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SUMMARY
This paper is part of the research efforts to ensure the continuous improvement of transport 

services for the public within big cities. The article develops the scientific concept of audit for 
public transport systems and argues its necessity. A logical sequence for the audit process of 
public transport networks is proposed, and characteristics of audit’s main components are ex-
posed. The need to elaborate, approve and apply the minimal transport standards as an audit 
benchmark is argued. 

Introducere. Actualmente, în diverse do-
menii de administrare publică, se manifestă 
pregnant obligativitatea expertizelor inde-
pendente. Standardele internaţionale de au-
dit stabilesc că această activitate de evaluare 
şi control este un proces complex de analiză 
profesională a unor date, informaţii şi probe 
pentru fixarea imaginii obiective şi contro-
lul corespondenţei dintre cele constatate şi 
un ansamblu de criterii, standarde şi norme 
prestabilite. [1]

Noţiunea engleză „special audit” însu-
mează o varietate din ce în ce mai mare de 
activităţi: auditul calităţii, auditul marketing-
ului, auditul traficului rutier, auditul mediu-
lui etc. [2], [3]

Sistemul transportului public de pasageri 
reprezintă un element funcţional de impor-
tanţă vitală pentru comunităţile umane. În 
pofida tendinţei de perfecţionare a diagno-
zei acestor structuri, în transporturi investi-
gaţiile nu urmează proceduri standard ca, de 
exemplu, în auditul financiar, fiecare grup de 
cercetare din varii motive aplică metodologii 
diferite de studiu. [4], [5]

Analiza arbitrară a sistemelor de trans-
port public subminează principiul ştiinţific 
al analizei sistemice, în majoritatea cazurilor 
analizele nu stabilesc nivelul de dezvoltare şi 
gradul de corespundere a sistemului de trans-
port cu standardele de performanţă. [6], [7]

Imperativul dezvoltării conceptului şi 

criteriilor ştiinţifice de audit al sistemelor de 
transport public (în continuare – A.S.T.P.) s-a 
conturat datorită importanţei deosebite a 
transportului în comun şi necesităţii prac-
tice de stabilire şi remediere a problemelor 
structurale şi funcţionale. [6]

Creşterea gradului de urbanizare şi moto-
rizare agravează deficitul de spaţii şi resurse, 
afectând puternic sistemele de transport pu-
blic. Menţinerea standardelor de bună servi-
re cu transport este cu atât mai importantă, 
cu cât sunt mai mari aglomeraţiile urbane. 
Din aceste considerente este necesar şi util 
auditul regularizat al sistemelor de transport 
în comun de persoane pentru estimarea in-
dicatorilor tehnologici, constatarea disfunc-
ţionalităţilor şi precizarea potenţialului de 
funcţionare.

Procedura de audit are la bază principiile 
conformităţii, randamentului şi performan-
ţei şi presupune estimarea complexă a cali-
tăţii servirii. Scopul final al A.S.T.P. constă în 
stabilirea căilor şi măsurilor de perfecţionare 
a acestor structuri şi de îmbunătăţire a func-
ţionării lor. [7] 

Structura procesului de audit al siste-
melor de transport public. Auditul siste-
melor de transport public este un domeniu 
de analiză ştiinţifică a stării sistemelor şi a 
elementelor acestora, caracterizat ca o struc-
tură ciclică, formată dintr-o consecutivitate 
logică de elemente componente. (fig. 1)
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Etapa iniţială a auditului, analiza teritori-
ală a urbei constă în studiul planului urba-
nistic general, examinarea infrastructurii şi 
amenajărilor urbane, stabilirea zonării func-
ţionale, analiza structurii hidro- şi geomor-
fologice, explorarea altor aspecte teritoriale 
importante şi are ca scop culegerea de infor-
maţii veridice privind parametrii cantitativi şi 
stabilirea specificului funcţional al urbei. 

Etapa întâi poate să scoată în evidenţă 
necesitatea adoptării unor măsuri de siste-
matizare a arealului, care să contribuie la îm-
bunătăţirea calităţii, siguranţei şi randamen-
tului sistemului de transport.

Fig.1. Componentele auditului sistemelor 
de transport public.

Auditul traficului rutier urmăreşte deter-
minarea exactă a caracteristicilor traficului 
pentru reţeaua existentă de transport, stabi-
lirea cauzalităţii, statisticilor accidentelor ru-
tiere, în general, şi, în particular, în sistemul 
de transport public, determinarea indicato-
rilor globali, parţiali şi specifici de risc şi de 
accidentare, stabilirea concentraţiei, densi-
tăţii şi frecvenţei accidentelor, evidenţierea 
indicatorilor de gravitate şi mortalitate a 
accidentelor rutiere etc. Un aspect de primă 
importanţă al auditului traficului rutier este 
construirea hărţii, identificarea şi gestiona-
rea „punctelor negre” din trafic. Etapa a doua 
are menirea să ofere unele soluţii de îmbu-
nătăţire a fluidităţii traficului rutier, de redu-
cere a riscurilor, de perfecţionare a schemei 
de organizare a circulaţiei urbane şi de apli-

care pe scară largă a sistemelor avansate de 
gestiune a traficului rutier. [8]

A treia componentă a A.S.T.P. este inter-
viul de opinie al publicului călător. Interviul 
este un procedeu de investigaţie ştiinţifică 
utilizând un proces de comunicare verba-
lă pentru culegerea de informaţii despre 
opinia pasagerilor privind modul de func-
ţionare a sistemului, confortul şi calitatea 
serviciilor de transport. Interviul trebuie 
conceput astfel ca să poată reliefa cu clari-
tate opiniile şi atitudinea publicului călător. 
Este recomandabil ca întrebările interviului 
să fie scurte şi clare. Interviul este realizat 
în baza unui chestionar elaborat şi testat 
apriori, fiind obligatorie intervievarea unui 
eşantion aleator, stratificat pe zonele funcţi-
onale distincte ale urbei auditate. Numărul 
de interviuri realizate în fiecare zonă caracte-
ristică se va aprecia cu ponderea numărului 
de locuitori ai zonei din totalul pe oraş. Una 
dintre preocupările de bază la această etapă 
trebuie să fie asigurarea reprezentativităţii 
eşantionului. Rezultatele interviului servesc 
ca punct de pornire în elaborarea de măsuri 
de îmbunătăţire a calităţii şi adoptarea de 
decizii privind organizarea mai bună a trans-
portului. [5] 

Politicile de transport la macronivel se fo-
calizează pe formularea şi atingerea scopului 
şi obiectivelor funcţionării şi dezvoltării com-
plexului de transport. Raportarea acestor poli-
tici la doleanţele consumatorilor de servicii de 
transport trebuie să se materializeze cu elabo-
rarea şi aplicarea pe scară largă a standardu-
lui de performanţă a sistemelor de transport 
public. Directiva nominalizată, definită ca 
standard minim de transport, reglementează 
criteriile de calitate tehnologică şi stabileşte 
valoarea minimă obligatorie a indicatorilor de 
calitate şi performanţă. Criteriile, indicatorii 
şi standardele de performanţă necesită şă fie 
legalizate atât la nivel central, cât şi la nivel lo-
cal, astfel devenind norme obligatorii pentru 
operatorii de transport şi pentru reţeaua de 
transport în comun. Parametrii nominalizaţi 
trebuie să devină un reper de bază pentru 
A.S.T.P. Standardul de transport este indis-
pensabil legat de A.S.T.P. deoarece stabileşte 
exact o listă minimă de parametri care trebuie 
evaluaţi în urma auditului. [7]
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Componenta cea mai importantă a 
A.S.T.P. este analiza propiru-zisă a sistemului 
(reţelei) de transport public de pasageri. Ini-
ţial, se realizează studiul mobilităţii urbane 
generale şi de transport, distribuţiei modale 
a mobilităţii, evoluţiei şi structurii mobilităţii 
de transport, caracteristicilor tehnologice şi 
funcţionale ale sistemului de transport pu-
blic, caracteristicii parcului rulant şi a resur-
selor umane, rezultatelor activităţii operato-
rilor de transport etc. [4], [7]   

Elementele ce definesc optimicitatea re-
ţelei de transport public de pasageri şi nece-
sită să fie determinate la realizarea auditului 
sistemelor de transport în comun sunt:

- densitatea reţelei de transport de per-
soane;

- coeficientul traseelor (indicele de rami-
ficare);

- coliniaritatea reţelei;
- coeficientul de transbordare al reţelei;
- regularitatea circulaţiei;
- zona de bună servire;
- nivelul de asigurare cu capacităţi de 

transport;
- parcursul mediu al unui pasager;
- intervalul mediu de circulaţie în reţea;
- intervalul mediu de circulaţie pentru fie-

care traseu al reţelei;
- izocronograma reţelei de transport în 

comun;
- cheltuielile medii de timp ale unui călă-

tor la transport.
În A.S.T.P. un rol deosebit de important 

revine aplicării practice a izocronei. Izocro-
na în reţeaua de transport public reprezintă 
locul geometric al tuturor punctelor egal 
depărtate de polul ei. Reţeaua de transport 
urban în comun este cu atât mai eficientă, 
cu cât izocronele acoperă mai complet aria 
localităţii. Totalitatea de izocrone ale urbei 
constituie izocronograma localităţii. 

Suprapunerea izocronogramei urbei cu 
planigrama amplasării populaţiei în aria ora-
şului permite evaluarea celui mai important 
paramentru funcţional al reţelei - dificultăţii 
comunicaţiei dintre orice două puncte ale 
localităţii. Mărimea inversă dificultăţii comu-
nicaţiei se numeşte accesibilitate de trans-
port. Indicatorul integral de eficienţă al sis-
temului de transport în comun de persoane 

stabileşte de câte ori accesibilitatea de trans-
port este mai mare decât accesibilitatea pie-
tonală pentru nodul principal de transport al 
urbei auditate. [9] 

La etapa analizei reţelei de transport de 
persoane trebuie să devină obligatoriu con-
trolul raţionalităţii amplasării, amenajărilor şi 
stării tehnologice şi estetice a staţiilor inter-
mediare şi terminus, corespunderea lor cu 
normele şi standardele ecologice şi de sigu-
ranţă. De asemenea, se impune necesitatea 
analizei modului de organizare a transbor-
dărilor în nodurile de transport, de coordo-
nare a capacităţilor şi orarelor de activitate 
în aceste obiective de importanţă majoră 
pentru publicul călător. [6], [8], [10]

Un alt aspect prioritar al A.S.T.P. este 
analiza economico-financiară a activităţii 
sistemului de transport în comun. Scopul 
auditului economic poate fi formulat astfel: 
investigarea multilaterală a rezultatelor uti-
lizării resurselor umane, materiale şi finan-
ciare pentru evidenţierea şi utilizarea de noi 
posibilităţi de dezvoltare şi perfecţionare 
continuă a întregii activităţi economice. 
Analiza economico-financiară urmăreşte să 
stabilescă exact situaţia economică actuală 
a sistemului. 

Acest tip de audit îşi concentrează efortu-
rile pentru a analiza funcţionarea sistemului 
de transport în comun ca proces de interac-
ţiune economică a elementelor componen-
te. Sistemul de indicatori, cercetaţi în cadrul 
auditului economico-financiar al sistemului 
de transport, concretizează direcţiile dezvol-
tării, mijloacele şi resursele necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor prestabilite, ex-
primă rezultatele şi randamentul aşteptat. 
Analiza economico-financiară aborbează în 
complex principalii indicatori economico-fi-
nanciari, în corelaţia şi interdependenţa lor. 

Auditul financiar este activitatea de con-
trol în vederea exprimării unei opinii asupra 
situaţiei financiare a sistemului în conformi-
tate cu standardele de audit contabil. Audi-
tul financiar urmăreşte reflectarea fidelă a 
activelor, datoriilor, poziţiei financiare, pro-
fitului sau pierderii în situaţiile financiare 
anuale şi a celor consolidate, argumentarea 
opiniei privind măsura în care situaţiile fi-
nanciare prezintă o imagine fidelă a rezulta-
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telor activităţii sistemului analizat, menţine-
rea coerenţei şi calităţii sistemului contabil, 
îmbunătăţirea utilizării datelor contabile, 
aprecierea performanţelor şi eficienţei sis-
temelor de informare, organizare şi control 
intern al sistemului. Auditul economico-fi-
nanciar trebuie să identifice măsura în care 
metodele de culegere şi prelucrare a da-
telor sunt bine stabilite şi daca acestea se 
aplică sistemic.

Auditul economico-financiar urmăreşte 
scopul stabilirii structurii preţului de cost al 
serviciilor de transport în comun şi furnizării 
de date obiective privind cheltuielile opera-
ţionale pentru toate structurile decizionale 
interesate, în principal ca bază pentru sta-
bilirea unor tarife de călătorie, corelate cu 
nivelul real al cheltuielilor integrale, care să 
asigure dezvoltarea sistemelor auditate. 

Auditul de mediu şi expertiza ecologică 
sunt verigi definitorii ale A.S.T.P. şi repre-
zintă procese interactive dintre auditori şi 
subiectul controlat, fiind util şi necesar ca 
ambele părţi să se recunoască reciproc şi 
să conlucreze. Auditul de mediu este regle-
mentat de standardele internaţionale ISO 
14010 – ISO 14015. Preocuparea pentru 
mediu, creşterea presiunii publicului şi mă-
surile de reglementare modifică profund 
modul de operare, fiind solicitate servicii 
„environmentally-friendly”. Eticheta Eco-
logică Europeană (Floarea Europeană) a 
devenit un element de promovare pentru 
un număr tot mai mare de servicii, inclusiv 

pentru sistemele de transport public de per-
soane. [10]

În procesul auditului de mediu se efectu-
ează analiza stării ecologice a componente-
lor mediului înconjurător şi a tuturor tipuri-
lor de impact ecologic. În procesul de audit 
se va lua în consideraţie politica europeană 
şi naţională în domeniul protecţiei aerului 
atmosferic şi obligativitatea reducerii efecte-
lor nocive ale factorilor fizici, chimici, biolo-
gici şi de altă natură asupra mediului.

Scopul principal al auditului de mediu al 
sistemelor de transport public constă în ela-
borarea de propuneri privind acţiunile teh-
nice, tehnologice, ecologice orientate spre 
asanarea mediului ambiant şi îmbunătăţirea 
condiţiilor ecologice în sistemul de trans-
port în comun. 

Creşterea calităţii vieţii în oraşe este rea-
lizabilă prin implementarea unui concept de 
transport urban, care să includă optimizarea 
integrată a infrastructurii transporturilor, tran-
sferul către mijloace de transport ecologice, 
implementarea pe scară largă a tehnologiilor 
informaţiei şi comuncaţiilor, planificarea ur-
bană coerentă şi sistemică, măsuri cumulate 
care să conducă la îmbunătăţirea mobilităţii 
urbane în condiţii de siguranţă şi securitate. 
Sunt oportune acţiunile în vederea optimiză-
rii structurii deplasărilor urbane, prin crearea 
unor platforme intermodale şi prin integrarea 
diferitelor sisteme de deplasare a călătorilor. 
Rolul auditului sistemelor de transport public 
în aceste condiţii devine definitoriu.
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