
Anexa nr. 5  
la Hotărîrea Plenului  

Consiliului Concurenţei 
nr. 3 din 08.09.2016  

 
REGULAMENT  

privind evaluarea ajutorului de stat acordat  
pentru serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători 

    Prezentul Regulament transpune parțial Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 23.10.2007 privind serviciile publice de transport feroviar și 
rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale 
Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 315 din 03.12.2007, și 
transpune Secțiunea 3 din Comunicarea Comisiei 2012/C 8/02 privind aplicarea normelor 
Uniunii Europene în materie de ajutor de stat în cazul compensaţiei acordate pentru prestarea 
unor servicii de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 
8 din 11.01.2012. 

Secţiunea 1 
Scopul şi domeniul de aplicare 

    1. În conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 
15 iunie 2012, pot fi considerate compatibile cu mediul concurenţial normal ajutoarele de stat 
sectoriale, în funcție de sectoarele de activitate ale economiei naționale. 
    2. Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat pentru serviciile publice de transport 
feroviar și rutier de călători (în continuare - Regulament) se aplică serviciilor publice de 
transport de călători pe calea ferată, precum și de transport rutier, cu excepția prestării 
serviciilor în principal pentru interesul lor istoric sau turistic. 
    3. Prezentul Regulament prevede cadrul necesar pentru evaluarea compatibilității cu mediul 
concurențial normal a condițiilor în care furnizorii compensează operatorii de servicii publice 
pentru costurile suportate și/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor 
de serviciu public, atunci cînd impun sau contractează obligații de serviciu public. 
    4. Prezentul Regulament nu se aplică serviciilor de transport de marfă. 
    5. Mecanismele pentru asigurarea prestării de servicii publice de transport de călători 
pasibile evaluării sunt următoarele: atribuirea de drepturi exclusive operatorilor de servicii 
publice, acordarea de compensații financiare operatorilor de servicii publice și definirea de 
norme generale de prestare a serviciilor transportului public care se aplică tuturor 
operatorilor.  
    6. Pentru a garanta aplicarea principiilor transparenței, egalității de tratament privind 
operatorii aflați în concurență și proporționalității, atunci cînd sunt acordate compensații sau 
drepturi exclusive în cadrul evaluării se va ține cont de existența actului prin care sunt 
atribuite serviciile publice să definească natura obligațiilor de serviciu public și retribuția 
convenită. 

Secţiunea 2 
Noţiuni 

    7. În sensul prezentului Regulament, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificaţii: 
    transport public de călători – servicii de transport de călători care sunt de interes economic 
general și sunt prestate către public în mod nediscriminatoriu și continuu; 
    autoritate competentă – autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, 
autorităţile administraţiei publice locale şi alte autorităţi abilitate, în limitele competenţelor; 
    operator de serviciu public – întreprindere publică sau privată sau orice grup de astfel de 
întreprinderi care efectuează servicii publice de transport de călători, sau orice entitate publică 
care prestează servicii publice de transport de călători; 



    obligație de serviciu public – cerință definită sau stabilită de către o autoritate competentă 
pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un 
operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, ar refuza asumarea lor sau 
ar refuza asumarea în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit; 
    compensație – sprijinul acordat din resurse publice, sub una din formele prevăzute în art.6 
alin.(2) al  Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 15 iunie 2012, pentru acoperirea 
costurilor nete suportate de un beneficiar pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu de interes 
economic general, inclusiv un profit rezonabil; 
    atribuire directă – atribuirea serviciilor publice unui anumit operator de serviciu public, 
fără o procedură competitivă de atribuire prealabilă; 
    contract de serviciu public – unul sau mai multe acte obligatorii din punct de vedere 
juridic, inclusiv sub forma unor acte administrative speciale care cuprind condițiile în care 
autoritatea competentă însăși prestează serviciile sau încredințează prestarea unor astfel de 
servicii unui operator intern și care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă și 
un operator de serviciu public cu scopul de a încredința respectivului operator de serviciu 
public gestionarea și prestarea serviciilor publice de transport de călători, sub rezerva unor 
obligații de serviciu public.  
    operator intern – o entitate cu personalitate juridică distinctă asupra căreia autoritatea 
locală competentă sau, în cazul unui grup de autorități, cel puțin una dintre autoritățile locale 
competente exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale subdiviziuni; 
    măsură generală – o măsură care se aplică în mod nediscriminatoriu tuturor serviciilor 
publice de transport de călători de acelaşi fel într-o anumită zonă geografică şi pentru care 
este responsabilă o autoritate competentă; 
    servicii publice integrate de transport de călători – serviciile interconectate de transport 
într-o zonă geografică determinată cu un serviciu unic de informații, un regim unic de taxare a 
biletelor și un orar unic de transport. 
    Alte noțiuni utilizate în prezentul Regulament sunt definite în sensul Legii concurenței nr. 
183 din 11 iulie 2012, Legii cu privire la ajutorul de stat nr.139 din 15 iunie 2012 și actelor 
normative ale Consiliului Concurenței cu privire la ajutorul de stat. 

Secţiunea 3 
Sprijinul statului ce nu constituie ajutor de stat pentru  

serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători 
    8. Consiliul Concurenței va evalua dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele:  
    a) întreprinderii beneficiare îi sunt efectiv atribuite obligaţii de prestare a serviciilor publice 
de transport feroviar și rutier de călători, iar aceste obligaţii sunt clar definite; 
    b) parametrii pe baza cărora se calculează compensaţia sunt stabiliţi în prealabil, în mod 
obiectiv şi transparent, pentru a evita conferirea unui avantaj economic care poate favoriza 
întreprinderea beneficiară faţă de întreprinderile concurente (plata unei compensaţii de către 
autoritatea competentă pentru pierderile suferite de o întreprindere fără ca parametrii acestei 
compensaţii să fie stabiliţi în prealabil, atunci cînd se constată ulterior că prestarea serviciului 
nu a fost viabilă din punct de vedere economic, reprezintă ajutor de stat); 
    c) compensaţia nu depăşește ceea ce este necesar pentru acoperirea totală sau parţială a 
costurilor ocazionate de executarea obligaţiei de prestare a serviciilor publice de transport 
feroviar și rutier de călători, ţinând cont de veniturile rezultate din această activitate, precum 
şi de profitul rezonabil; 
    d) nivelul compensaţiei este determinat pe baza unei analize a costurilor pe care o 
întreprindere bine administrată şi dotată corespunzător le-ar fi suportat pentru a presta acea 
obligaţie de prestare a serviciilor publice de transport feroviar și rutier de călători, ţinînd cont 
de veniturile rezultate din această activitate, precum şi un profit rezonabil, în cazul în care 
alegerea întreprinderii, care urmează să fie investită cu  obligaţia de prestare a serviciilor 



publice de transport feroviar și rutier de călători, nu a fost făcută în cadrul unei proceduri de 
achiziţie publică, care permite selecţionarea ofertantului capabil să furnizeze serviciile 
respective la cele mai mici preţuri.  

Secțiunea 4 
Contractele de servicii publice şi măsurile generale 

    9. În cazul în care o autoritate competentă decide să acorde unui operator ales un drept 
exclusiv și/sau o compensație de orice natură în schimbul îndeplinirii unor obligații de 
serviciu public, la evaluare se va ține cont de faptul că autoritatea respectivă face aceasta în 
cadrul unui contract de servicii publice. 
    10. De asemenea, la evaluare, Consiliul Concurenței va lua în calcul faptul că autoritatea 
competentă compensează operatorii de serviciu public pentru rezultatul financiar net, pozitiv 
sau negativ, exercitat asupra costurilor ocazionate și asupra veniturilor generate de respectarea 
obligațiilor tarifare stabilite prin intermediul măsurilor generale într-o manieră care să evite 
compensarea în exces.  

Secțiunea 5 
Evaluarea conținutului contractelor de  

servicii publice şi măsurilor generale 
    11. Consiliul Concurenței va evalua prevederile, conținute în contractele de servicii publice 
și măsurile generale, cu privire la: 
    a) definirea în mod clar a obligațiilor de serviciu public pe care trebuie să le respecte 
operatorul de servicii publice, precum și zonele geografice în cauză; 
    b) stabilirea în prealabil, în mod obiectiv și transparent a parametrilor pe baza cărora 
urmează să se calculeze plata compensației, dacă există și natura și întinderea oricărui drept 
exclusiv acordat, într-un mod care să prevină compensarea în exces (în cazul contractelor de 
servicii publice, ce țin de prevederile pct. 24-28 și 31-34 din prezentul Regulament, se va 
evalua dacă acești parametri sunt stabiliți astfel încât nici o plată compensatorie să nu poată 
depăși mărimea necesară pentru acoperirea rezultatului financiar net asupra costurilor 
ocazionate și asupra veniturilor generate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, ținând 
cont de venitul legat de acestea și care este reținut de către operatorul de serviciu public, 
precum și de un profit rezonabil); 
    c) stabilirea modalităților de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii, cum ar fi: 
cheltuielile cu personalul, consumul de energie, cheltuieli aferente infrastructurii, întreținerea 
și reparațiile autovehiculelor de transport în comun, materialul rulant și instalațiile necesare 
pentru prestarea serviciilor de transport de călători, costurile fixe și o rentabilitate adecvată a 
capitalului.    
    12. La evaluare se va lua în calcul dacă contractele de servicii publice și măsurile generale 
determină modalitățile de alocare a veniturilor încasate din vînzarea de bilete, venituri care 
pot fi reținute de operatorul de servicii publice, restituite autorității competente sau partajate 
de cele două entități.  
    13. De asemenea, se va ține cont dacă durata contractelor de servicii publice este limitată și 
depășește termenul de 10 ani pentru serviciile de transport rutier de călători și 15 ani pentru 
serviciile de transport de călători pe cale ferată. 
    14.  În cazul contractelor de servicii publice care vizează mai multe moduri de transport se 
va lua în calcul dacă durata acestora este limitată la 15 ani, în cazul în care transportul 
feroviar reprezintă peste 50% din valoarea serviciilor în cauză. 
    15.  La fel, vor fi evaluate și situațiile (în cazul în care este necesar și având în vedere 
condițiile de amortizare a activelor) când durata contractelor de servicii publice este 
prelungită cu cel mult jumătate din durata inițială, dacă operatorul de serviciu public pune la 
dispoziție active care sunt importante atât în raport cu activele generale necesare pentru 
prestarea serviciilor de transport de călători vizate de contractul de servicii publice, cît și 



legate preponderent de serviciile de transport de călători vizate de contract. 
    16. În cazul contractului de servicii publice încheiat pe o durată mai lungă, Consiliul 
Concurenței va evalua dacă acest lucru este justificat de amortizarea capitalului în raport cu 
investiția excepțională în infrastructură, în capital rulant sau în vehicule și dacă contractul de 
servicii publice este atribuit conform unei proceduri competitive de atribuire.  
    17. Pentru a asigura transparența pentru cazurile prevăzute la pct. 16 din prezentul 
Regulament, în termen de un an de la încheierea contractului, autoritatea competentă urmează 
să transmită Consiliului Concurenței, pentru evaluare, contractul de servicii publice și 
documentele care justifică durata mai lungă a acestuia. 
    18. Atunci când autoritățile competente solicită ca operatorii de servicii publice să respecte 
anumite standarde de calitate, se va evalua dacă standardele sunt cuprinse în caietele de 
sarcini și în contractele de servicii publice. 
    19. De asemenea, se va evalua dacă caietele de sarcini și contractele de servicii publice 
conțin, în mod transparent, prevederi cu privire la posibilitatea de subcontractare, precum și în 
ce măsură poate avea loc subcontractarea respectivă.  
    20. În cazul unei acțiuni de subcontractare, Consiliul Concurenței va lua în calcul dacă 
operatorul împuternicit cu administrarea și prestarea serviciilor publice de transport de 
călători, în conformitate cu prezentul Regulament, va presta el însuși peste 50 % din serviciile 
publice de transport de călători. 
    21. În cazul contractului de servicii publice, care acoperă în același timp proiectarea, 
construcția și prestarea serviciilor publice de transport de călători, Consiliul Concurenței va 
evalua dacă a avut loc admiterea subcontractării integrale pentru prestarea serviciilor 
menționate. 
    22. Consiliul Concurenței va evalua conformitatea cu legislația în vigoare a normelor și 
condițiilor aplicabile subcontractării în contractele de servicii publice. 

Secțiunea 6 
Evaluarea atribuirii de contracte de servicii publice 

    23. Consiliul Concurenței va evalua dacă contractele de servicii publice se atribuie în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare din domeniu şi a prezentului Regulament. 
    24. În cadrul evaluării vor fi examinate și cazurile când autoritatea locală competentă, care 
prestează servicii publice integrate de transport de călători, poate decide să presteze ea însăși 
servicii publice de transport de călători sau să atribuie contractele de servicii publice în mod 
direct unei entități cu personalitate juridică distinctă asupra căreia autoritatea locală 
competentă exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale 
subdiviziuni.  
    25. În scopul stabilirii dacă autoritatea locală competentă exercită controlul, în cazul în care 
o autoritate locală competentă ia o decizie menționată la pct. 24 din prezentul Regulament, se 
examinează următorii factori: 
    a) gradul de reprezentare în organele administrative, de conducere sau supraveghere;  
    b) dispozițiile referitoare la această reprezentare în actul constitutiv; 
    c) participarea la capitalul social; 
    d) influența efectivă și controlul efectiv asupra deciziilor strategice și asupra deciziilor 
manageriale individuale.  
    26. Participarea autorității publice competente la capitalul social în proporție de 100%, în 
special în cazul parteneriatului public-privat, nu este o cerință obligatorie pentru stabilirea 
controlului în sensul prevederilor pct. 25 din prezentul Regulament, cu condiția să existe o 
influență publică dominantă și să se poată stabili controlul pe baza altor criterii. 
    27. În cazul atribuirii directe de contracte de servicii publice, Consiliul Concurenței va 
evalua dacă operatorul intern poate să își desfășoare activitatea de transport public de călători 
pe teritoriul autorității locale competente fără a aduce atingere vreunei linii de ieșire, care 



intră pe teritoriul autorității locale competente vecine, și să nu participe la proceduri 
competitive de atribuire privind prestarea de servicii de transport public de călători în afara 
teritoriului autorității locale competente.      
    28. Fără a aduce atingere prevederilor pct. 27 din prezentul Regulament, Consiliul 
Concurenței va evalua dacă operatorul intern poate participa la proceduri competitive 
echitabile de atribuire, începînd cu doi ani înaintea expirării contractului său de servicii 
publice atribuit direct, cu condiția să se fi luată o decizie finală, în sensul că serviciile vizate 
de contractul operatorului  intern să facă obiectul unei proceduri competitive echitabile. 
    29. În cazul apelului la un terț de către orice autoritate competentă, Consiliul Concurenței 
va lua în considerare existența atribuirii contractelor de servicii publice pe baza unei proceduri 
competitive de atribuire, cu excepția cazurilor menționate la pct. 33-34. 
    30. Se va lua în calcul dacă procedura competitivă de atribuire adoptată este deschisă 
tuturor operatorilor, este echitabilă și respectă principiile transparenței și nediscriminării. 
    31. Consiliul Concurenței va evalua dacă procedura competitivă de atribuire presupune 
negocieri, cu scopul de a stabili modul optim de a îndeplini anumite cerințe speciale sau 
complexe.   
    32. Se va evalua decizia autorităților competente de atribuire directă a contractelor de 
servicii publice, în cazul în care valoarea acestora se încadrează sub pragul achiziţiilor publice 
de valoare mică, stabilit prin Legea privind achiziţiile publice nr. 131 din 3 iulie 2015.   
    33. În cazurile cînd autoritatea competentă ia măsuri de urgență, Consiliul Concurenței va 
evalua: 
    a) temeiul măsurilor de urgență, cum ar fi: o perturbare a serviciilor sau un risc iminent de 
producere a unei asemenea perturbări; 
    b) forma măsurilor de urgență, cum ar fi: atribuirea directă sau un acord formal de 
prelungire a unui contract de servicii publice sau o cerință de respectare a anumitor obligații 
de serviciu public; 
    c) posibilitatea contestării de către operatorul de serviciu public a deciziei de impunere a 
executării anumitor obligații de serviciu public; 
    d) existența unei durate limite de 2 ani a contractului de servicii publice atribuit, prelungit 
sau impus prin măsuri de urgență. 
    34. În cadrul evaluării, Consiliul Concurenței va lua în considerare cazurile când 
autoritățile competente decid, în limita legală, să atribuie direct contracte de servicii publice 
privind transportul feroviar cu o durată ce nu depășește 10 ani, prin derogare de la prevederile 
pct. 13 și 14 din prezentul Regulament, cu excepția cazurilor în care se aplică prevederile pct. 
15 - 17 din prezentul Regulament.  

Secțiunea 7 
Compensația de serviciu public 

    35. Consiliul Concurenței va evalua dacă compensația acordată de către autoritățile 
competente pentru a acoperi costurile ocazionate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu public 
este calculată în așa fel încît să se evite supracompensarea.  
    36. Atunci cînd o autoritate competentă intenționează să atribuie un contract de servicii 
publice fără ca acesta să facă obiectul unei proceduri competitive de atribuire, la evaluare se 
va lua în considerare dacă autoritatea în cauză, de asemenea, respectă o serie de norme 
detaliate care să asigure o compensație cu un cuantum corespunzător și care să reflecte dorința 
de eficiență și calitate a serviciilor.  
    37.  În cadrul evaluării, Consiliul Concurenței va ține cont dacă orice compensație legată de 
o măsură generală sau de un contract de servicii publice respectă dispozițiile prevăzute la 
Secțiunea 5 din prezentul Regulament, indiferent de modul în care a fost atribuit contractul.  
    38. De asemenea, la evaluare se va lua în considerare dacă orice compensație, indiferent de 
natura ei, legată de un contract de servicii publice atribuit direct în conformitate cu pct. 24-28 



și 31-34 din prezentul Regulament sau legată de o măsură generală respectă dispozițiile 
enunțate în Anexa nr.1 la prezentul Regulament. 

Secțiunea 8 
Monitorizarea, transparența și raportarea ajutoarelor de stat 

    39. În scopul asigurării transparenţei, Consiliul Concurenței va evalua dacă fiecare 
autoritate competentă publică anual un raport privind obligațiile de serviciu public de care 
este responsabilă, operatorii de serviciu public selectați și plățile compensatorii și drepturile 
exclusive acordate operatorilor de serviciu public.  
    40. Raportul în cauză trebuie să facă distincție între transportul rutier și transportul feroviar, 
să permită monitorizarea și evaluarea funcționării, a calității și a finanțării rețelei de transport 
în comun și să furnizeze, dacă este cazul, informații cu privire la natura și întinderea 
eventualelor drepturi exclusive acordate. 
    41. De asemenea, se va evalua dacă fiecare autoritate competentă  publică, cu cel puțin un 
an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau cu un 
an înainte de atribuirea directă, pe pagina sa web următoarele informații: 
    a) numele și adresa autorității competente; 
    b) tipul de atribuire vizat; 
    c) serviciile și zonele potențial vizate de atribuirea respectivă. 
    42. Dacă informațiile specificate la pct.41 se modifică după publicare, se va lua în calcul în 
cadrul evaluării faptul că autoritatea competentă trebuie să publice o rectificare 
corespunzătoare cît mai curînd posibil. Această rectificare nu aduce atingere datei de lansare a 
atribuirii directe sau a invitației de participare la procedura competitivă de atribuire. 
    43. În cazul atribuirii directe de contracte de servicii publice pentru transportul feroviar, se 
va evalua dacă autoritatea competentă face publice, în termen de un an de la atribuirea 
respectivă, următoarele informații: 
    a) numele entității contractante, participarea la capitalul social al acesteia și, după caz, 
numele părții sau părților care exercită controlul juridic; 
    b) durata contractului de servicii publice; 
    c) descrierea serviciilor de transport călători care urmează să fie prestate; 
    d) descrierea parametrilor compensației financiare; 
    e) obiectivele de calitate, precum punctualitatea și fiabilitatea, precum și retribuțiile și 
sancțiunile aplicabile; 
    f) condițiile privitoare la activele esențiale. 
    44.  Consiliul Concurenței va evalua dacă la solicitarea uneia dintre părțile interesate, 
autoritatea competentă transmite acesteia motivele care au stat la baza deciziei sale de 
atribuire directă a unui contract de servicii publice. 
    45. Consiliul Concurenţei monitorizează ajutoarele de stat existente, evaluate în temeiul 
prezentului Regulament, în conformitate cu prevederile actului normativ privind forma de 
notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat.  
    46. Raportarea ajutoarelor de stat evaluate în temeiul prezentului Regulament se va efectua 
în conformitate cu prevederile actului normativ cu privire la Registrul ajutoarelor de stat sau 
în conformitate cu decizia de autorizare a ajutorului de stat adoptată de Consiliul Concurenţei. 
 

 
 
 
 
 
 



Anexă  
la Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat  

pentru serviciile publice de transport feroviar și rutier  
de călători 

 
Norme aplicabile  

evaluării compensației în cazurile menționate la pct. 38  
din  Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat pentru  

serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători  
    1. Consiliul Concurenței va evalua compensația legată de contractele de servicii publice 
atribuite direct în conformitate cu prevederile Regulamentului privind evaluarea ajutorului de 
stat pentru serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători calculată în conformitate 
cu prevederile prezentei Anexe. 
    2. Compensația nu poate depăși o sumă care corespunde rezultatului financiar net 
echivalent cu totalitatea rezultatelor, pozitive sau negative, ale conformării cu obligația de 
serviciu public asupra costurilor și veniturilor operatorului de serviciu public. Efectele se 
evaluează comparând situația în care obligația de serviciu public este îndeplinită cu situația 
care ar fi existat dacă obligația nu ar fi fost îndeplinită. Pentru a calcula rezultatul financiar 
net, autoritatea competentă se va orienta după următorul mecanism: 
    a) costurile suportate în legătură cu o obligație de serviciu public sau cu un set de obligații 
de serviciu public impuse de autoritatea competentă, obligații conținute într-un contract de 
servicii publice și/sau într-o normă generală; 
    b) minus eventualele rezultate financiare pozitive generate în cadrul rețelei exploatate în 
temeiul obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză; 
    c) minus sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea 
obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză; 
    d) plus un profit rezonabil; 
    e) egal rezultatul financiar net. 
    3. Respectarea obligației de serviciu public poate avea un impact asupra eventualelor 
activități de transport ale unui operator dincolo de obligația/obligațiile de serviciu public în 
cauză. Pentru a evita compensarea în exces sau lipsa de compensare, la calculul rezultatului 
financiar net se iau în considerare rezultatele financiare măsurabile asupra rețelelor 
operatorului în cauză. 
    4. Costurile și veniturile trebuie calculate în conformitate cu normele contabile și fiscale în 
vigoare. 
    5. Pentru a spori transparența și a evita subvențiile încrucișate, în cazul în care un operator 
de serviciu public nu prestează doar servicii compensate care fac obiectul unor obligații de 
serviciul public de transport, ci se implică și în alte activități, conturile aferente serviciilor 
publice sus-menționate trebuie separate, astfel încât să îndeplinească cel puțin următoarele 
condiții: 
    a) conturile curente corespunzătoare fiecăreia dintre aceste activități trebuie să fie separate, 
iar proporția activelor corespunzătoare și a costurilor fixe aferente trebuie să fie alocată în 
conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare; 
    b) toate costurile variabile, o contribuție adecvată la costurile fixe și un profit rezonabil 
legat de orice altă activitate a operatorului de serviciu public nu pot fi sub nici o formă 
imputate serviciului public în cauză; 
    c) costurile serviciului public trebuie să fie echilibrate pe baza veniturilor din prestare și a 
plăților din partea autorităților publice, fără nici o posibilitate de transfer de venituri către un 
alt sector de activitate a operatorului de serviciu public. 
    6. Profitul rezonabil se va calcula ca rată de rentabilitate a capitalului care este normală 



pentru sectorul de activitate respectiv și care ține seama de riscul sau de absența riscului 
suportat de către operatorul de serviciu public în virtutea intervenției autorității publice. 
    7. Metoda de compensare trebuie să promoveze întreținerea sau dezvoltarea: 
    a) unei gestiuni eficace efectuate de către operatorul de serviciu public, care poate face 
obiectul unei evaluări obiective; 
    b) prestării de servicii de transport de călători la standarde suficient de înalte. 


