CU INVESTIȚIA INIȚIALĂ "Asigurarea accesului la educație a elevilor din județul Galați"
€/RON 5

Lei Lei Euro Euro

2023
Total cheltuieli 

investiție
2023

Total cheltuieli 

investiție

Cheltuieli cu investiția inițială 44,937,815.13 44,937,815.13   8,987,563.03     8,987,563.03     

1 Cheltuieli pentru achiziția a 40 de microbuze 44,537,815.13 44,537,815.13  8,907,563.03     8,907,563.03     

2 Cheltuieli pentru achiziția a 40 de stații de încărcare 400,000.00       400,000.00        80,000.00           80,000.00           

Tabel - FINANȚAREA CHELTUIELILOR CU INVESTIȚIA INIȚIALĂ   "Asigurarea accesului la educație a elevilor din județul Galați"

Lei Lei Eur Eur

2023
Total cheltuieli 

investiție
2023

Total cheltuieli 

investiție

Cheltuieli cu investiția inițială 44,937,815.13   44,937,815.13   8,987,563.03     8,987,563.03     

1 Cheltuieli pentru achiziția a 40 de microbuze 44,537,815.13  44,537,815.13  8,907,563.03     8,907,563.03     

2 Cheltuieli pentru achiziția a 40 de stații de încărcare 400,000.00        400,000.00        80,000.00           80,000.00           

Cheltuieli eligibile pentru finanțare din fonduri nerambursabile

% 

eligibilitate 44,537,815.13   44,537,815.13   8,907,563.03     8,907,563.03     

1 Cheltuieli pentru achiziția a 40 de microbuze 100% 44,537,815.13  44,537,815.13  8,907,563.03     8,907,563.03     

Finantare din surse proprii %  finantare 400,000.00         400,000.00         80,000.00           80,000.00           

1 Cheltuieli pentru achiziția a 40 de stații de încărcare 0% 400,000.00        400,000.00        80,000.00           80,000.00           
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Evoluția prezumată a tarifelor, respectiv a veniturilor  

Având în vedere faptul că acest proiect presupune asigurarea accesului la educație a elevilor din 

40 de localități din județul Galați prin achiziția de microbuze școlare electrice, dar și diminuarea 

poluării generate în sectorul transport, proiectul va avea drept solicitant Consiliul Județean 

Galați, instituție care are capacitate administrativă și financiară de a susține inițiativă. 

Din acest motiv şi luând în considerare recomandările privind elaborarea analizei cost – beneficiu, 

de a include componentele sociale şi economice conectate cu proiectul, în analiza finainciară au 

fost considerate ca şi intrări (venituri) sumele alocate de la bugetul județean pentru asigurarea 

implementării și susținerii continuității acestui proiect.  

Rata de actualizare utilizată în analiza financiară este 5%.  

 

Evoluția prezumată a costurilor de operare  

Prezentul proiect are o particularitate importantă: nu generează venituri directe, dar generează 

în schimb venituri economice și sociale. În acest scop, Consiliul Județean Galați alocă pentru acest 

obiectiv sumele necesare implementării și susținerii continuității acestui proiect. Cheltuielile de 

operare și întreținere specifice acestui tip de proiect au fost calculate așa cum sunt redate în 

tabelul de mai jos: 

 

Nr. Crt. Tip cheltuială Suma 

1 Cheltuieli cu personalul (40 șoferi) 1.963.200 lei/an 

2 Cheltuieli cu mentenanța 240.000 lei/an 

3 Cheltuieli cu RCA (40 asigurări) 80.000 lei/an 

4 Cheltuieli cu CASCO (40 asigurări) 1.000.000 lei/an 

5 Cheltuieli cu anvelopele de vara (40 seturi) 80.000 lei/din 4 in 4 ani 

6 Cheltuieli cu anvelopele de iarna (40 seturi) 120.000 lei/din 4 in 4 ani 

7 Cheltuieli cu consumul de energie electrică 460.800 lei/primul an (din al doilea an 

se aplică o rata de indexare de 2%/an) 
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Tabel - PROGNOZA VENITURILOR DIN EXPLOATARE "Asigurarea accesului la educație a elevilor din județul Galați" Lei

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

Sume alocate pentru operare 4,202,880 4,081,018 4,091,358 4,321,905 4,112,663 4,123,636 4,134,829 4,366,246 4,157,891 4,169,769 4,181,884   4,414,242 4,206,846 4,219,703 4,232,817 4,466,194 4,259,838 4,273,754 4,287,949 4,522,428 4,317,197 4,332,261 4,347,626 4,583,299 4,379,285 4,395,590 

Venituri din alocarea de la bugetul local 4,202,880 4,081,018 4,091,358 4,321,905 4,112,663 4,123,636 4,134,829 4,366,246 4,157,891 4,169,769 4,181,884   4,414,242 4,206,846 4,219,703 4,232,817 4,466,194 4,259,838 4,273,754 4,287,949 4,522,428 4,317,197 4,332,261 4,347,626 4,583,299 4,379,285 4,395,590 

Tabel - PROGNOZA CHELTUIELILOR DE OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE "Asigurarea accesului la educație a elevilor din județul Galați" Lei

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

Cheltuieli de operare 4,202,880     4,081,018    4,091,358    4,321,905    4,112,663    4,123,636    4,134,829    4,366,246    4,157,891    4,169,769       4,181,884    4,414,242    4,206,846    4,219,703    4,232,817    4,466,194    4,259,838 4,273,754 4,287,949 4,522,428        4,317,197 4,332,261 4,347,626 4,583,299    4,379,285 4,395,590 

Cheltuieli cu personalul 1,920,000     1,920,000    1,920,000    1,920,000    1,920,000    1,920,000    1,920,000    1,920,000    1,920,000    1,920,000       1,920,000    1,920,000    1,920,000    1,920,000    1,920,000    1,920,000    1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000        1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000    1,920,000 1,920,000 

Cheltuieli cu mentenanța 240,000        240,000        240,000        240,000        240,000        240,000        240,000        240,000        240,000        240,000          240,000        240,000        240,000       240,000       240,000       240,000       240,000     240,000     240,000     240,000           240,000     240,000     240,000     240,000        240,000     240,000     

Cheltuieli cu consumul de energie electrică 460,800        470,016        479,416        489,005        498,785        508,760        518,936        529,314        539,901        550,699          561,713        572,947        584,406       596,094       608,016       620,176       632,580     645,231     658,136     671,299           684,725     698,419     712,387     726,635        741,168     755,991     

Cheltuieli cu asigurarea RCA 80,000           80,000          80,000          80,000          80,000          80,000          80,000          80,000          80,000          80,000             80,000          80,000          80,000          80,000          80,000          80,000          80,000       80,000       80,000       80,000              80,000       80,000       80,000       80,000          80,000       80,000       

Cheltuieli cu asigurarea CASCO 1,000,000     1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000        1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000    1,000,000 1,000,000 

Cheltuieli cu achiziția anvelopelor de vara 80,000          80,000          80,000          80,000          80,000              80,000          

Cheltuieli cu achiziția anvelopelor de iarna 120,000        120,000        120,000        120,000        120,000       120,000           120,000        

Alte cheltuieli de exploatare (10%) 382,080        371,002        371,942        392,900        373,878        374,876        375,894        396,931        377,990        379,070          380,171        401,295        382,441       383,609       384,802       406,018       387,258     388,523     389,814     411,130           392,472     393,842     395,239     416,664        398,117     399,599     
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Analiza financiară 

- Analiza cost – beneficiu reprezintă principalul instrument de estimare și evaluare 

economică a proiectelor de investiții. 

- Analiza financiară utilizează o metodologie specifică determinată de faptul că realizarea 

drumurilor nu generează intrări financiare directe dar genereaza ieșiri/cheltuieli importante 

(generate de costurile de funcționare). 

- Scopul analizei financiare este acela de a identifica și cuantifica cheltuielile necesare 

pentru implementarea proiectului, iar pentru faza de operare se ia in calcul faptul ca, sumele 

pentru cheltuielile cu intretinerea si reparatiile vor fi alocate de la bugetul local. 

 

Modelul financiar reprezintă modelul teoretic aplicat și anume Modelul DCF- Discounted Cash 

Flow care cuantifică diferența dintre veniturile și cheltuielile generate de proiect pe durata sa de 

funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru 

a “aduce” o valoare viitoare în prezent, la un numitor comun. 

 

Analiza financiară va considera doua cazuri: 

 

1. Evaluarea profitabilității financiare a contribuției proprii, prin calculul indicatorilor: 

Venit actualizat net, calculat la nivelul contribuției proprii, notat VFNA/C; 

Rata internă de rentabilitate calculată la nivelul contribuției proprii, notate cu RRF/C. 

2. Evaluarea profitabilității financiare a contribuției totale, prin calculul indicatorilor: 

Venit actualizat net, calculat la nivelul contribuției totale, notat VFNA/C; 

Rata internă de rentabilitate calculată la nivelul contribuției proprii, notate cu RRF/C. 

Din datele prezentate rezulta ca rata internă de rentabilitate financiară a investiției este 

de -100%. 
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6.2. Indicatorii financiari ai investiției 

Determinarea indicatorilor de profitabilitate a investiției 

VFNA/C si RRF/C demonstrează capacitatea proiectului de a genera fonduri care să asigure o 

rentabilitate adecvată tuturor surselor de finanțare (atât surselor proprii cât și cele obținute prin 

finanțări nerambursabile). 

Elementele de intrare și de ieșire, conform programării lucrărilor investiției de bază, a costurilor 

de implementare din bugetul de proiect și a surselor de finanțare sunt: 

Fluxuri de intrare 

 încasările din veniturile proiectului (sumele alocate de la bugetul local pentru costurile de 

întreținere). 

Fluxuri de ieșire: 

 costurile de investiție, 

 costurile de operare și întreținere. 

 

Valoarea actualizată netă (VAN) este considerată cel mai elocvent indicator de selecţie a 

proiectelor de investiţie. Indicatorul evidenţiază câştigul efectiv în u.m. comparabile cu cele de la 

momentul actual, de care se va beneficia prin adoptarea proiectului de investiţie supus analizei. 

 

Valoarea actualizată netă este definită ca: 

 

 

unde: 

Ft = fluxul de numerar în anul t; 

at = factorul de actualizare pentru anul t . i = 

rata de actualizare 

Valoarea actualizată netă financiară se calculează şi ca diferenţa dintre valoarea actuală a 

veniturilor şi valoarea actuală a cheltuielilor. 

  t=1 VFAN = ∑n a*F = F0 + F1 + ………+ Ft  
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unde: 

VFAN =Valoarea actuală netă financiară  

VTA = Venituri totale actualizate 

CTA = Cheltuieli totale actualizate 

 

Rata internă de rentabilitate financiară (RRF) este definită ca fiind rata de actualizare pentru 

care valoarea actualizată netă financiară a investiţiei este zero. Aceasta oferă posibilitatea 

exprimării indicatorului de performanţă a unui proiect de investiţii sub formă procentuală. 

 

 

unde: 

VFAN = Valoarea actualizată netă financiară: 

RRF = Rata internă de rentabilitate financiară;  

Ft = Fluxul de numerar în anul t. 

Se poate afirma că valoarea actualizată netă calculată reprezintă o măsură absolută a 

eficienţei proiectului de investiţii, în timp ce rata internă de rentabilitate este mai degrabă o 

măsură relativă a acesteia. În cazul fluxurilor de numerar nete pozitive, valoarea actualizată 

netă scade de la valoarea sa maximă la zero pe măsură ce rata de actualizare tinde către rata 

internă de rentabilitate şi scade din ce în ce mai mult sub zero, pe măsură ce aceasta se 

îndepărtează de rata internă de rentabilitate. 

În cazul fluxurilor de numerar nete negative, situaţia este inversată, cu cât rata de actualizare 

tinde către rata internă de rentabilitate, cu atât valoarea actualizată netă tinde către zero. 

 

 

 

 

VFAN=VTA-CTA 

   
 VFAN = ∑n 
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Valorile indicatorilor de performanță sunt: 

 

Denumire indicator Scenariul recomandat 

Rata Internă de Rentabilitate Financiară a 

investiției (RRF/C) 

-100% 

Valoarea Netă Actualizată Financiară a 

investiției(VFNA/C) 

-42.797.919,17 

Raport Cost/Beneficiu 1 

 

Dupa cum se poate observa în tabelele de mai sus, VFNA/C si RRF/C au valori negative ceea ce 

denotă că proiectul necesită intervenție financiara. Raportul Cost/Beneficiu este egal cu 1. 

  

6.3. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță 

economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-

beneficiu 

Analiza economică constă în luarea în considerare a elementelor care conduc la costuri şi beneficii 

economice, sociale şi de mediu, care nu au fost avute în vedere în analiza financiară pentru că nu 

generează cheltuieli sau venituri băneşti directe pentru proiect. 

Obiectivul analizei economice este de a demonstra că investiţia are o contribuţie pozitivă netă 

pentru societate şi, în consecinţă, aceasta merită să fie finanţată din fonduri nerambursabile. 

Analiza economică este necesară pentru o evaluare mai corectă a proiectului deoarece analiza 

financiară nu poate releva în mod complet utilitatea şi beneficiile reale ale proiectului, aportul 

său la bunăstarea unei regiuni sau comunităţi. 

Beneficiile generate de proiect pot avea forma beneficiilor pentru societate care nu sunt 

considerate în cadrul analizei financiare, chiar dacă sunt un rezultat așteptat al proiectului, 

deoarece nu sunt integral cuprinse în prețurile financiare datorită lipsei unei valori de piață 

(și/sau datorită distorsionării piețelor). 
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Etapele analizei economice sunt: 

 Stabilirea perioadei de analiză a proiectului; 

 Determinarea costului; 

 Stabilirea costurilor auxiliare generate de proiect (costuri de exploatare, de întreținere); 

 Estimarea costurilor de exploatare, cu timpul, exogene, etc. ale proiectului; 

 Calculul indicatorilor sintetici ai investiției (Valoarea Netă Prezentă, Rata Internă de 

Rentabilitate, Raportul Cost/Beneficiu); 

 Analiza de senzitivitate a investiției; 

 Analiza de risc investițional. 

 

Valoarea actualizata neta (VAN) 

- Exprimă surplusul de capital rezultat la încheierea duratei de viaţă a investiţiei, inclusiv valoarea 

reziduală. 

- Actualizarea veniturilor viitoare la momentul prezent şi compararea diferitelor variante de 

investiţii este mai uzuală decât capitalizarea lor la un moment viitor, în vederea efectuării 

aceleiaşi comparaţii de variante de investiţii. Se utilizează acelaşi raţionament, dar literatura de 

specialitate recomandă criteriul VAN. Pentru comparabilitatea fluxurilor viitoare de trezorerie 

(cash-flow-urile CF1, CF2, etc.) cu cheltuielile prezente de investiţii (I1, I2, etc.)  este recomandat 

actualizarea celor dintâi, la rata “k” a dobânzii fără risc la puterea de cumpărare de azi (V0): 

 

 

 

unde:  

V0  - valoarea actuală a cash-flow-urilor viitoare (CFz), inclusiv a valorii reziduale (VRn); 

I0 – cheltuielile iniţiale de investiţii; 

              t – 1, 2,…n ani de viaţă economică a investiţiei. 

                            , pentru 1 an 
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- Pentru a justifica investiţia realizată, VAN trebuie să fie pozitivă şi superioară dobânzii 

compuse, încasabile de pe piaţa de capital. În aceste condiţii, cu cât veniturile actualizate vor fi 

mai mari decât capitalurile investite, cu atât proiectul de investiţii va fi mai eficient, având ca 

tendinţă maximizarea VAN.  

  

Rata interna de rentabilitate (RIR) 

- Este rata de actualizare a fluxurilor viitoare de trezorerie pentru care VAN este egală cu zero. 

- Se va calcula care este rentabilitatea determinată numai de beneficiile diferențiale. RIR este 

acea rată de actualizare pentru care valoarea actualizată a costurilor este egală cu valoarea 

actualizată a veniturilor, iar profiturile viitoare actualizate sunt zero. 

- RIR trebuie sa fie mai mare sau egală cu rata medie a dobânzii pe piață sau cu costul mediu 

ponderat al capitalului, pentru a justifica investiția efectuată în securitate. În acest mod, RIR 

permite compensarea costului finanțării. 

 

Raportul Cost/Beneficiu (C/B) 

- Este mai degrabă o limită sau o constrângere decât o caracteristică calitativă. Este un 

indicator complementar VAN, comparând valoarea actuală a beneficiilor viitoare cu costurile 

viitoare, incluzand valoarea investiției. 

 

 

 

- Singurul neajuns al acestui indicator este acela că, atunci când se compară două proiecte, 

este preferat cel care presupune o investiție inițială mai mică, chiar dacă celălalt proiect are VAN 

mai mare. 

1
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Tabel - CALCULUL PROFITABILITĂȚII INVESTIȚIEI "Asigurarea accesului la educație a elevilor din județul Galați" (RRF/C, VFNA/C) Lei

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

Venituri din alocarea de la bugetul local 4,202,880                4,081,018               4,091,358   4,321,905   4,112,663   4,123,636   4,134,829      4,366,246      4,157,891      4,169,769   4,181,884   4,414,242   4,206,846   4,219,703   4,232,817   4,466,194   4,259,838   4,273,754   4,287,949   4,522,428   4,317,197   4,332,261   4,347,626   4,583,299   4,379,285   4,395,590   

Cheltuieli de operare și întreținere (4,202,880)              (4,081,018)             (4,091,358) (4,321,905) (4,112,663) (4,123,636) (4,134,829)    (4,366,246)    (4,157,891)    (4,169,769) (4,181,884) (4,414,242) (4,206,846) (4,219,703) (4,232,817) (4,466,194) (4,259,838) (4,273,754) (4,287,949) (4,522,428) (4,317,197) (4,332,261) (4,347,626) (4,583,299) (4,379,285) (4,395,590) 

Flux de numerar din activitatea de exploatare -                             -                           -                -                -                -                -                  -                  -                  -                -                -                -                -                -               -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Flux de numerar net (44,937,815)            -                           -                -                -                -                -                  -                  -                  -                -                -                -                -                -               -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Rata de actualizare 5.0%

RRF/C -100.00%

VFNA/C ($42,797,919.17)

Ipoteze:

1 Valorile pentru veniturile din exploatare, beneficiile economice și cheltuielile de exploatare includ TVA.

2 Valoarea investiției inițiale, reparații capitale, înlocuire dotări nu includ TVA.

3 Valoarea reziduală a investiției la sfârșitul orizontului de prognoză se consideră a fi 0

4 Rata de discount folosită pentru actualizarea fluxurilor de numerar este de 5%.

Tabel - ANALIZA ECONOMICĂ A PROIECTULUI "Asigurarea accesului la educație a elevilor din județul Galați" Lei

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

Total venituri din exploatare și beneficii 4,202,880                4,081,018       4,091,358      4,321,905      4,112,663      4,123,636      4,134,829      4,366,246      4,157,891      4,169,769      4,181,884      4,414,242      4,206,846      4,219,703     4,232,817     4,466,194     4,259,838     4,273,754     4,287,949     4,522,428     4,317,197     4,332,261     4,347,626     4,583,299     4,379,285     4,395,590     

Venituri din exploatare 4,202,880                4,081,018       4,091,358      4,321,905      4,112,663      4,123,636      4,134,829      4,366,246      4,157,891      4,169,769      4,181,884      4,414,242      4,206,846      4,219,703     4,232,817     4,466,194     4,259,838     4,273,754     4,287,949     4,522,428     4,317,197     4,332,261     4,347,626     4,583,299     4,379,285     4,395,590     

Venituri din alocarea de la bugetul local 4,202,880                4,081,018       4,091,358      4,321,905      4,112,663      4,123,636      4,134,829      4,366,246      4,157,891      4,169,769      4,181,884      4,414,242      4,206,846      4,219,703     4,232,817     4,466,194     4,259,838     4,273,754     4,287,949     4,522,428     4,317,197     4,332,261     4,347,626     4,583,299     4,379,285     4,395,590     

Cheltuieli de operare și intretinere (4,202,880)              (4,081,018)      (4,091,358)     (4,321,905)     (4,112,663)     (4,123,636)     (4,134,829)     (4,366,246)     (4,157,891)     (4,169,769)     (4,181,884)     (4,414,242)     (4,206,846)     (4,219,703)    (4,232,817)    (4,466,194)    (4,259,838)    (4,273,754)    (4,287,949)    (4,522,428)    (4,317,197)    (4,332,261)    (4,347,626)    (4,583,299)    (4,379,285)    (4,395,590)    

Cheltuieli de operare si intretinere (4,202,880)              (4,081,018)      (4,091,358)     (4,321,905)     (4,112,663)     (4,123,636)     (4,134,829)     (4,366,246)     (4,157,891)     (4,169,769)     (4,181,884)     (4,414,242)     (4,206,846)     (4,219,703)    (4,232,817)    (4,466,194)    (4,259,838)    (4,273,754)    (4,287,949)    (4,522,428)    (4,317,197)    (4,332,261)    (4,347,626)    (4,583,299)    (4,379,285)    (4,395,590)    

Flux de numerar din activitatea de exploatare -                          -                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Investiție inițială (400,000)                 -                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Reparații capitale, înlocuiri dotări -                          -                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Valoare reziduală -                          -                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Flux de numerar net (400,000)                 -                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Rata de actualizare 5.0%

Rata internă a rentabilității economice -100.0%

Valoarea actualizată neta a fluxurilor de capital ($380,952.38)

Ipoteze:

1 Valorile pentru veniturile din exploatare, beneficiile economice și cheltuielile de exploatare includ TVA.

2 Valoarile investiției inițiale, reparații capitale, înlocuire dotări nu includ TVA.

3 Valoarea reziduală a investiției la sfârșitul orizontului de prognoză se consideră a fi 0, având în vedere că obiectivul investiției și-a  epuizat durata normală de viață.

4 Rata de discount folosită pentru actualizarea fluxurilor de numerar este de 5%.
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Tabel - CALCULUL SUSTENABILITĂȚII FINANCIARE A PROIECTULUI "Asigurarea accesului la educație a elevilor din județul Galați" 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare:

Venituri din exploatare 4,202,880             4,081,018             4,091,358             4,321,905       4,112,663       4,123,636       4,134,829       4,366,246       4,157,891       4,169,769       4,181,884       4,414,242       4,206,846       4,219,703       4,232,817       4,466,194       4,259,838       4,273,754   4,287,949   4,522,428   4,317,197   4,332,261   4,347,626   4,583,299   4,379,285   4,395,590   

Cheltuieli de exploatare (4,202,880)           (4,081,018)           (4,091,358)           (4,321,905)      (4,112,663)      (4,123,636)      (4,134,829)      (4,366,246)      (4,157,891)      (4,169,769)      (4,181,884)      (4,414,242)      (4,206,846)      (4,219,703)      (4,232,817)      (4,466,194)      (4,259,838)      (4,273,754) (4,287,949) (4,522,428) (4,317,197) (4,332,261) (4,347,626) (4,583,299) (4,379,285) (4,395,590) 

Flux de numerar net din activităţi de exploatare -                         -                         -                         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii:

Investiție inițială (44,937,815)         -                         -                    

Flux de numerar net din activităţi de investitii (44,937,815)         -                         -                         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare:

Finanțare proiect "Asigurarea accesului la educație a elevilor din județul Galați" , din care:44,937,815          -                         

Finantare nerambursabila 44,537,815          -                         

Finantare administratia județeană 400,000                -                         

Flux de numerar net din activităţi de finanţare 44,937,815          -                         -                         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Total fluxuri de numerar net -                         -                         -                         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                -                -                -                -                -                -                -                -                
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6.4. Analiza riscurilor, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Deoarece implementarea proiectului nu generează venituri financiare, senzitivitatea în cazul 

analizei financiare nu are relevanță.  

Având in vedere faptul că senzitivitatea nu este un indicator analitic și cantitativ pentru acest 

tip de proiect, se va opera o analiză calitativă a riscurilor. 

Analiza calitativă a riscurilor include următoarele elemente: 

˗ O listă de evenimente adverse la care este expus proiectul; 

˗ O matrice a riscurilor pentru fiecare eveniment advers, care să indice posibilele cauze 

de producere a lor; 

˗ Efectele negative asupra proiectului; 

˗ Stabilirea nivelului de probabilitate a producerii evenimentului și, de asemenea, 

severitatea riscului; 

˗ Nivelul riscului.  

 

În cadrul analizei calitative se efecuează o interpretare a matricii riscurilor, inclusiv evaluarea 

nivelului de acceptabilitate a acestora. Se realizează apoi o descriere a măsurilor de prevenire 

sau reducere a efectului principalelor riscuri.  

Pentru a realiza o analiză a riscurilor, primul pas a fost identificarea celor mai relevante riscuri 

fiind astfel identificate categorii mari de riscuri: riscuri legate de proiectare și construcție, 

riscuri financiare și operaționale, riscuri instituționale etc. 

După identificarea riscurilor, următorul pas este de a stabili probabilitatea (P) de producere a 

fiecărui eveniment advers în parte, conform următoarei clasificări: 

A. Probabilitate foarte scăzută (0-10%); 

B. Probabilitate scăzută (10%-33%); 

C. Probabilitate medie (33%-66%); 

D. Probabilitate mare (66%-90%); 

E. Probabilitate foarte mare (90%-100%). 

 

În faza următoare, fiecărui eveniment advers i se atribuie o severitate (S) a impactului de la I 

(niciun efect) la V (efecte catastrofice) bazat pe costul și/sau pierderea de bunăstare socială 

generată de proiect. Aceste numere și clase permit o clasificare a riscurilor, asociate cu 

probabilitatea de producere a lor. 
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Clasificarea riscurilor în funcție de severitatea lor: 

Clasificare Descriere 

I Nu există efecte semnificative asupra bunăstării sociale, chiar și fără activități 

II Pierderi minore asupra bunăstării sociale generate de proiect, cu impact 

minimal asupra efectelor pe termen lung. Totuși sunt necesare măsuri de 

remediere și corectare. 

III Moderat: pierderi ale bunăstării sociale generate de proiect, în principal 

pierderi financiare, inclusiv pe termen mediu. Acțiunile de remediere pot 

corecta problema.   

IV Critic: pierderi mari de bunăstare socială generată de proiect; producerea 

riscurilor cauzează o pierdere a funcțiilor primare ale proiectului. Acțiunile 

de remediere, chiar la dimensiuni ari, nu sunt suficiente pentru prevenirea 

stricăciunilor serioase. 

V Catastrofic: eșec al proiectului care poate rezulta în pierderi serioase și chiar 

totale ale funcțiilor proiectului. Efectele principale ale proiectului nu se mai 

materializează pe termen mediu. 

 

 

Nivelul de risc (R) reprezintă rezultatul înmulțirii dintre Probabilitate și Severitate (P*S). În 

urma acestui proces rezultă patru niveluri de risc care pot fi definite conform tabelului de mai 

jos. 

Nivel risc Culoare Severitate 

/Probabilitate 

I II III IV V 

Scăzut  A Scăzut Scăzut Scăzut Scăzut Moderat 

Moderat  B Scăzut Scăzut Moderat Moderat Ridicat 

Ridicat  C Scăzut Moderat Moderat Ridicat Ridicat 

Neacceptabil  D Scăzut Moderat Ridicat Foarte 

mare 

Foarte 

mare 

  E Moderat Ridicat Foarte 

mare 

Foarte 

mare 

Foarte 

mare 
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Odată ce Severitatea și Probabilitatea sunt stabilite, următorul pas este acela de a stabili 

măsurile de prevenție sau atenuare a riscurilor. Tabelul de mai jos indică ce tipuri de acțiune 

sunt necesare în funcție de clasa de risc.  

Severitate 

/Probabilitate 

I II III IV V 

A 

Prevenire sau atenuare Atenuare B 

C 

D 
Prevenire Prevenire sau atenuare 

E 

 

Intensitatea măsurilor trebuie sa fie corelată cu nivelul riscului. Pentru acele riscuri cu nivel 

înalt de severitate (impact) și probabilitate, este necesar un răspuns mai puternic și un nivel 

mai mare de angajament în luarea și implementarea acestor decizii. Pe de altă parte, pentru 

acele riscuri cu impact redus, monitorizarea atentă este suficientă. 

 

Analiza calitativă a riscurilor pentru acest proiect este redată în tabelul de mai jos. 

 

Descriere risc Probabilitate    

(P) 

Severitate (S) Nivel risc 

(=P*S) 

Măsuri de 

prevenire/atenuare 

a riscului 

Risc rezidual 

Riscuri legate de implementare 

Neatribuirea 

contractelor 

achiziție la 

timp, fapt ce 

pune în pericol 

implementarea 

proiectului la 

termenele 

estimate 

C IV Ridicat 

Realizarea fișelor 

de date pentru 

atribuirea 

contractului de 

achiziții în 

conformitate cu 

legislația în vigoare 

și pregătirea unui 

draft de caiet de 

sarcini imediat după 

semnarea 

contractului de 

finanțare. Urmărirea 

soluționării la 

Moderat 
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termen a 

eventualelor 

contestații. 

Riscuri legate de procedurile de achiziții publice 

Contestații 

numeroase 

asupra 

procedurilor de 

atribuire a 

contractelor 

(strict asupra 

procedurii și nu 

asupra 

rezultatului 

final al 

acesteia) pot 

determina 

întârzieri în 

atribuirea 

contractelor ce 

nu permit 

finalizarea 

proiectului în 

orizontul de 

timp planificat 

C IV Ridicat 

Beneficiarul va 

completa sau ajusta 

documentațiile de 

atribuire astfel încât 

acestea să răspundă 

cerințelor legislației 

din domeniul 

achizițiilor publice. 

De asemenea va 

aplica o 

monitorizare atentă 

asupra modului în 

care este realizată 

documentația de 

atribuire 

Moderat 

Riscuri operaționale 

Costurile de 

întreținere și 

reparații 

periodice sunt 

mai mari decât 

au fost estimate 

inițial 

C IV Moderat 

Se vor crea centre 

de cost specifice și 

evidență analitică 

pentru lucrările de 

intervenții 

Scăzut 

Riscuri financiare 

Fondurile sunt 

insuficiente în 

anumite 

perioade, ceea 

ce conduce la 

finanțarea cu 

C III Moderat 

Beneficiarul va 

avea negocieri cu 

furnizorii în vederea 

găsirii soluțiilor de 

continuare a 

Scăzut 
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întârziere a 

proiectului 

aprobat 

derulării 

contractului 

Sumele 

destinate 

finanțării 

proiectului nu 

sunt disponibile 

într-un interval 

de timp pentru 

ca plata 

furnizorului să 

fie realizată în 

limitele 

contractuale 

stabilite 

C IV Ridicat  

Programarea atentă 

(cu rezervele 

aferente de timp) a 

proceselor de 

întocmire și 

verificare a 

documentelor 

implicate în 

procesul de 

executarea plăților.  

Moderat 

Riscuri legate de reglementare și legislative 

Schimbarea 

cadrului 

legislativ cu 

efect în 

implementarea 

proiectului 

C IV Moderat 

Se va realiza o 

analiză permanentă 

a legislației în 

vigoare pe perioada 

de implementare a 

proiectului. Se va 

aplica o 

monitorizare atentă 

a legislației 

Moderat 

 

În concluzie, în urma analizei riscului rezidual, se remarcă următoarele riscuri cu impact 

moderat și ridicat, care trebuie tratate cu atenție: 

- Neatribuirea contractului de achiziție la timp, fapt ce pune în pericol implementarea 

proiectului la termenele estimate; 

- Contestații numeroase asupra procedurilor de atribuire a contractelor (strict asupra 

procedurii și nu asupra rezultatului final al acesteia) pot determina întârzieri în 

atribuirea contractului ce nu permit finalizarea proiectului în orizontul de timp 

planificat; 

- Sumele destinate finanțării proiectului nu sunt disponibile într-un interval de timp 

pentru ca plata furnizorului să fie realizată în limitele contractuale stabilite; 
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- Schimbarea cadrului legislativ cu efect în implementarea proiectului. 

 

6.5. Concluziile  Analizei  Cost  Beneficiu 

- Analiza cost – beneficiu reprezintă principalul instrument de estimare şi evaluare economică 

a proiectelor de investiţii. 

- Analiza cost-beneficiu include analiza financiară a investiţiei în ansamblul ei, dar şi din 

perspectiva capitalului. 

- Rata de actualizare economică, folosită şi sub titulatura de rată de actualizare socială este 

folosită în procesul de actualizare a fluxurilor de numerar aferente analizei economice, este 

de 5%. 

- Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar ( cash-flow-ul ) 

ale proiectului pentru a calcula rata financiară internă de rentabilitate şi valoarea actualizată 

netă a investiţiei, pentru investiţia totală şi pentru capitalul investit.  

- Rata de rentabilitate financiară este acea rată de actualizare la care se obţine VAN =0.  

- În urma calculelor efectuate au rezultat valori negative ale RIR şi VNA, valorile negative 

arătând că proiectul necesită finanţare. Indicatorii de performanţă obţinuţi, demonstrează că 

investiţia nu poate fi realizată din surse proprii, deci este relevantă necesitatea finanţării. 

- Concluziile generate de rezultatele obţinute indică capacitatea proiectului de a genera 

valoarea adăugată pentru comunitatea locală, eficiența acestuia din punct de vedere socio-

economic având un grad ridicat de fezabilitate. Mai mult decât atât, proiectul arată 

durabilitate/sustenabilitate financiară, adică fluxul net de numerar este pozitiv pentru fiecare 

an de prognoză. 

Implementarea proiectului va duce la obţinerea unor beneficii sociale, şi beneficii economice. 

Există proiecte care nu sunt profitabile din punct de vedere financiar, dar profitabile din punct 

de vedere economio-social, ceea ce înseamnă ca proiectul generează beneficii incrementale 

la nivelul societății. 
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7. Concluzii 

Având în vedere scopul Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea 

cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a 

autovehiculelor mai puţin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz 

natural comprimat, finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu, Consiliul Județean 

Galați își propune pri intermediul proiectului Asigurarea accesului la educație a elevilor din 

Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante să contribuie la realizarea 

obiectivelor fundamentale ale conceptului de tranziție verde, așa cum este el definit în 

documentele și legislația europeană, și să implementeze o investiție care se încadrează în 

principiile dezvoltării durabile și protecției mediului înconjurător. 

Scopul proiectului este  îmbunătăţirea calităţii aerului și reducerea cantității de emisii de gaze 

cu efect de seră utilizând microbuze mai puțin poluante în transportul școlar. 

De asemenea, proiectul vizează și asigurarea unui transport modern și eficient pentru buna 

desfășurare a procesului educațional din 40 de localități ale Județului Galați, la nivelul cărora 

există un număr de aproximativ 6.630 elevi.  

De aceea, proiectul atinge două tipuri de obiective: 

˗ protecția mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul 

transport, mai exact în transportul școlar; 

˗ sprijinirea procesului educațional prin asigurarea unui transport sustenabil și eficient, 

realizând astfel un obiectiv cu o dimensiune socio-economică care își aduce 

contribuția la buna organizare a activității școlare, la prevenirea abandonului școlar, 

dar și la reducerea costurilor cu transportul școlar. 

Prin intermediul acestui Studiu de Oportunitate sunt prezentate și comparate cele trei soluții 

tehnologice finanțabile (electric, hibrid și GNC), ajungându-se la concluzia că achiziționarea 

de microbuze electrice reprezintă cea mai bună soluție din punct de vedere al protecției 

mediului și îmbunătățirii calității aerului prin reducerea cantității de emisii de gaze cu efect 

de seră. Totodată, achiziția de microbuze electrice va determina pe termen scurt și mediu și 

reducerea semnificativă a cheltuielilor cu achiziția de combustibil fosil clasic, dar și cu 

întreținerea vehiculelor. 

Studiul de Oportunitate propune de asemenea trasee care să contribuie la creșterea eficienței 

transportului școlar, astfel încât să acopere o parte semnificativă din nevoile existente. 
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- www.galati.insse.ro 

- Strategia de Dezvoltare a JudețuluiGalați 2021-2028 

Referințe legislative 

- Directivele privind calitatea aerului atmosferic (Directivele 96/62/EC şi patru "directive fiice" 

1999/30/EC, 2000/69/EC 2002/3/EC, 2004/107/EC şi Hotărârea Consiliului 97/101/EC); 

- Directiva privind plafoanele naţionale pentru emisii (Directiva 2001/81/EC); 

- Strategia tematică privind poluarea aerului 2005 (COM(2005) 446); 

- Strategie pentru energie competitivă, sustenabilă şi sigură (COM(2010) 639); 

- Carte verde - Spre o reţea energetică europeană sigură, sustenabilă şi competitivă 

(COM(2008) 782); 

- Plan de acţiune pentru eficienţă energetică: Realizarea potenţialului (COM(2006) 545); 

- Directiva privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (Directiva 2009/28/EC 

care modifică şi completează Directivele 2001/77/EC şi 2003/30/EC); 

- Directiva 70/157/EEC193 privind nivelul admis de zgomot şi sistemele de evacuare ale 

vehiculelor motorizate (care modifică Directiva 2007/34/EC); 

- Cartea verde a comisiei privind politica viitoare de zgomot (COM(96)540); 

- Legea nr. 123 din 2 mai 2022 pentru aprobarea OUG nr. 71/2021 privind promovarea 

vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute. 
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