
PRIMARIA MLINIC IPIULUI LUGOJ
DirecJia administralie publicd localS
Serviciul relafii cu consiliul local
Compartiment acte admini strative

Nr. &l-Sst, din 15.ll 2ot6

ANUNT

Primarul Municipiului Lugoj dl. ing. Francisc Constantin Boldea

intenfioneazl" sd promoveze Proiectul de hotArire privind aprobarea studiului de

oportunitate, a modalitAlii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, a

contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de

persoane prin curse regulate, a regulamentului privind ofganlzatea 9i

func{ionarea serviciului de transport public local de cdl5tori qi a caietului de

sarcini pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse

regulate in Municipiul Lugoj.

Proiectul de hotdrAre impreund cu referatul compartimentului de

specialitate qi Studiul de impact se afigeazd la sediul Primiriei Municipiului

Lugoj gi se publicd pe site-ul instituliei, conform procesului - verbal

"'. 8J \Gl din l5.ll. 2016.

Persoanele interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau

reclama{ii cu privire la proiectul de hotdr6re mai sus mentionat pdnd la data de

28.11.2016 orele 1200 la Biroul relatii cu publicul, parter camera 7 .

ins. Francisc
,&e

-(I,c
V,



PROIECT
fniliator: Primarul Municipiului Lugoj

ROMANIA
JUDETUL TIMI$

CONSILIUL LOCAL AL MUNICiPTLUI LUGOJ

privind aprobarea studiului de oportunitate, a modaliti{ii de atribuire a

contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport

public local de persoane prin curse regulate, a regulamentului privind organizarea
gi funcfionarea serviciului de transport public local de cllltori qi a caietului de

sarcini pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate
in Municipiul Lugoi

Consiliul Local al Municipiului Lugoj ;

AvAnd in vedere Referatul nr.87890 din 15.11.2016 al Compartimentului de

autoizarc servicii de transport local;
Ludnd in considerare Hotdr6rea Consiliului Local

reorganizarea R.A. ,,Meridian 22" ca societate pe ac(iuni
modificat6;

Avdnd in vedere Hotdrdrea Consiliului Local nr. 152 din 08.12.2014 privind unele
mdsuri pentru funclionarea serviciului public de transport persoane;

LuAnd in considerare prevederile art.l alin.(2) lit.,,h", art.S alin.(l), alin.(2) qi (3)lit.
,,d" $i ,,i" ,a1rt..9, art.22, art.23 alin.(1) lit.,,b" qi alin.(2), art.24 alin.(1) lit.,,b"qi alin.(2),
art.28 alin.(22), art.29, art.30 qi eut32 din Legea w.5112006 a serviciilor comunitare de

uti1it6tri publice - republicatd, modificatd qi completatd;
Avdnd in vedere prevederile art.l7, art.21, art.22, afi.23, art.27 , art.28 alin.(l) Iit.,,a",

art.29, art.30, art. l, art.42. art.43, art.44 din Legea nr.9212007 a serviciilor de transport
public local - modificat[ qi completatd;

Jin6nd cont de Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
9212007, modificate qi completrte, aprobate prin Ordinul nr. 35312007 al Ministrului
Internelor qi Reformei Administrative;

nr. 38 din 26.03.1998 privind
S,C. ,,Meridian22" S.A. Lugoj,

Guvernului nr. 97 11999 privind garantarea
de transport rutier intern qi de transport pe

Jindnd seamd de prevederile Ordonanfei
furnizdrii de servicii publice subvenlionate
cdile navigabile interioare - republicatd;

Avdnd in vedere prevederile Ordinului nr. 26312007 al Preqedintelui Autoritdlii
Nalionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitdli Publice privind
aprobarea Normelor - cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a

gestiunii serviciilor de transport public local;
LuAnd in considerare prevederile Ordinului nr. 27212007 al Pregedintelui Autoritdlii

Nalionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitdfi Publice pentru

aprobarea Normelor - cadru privind stabilirea, ajustarea qi modificarea tarifelor pentru

serviciile de transport public local de persoane;

AvAnd in vedere Regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public local gi

Caietul de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, aprobate prin Ordinul nr.

97212007 al Ministrului Transporturilor;

Jindnd cont de prevederile O.G. nr. 2712011 privind transporturile rutiere;
in conformitate cu Regulamentul (CE) ru. 137012007 din 23 octombrie 2007 privind

serviciile publice de transport feroviar qi rutier de cdldtori qi de abrogare a

Regulamentelor (CEE) nr. ll9ll69 gi nr. 1 107170 ale Consiliului;



Av6nd Directiva 20l0l40NE a Parlamentului European gi a Consiliului din 7 iulie
2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul
transportului rutier qi pentru interfelele cu alte moduri de transport;

Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 2Il1996 a concurenfei - republicatd, modificatd
gi completatd;

Jin6nd seama de prevederile Ordonanfei de Urgenfd nr.7712014 privind procedurile
nafionale in domeniul ajutorului de stat, precum qi pentru modificarea gi completarea
Legii concurenlei nr. 2ll1996 - modificatd gi completatb;

Avdndinvedere avizul nr......din.........2016 al Consiliului Concurenfei;
in respectarea procedurilor au fost inqtiinfate at0t Institulia Prefectului-jud.Timiq prin

adresa nr. 87.386 din 15.11.2016 c6t qi Consiliul Judefean Timiq prin adresa nr. 87.385

din 15.11.2016;
Cu respectarea procedurilor prevdzute in art. 7 din Legea nr. 5212003 privind

transparenf a decizionald in administralia publicd - republicatd;
in conformitate cu art. 36 alin. (2) tit. d) qi alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr.

21512001, privind administrafia publicd locald - republicatd, modificatd qi completatd;
tn temeiul art, 45 alin. (1) gi art. 1 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215l2OOl, privind

administralia publicd locald - republicatd, modificat6 qi completatd

HorAnAgrE:
Art.L. - Se aprobd studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii gerviciului

public de transport public local de persoane prin curse regulate in" Municipiul Lugoj,
conform anexei nr. 1, care face parte integrantd din prezenta hotdrAre.

Art.2. - Se aprobd delegarea gestiunii serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate in Municipiul Lugoj, prin atribuire direct5, ftrd licitalie,
operatorului S.C. ,,Meridian 22" 5.A., pe o perioadd de 6 (qase) ani, incep6nd cu data de

0r.0t.20t7.
Art.3. -(1) Se aprobd Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport

public local prin concesiune, conform anexei tr. 2, care face parte integrantd din
prezenta hotdr6re.

(2) Se mandateazd Primarul Municipiului Lugoj, cu incheierea qi semnarea
contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local.

Art.4. Se aprobd Regulamentul privind organizarea qi funcfionarea serviciului de

transport public local de cdldtori, conform anexei nr.3, care face parte integrant6 din
prezenta hotdrAre

Art.S. - Se aprobd Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport
public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Lugoj, conform anexei tr.4,
care face parte integrantd din prezenta hot[r6re.

Art.6. - Indeplinirea prevederilor prezentei hotdrAri se incredinfeazd" Direcliei
economice, Compartimentului Autorizare Servicii de Transporl Local qi S.C. ,,Meridian
22" S.A.

Art.7. - Prezenta hotdrdre se comunicd:
- Instituliei Prefectului, judeful Timiq;
- Primarului municipiului Lugoj;
- Direc{iei administrafie publicd localS;
- Direcfiei economice;
- Compartimentului Autorizare Servicii de Transport Local;
- S.C. Meridian S.A. Lugoj;
-Consiliul Concurenlei;
- A.N.R.S.C. ;

- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.



PRIMAzuA MUNICIPIULUI LUGOJ
DIRECTIA ECONOMICA
Compartimentul de avtorizare'servicii de transport local prof.ing.
Nr. 87890 din 15.11.2016.

'onstantin

REFERAT
pentru adoptarea de cltre Consiliul Local al Municipiul{i/Lugoj

a hotlrffrii privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalitftii de atribuire a

contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane

prin curse regulate, a regulamentului privind organizarea qi funcfionarea serviciului de

transport public local de cllltori qi a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului
public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Lugoj

Av6nd in vedere faptul cd Serviciul de transport public local de persoane face parte din sfera

serviciilor comunitare de utilitate publicd qi cuprinde totalitatea acliunilor gi activit[1ilor de utilitate
publicd gi de interes economic qi social, desfrqurate la nivel local, sub,controlull conducerea sau

coordonarea autoritdlilor administrafiei publice locale, in scopul asigurdrii transportului public local.
In conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.5112006 a serviciilor

comunitare de utilit6li publice, republicat[, cu modificdrile qi completdrile ulterioa.re ,,
Autoritdtile administrafiei publice locale au competenld exclusivd, in condi{iile legii, in tot
ceea ce priveqte infiinfarea, organizarca, coordonarea gi funcfionarea serviciilor de utilita]i
publice, precum qi in ceea ce priveqte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea qi

exploatarea bunurilor proprietate publicd sau privatd a unitalilor administrativ-teritoriale
aferente sistemelor de utilitd1i publice"
in prezent, serviciul de transport public local este efectuat de operatorul de transport S.C.

MERIDIAN 22 S.A, inbaza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

de persoane nr. 100934123.12.2013, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Lugoj qi

S.C.,,Meridian22 S.A. Lugoj, al c6rui termen a fost prelungit pdn6la data de 31.12.2016.

Jin6nd cond de faptul cd, la data de 31.12.2016 expird contractul de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local de persoane;

Av6nd in vedere cd S.C.,,Meridian 22" S.A. Lugoj, este o societate comerciald pe

acfiuni al cdrei unic acfionar este Consiliul Local al Municipiului Lugoj, rezultatd din
rcorganizarca prin H.C.L. m.38126.03.1998 a fostei regii autonome R.A.,,Meridian22"
S.A.;
Totodatd, potrivit prevederilor Legii m. 9212007, modificatd qi completatd precum qi ale

Legii nr.5112006, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, alegerea modalitdfii de

atribuire a serviciilor de transport public local se face prin hot[r6re adoptatd de consiliile locale,

serviciul in cauzd putdnd fi atribuit prin delegare a gestiunii operatorului autorizat S.C.,,Meridian

22'5.A. Lugoj, acesta fiind defindtor al Licenfei nr. 1055884 pentru transport public de persoane in
trafic internafional, emisi de ARR la data de 13.02.2016 cu valabilitate pAnd la 12.02.2026. Mai mult,

societatea in ca:uzd este in fapt qi in drept, operator de transport rutier pentru care, legiuitorul a

prevdzutposibilitatea delegdrii gestiunii serviciului de transport public local sd se facd, fbrd licitalie,
prin contract de delegare a gestiunii, indeplinind toate condiliile in acest sens.

Astfel,



In conformitate cu prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. g212007, cumodificdrile 9i completdrile ulterioare; ale ordinului Ministrului Internelor qi ReformeiAdministrative nr' 35312007 fentru aprobarea Normelor de.aplicare u i.gii-r"*iciilor de transportpublic local nr' 9212007, cu modificariie qi completdrile-ulterioar e; alel,egii serviciilor comunitare deutilitali publice tt' 
-5112006, 

republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare; ale Hotdr,riiGuvernului nr' 527/2013 privind aprobarea Regulamentulqi de organizaregi funclionare a AutoritdtiiNalionale de Reglementare pentru ServiciilJcomunitare de utilitafi publice; ale oraorrut"ii'JGuvern nr'27/2011 privind transporturile rutiere, .u -odifi.a.ile qi co*or.""ir" 
",JiJIiX!'i 

r.Normelor metodologice din 30 noiembrie 20fi priuina aplicarca prevederilor referitoare laorganizatea $i efectuarea transporturilor rutiere qi'a activitaiilor .on"*" acestora stabilite prinordonanfa Guvernului w' 2712011 privind transporturile rutiere, aprobate prin ordinul Ministruluitransporturilor qi infrastructurii, cu modificdrile gi completdrile ulterioa."; alJ ordinului pregedintelui
Autoritdfii Na{ionale de Reglementare pentru serviciile comunitare ae utititali publice nr.20612007pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare al autorifiiil;JJ;;r.tr*e pentru serviciile detransport public local publicatd in M.o. nr.lolo7.0l.200g; ale ordinului pregedintelui AutoritafiiNa{ionale de Reglementare pentru Serviciile comunitare de Utilitdfi p.ruri." nr. 20712007 pentruaprobarea Regulamentului-cadru de acordar e a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor detransport public local publicat in M.o. nr. 4/0.3.01-.2008 qi ate ordinului Ndnlstrului Transporturilornr' 97212007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru p"rtry. efectuarea transportutui public local qi acaietului de sarcini-cadru al serviciilor de transpoi fuuri" local gi ale altor acte normative dindomeniul transporturilor precum gi ale Regulamentrrri-1Cr; Nn. toz:lzooq ain 2l octomb rie 2009privind normele comune pentru accesul.la iiulu lrt"ffii|"uia a serviciilor de transport cu autocarulgi autobuzul qi de modificare a Regulameniului (cD ; 

-561/2006gi Regulamentului (cE) nr.137012007 al Parlamentului European-gi al consiliurrip-riri"a serviciile publice de transport feroviarqi rutier de cdldtori qi de ab.rogare a Regulamentelor (cin) n.. l1gy6g qi nr. 1 to1l71ale consiliuluigi a acordurilor gi convenfiilor internaliinale la care Romania este parte,

SE IMPUNE

::f,?,:?j::5":,:.1:,ttll, l?,.ul 
at Municipiutui rre:j a hottudrii privind aprobarea studiului

;i ;##;#ii #,iiil#T: ;'H#:Ioublic local de nerc.'qna n.i- ^,,*-o -^^-,r^+^#:*^f * j:^ r,::111 p1i" curse resu tate, a "o;;u;irtri-;; ffi;;r#';#;11ESLCLL'' 4 uu,rraururul .le oelegare a gestiunii serviciului de

ii*t',^":J:ll':.,*?]-,1: I"rcou": pTil curse resutate, a reguramenturui privind organizarea siorgarizarea qi

_Tlj:::::::::Tliylllg:o.1i'r.npuuri. r"J a"?ffit-$i;"#;j;;HJ,.*;J,ffi#:ffi*i
transportului public local dp persoane prin curse regurate in Municipiur Luloj.

DIREC$R,u"ory $EF BTROU,
*n$,ireana

Intocmit

Jr. Wagner Richard-Cristian

'#*'



Anexa nr.1 la H.C.L. nr......din. ........2016

. STUDIU DE OPORTI]NITATE

pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport public local de persoane
prin curse regulate in Municipiul Lugoj

Consideralii generale

lindnd cont de prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 9212007, cu
modificirile gi completdrile ulterioare;

Ludnd in considerare prevederile Ordinului Ministrului Internelor qi Reformei
Administrative nr. 35312007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modific[rile qi completdrile ulterioare;

Avdnd in vedere prevederile Ordonan{ei de Guvern nr.2712011 privind transporturile
rutiere, cu modificirile gi completdrilie ulterioare gi ale Normelor metodologice din 30 noiembrie
201 1 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea qi efectuarea transporturilor rutiere qi

a activitdlilor conexe acestora stabilite prin Ordonanfa Guvernului nr. 2712011 privind transporturile
rutiere, aprobate prin Ordinul Ministrului transporturilor qi infrastructurii, cu modificirile gi

complet[rile ulterioare; n

in considerarea Regulamentului (CE) NR. lO73l2OO9 din 2l octombrie 2009 privind
normele comune pentru accesul la pia\a internafional[ a serviciilor de transport cu autocarul qi

autobuzul gi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 gi Regulamentului (CE) nr.
1370/2007 al Parlamentului European gi al Consiliului privind serviciile publice de transport
feroviar qi rutier de cllltori Ei de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 119l/69 gi nr. 11,07170 ale
Consiliului qi a acordurilor gi conven{iilor internafionale la care Romania este parte;

in respectarea prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilitdli publice nr. 5112006,

republicat[, cu modificlrile qi complet[rile ulterioare qi ale Hotlrdrii Guvernului nr. 527/2013
privind aprobarea Regulamentului de organizarc gi funcfionare a Autorit[lii Nafionale de

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitdfi Publice;

finAnd cont de prevederile O.U.G. nr. 7712014 privind procedurile nafionale in domeniul
ajutorului de stat, precum qi pentru modificarea gi completarea Legii concurenfei nr.2l/1996;

in conformitate cu art.S alin.(Z) al Ordinului nr.26312007 al pregedintelui Autoritetii
Nalionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit[fi Publice( A .N.R.S .C.)
privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public
local, in vederea inilierii procedurii privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local
prin curse regulate pe teritoriul unit6tii administrativ-teritoriale Municipiul Lugoj, se intocmegte
prezentul studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport public
local de persoane prin curse regulate in Municipiul Lugoj, care cuprinde toate elementele obligatorii
prevdzute la alin.(3) din prezentul Ordin, respective urm6toarele:
- descrierea Ei identificarea serviciului, a ariei teritoriale gi a sistemului a cdrui gestiune urmeaz[ sf,

fie delegat[;
- situalia economico-financiard actuald a serviciului gi starea tehnicS a sistemului aferent acestuia;

- investi{iile necesare pentru modemizarea, imbundtd(irea calitativd qi cantitativ[, precum gi a
condiliilor sociale gi de mediu gi extinderea serviciului;
- motivele de ordin economic, financiar, social gi de mediu, care justificd delegarea gestiunii;

- nivelul minim al redevenfei, dupd caz;
- durata estimat6 a contractului de delegare.

in realizarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de

transport public local de persoane prin curse regulate ?n Municipiul Lugoj s-a folosit ca metodologie
de lucru:



- analiza documentelor privind programele de transport prestat de cdtre S.C.,,Meridian 22" S.A.
Lugoj, bugetele alocate in perioada 2003-2005 qi 2006-2016 pentru rcalizarea serviciului menlionat,
regulamentul privind organizarea gi funcfionarea serviciului regulat de transport public local de
cdl6tori in Municipiul Lugoj, etc;
- sesizdri telefonice ale cetf,fenilor.

Totodat6, a fost refinut qi un factor esenfial, acela cd, in anul 2005, prin H.C.L. nr.
189/28.07.2005, modificati ulterior, autoritatea public[ local[ a decis concesionarea serviciului
regulat de transport public local de cll6tori in municipiul Lugoj prin licitalie publicd.

Pe parcursul anilor 2006-2007 in urma desftqurlrii mai multor proceduri de achizilie
publicl privind concesionarea serviciului regulat de trinsport public local de cdldtori in municipiul
Lugoj, un singur operator de transport, in spefd S.C.,,ATLASSIB" S.R.L. a fost interesat de
concesionarea acestui serviciu , astfel c6, dupi evaluarea ofertei qi solicitarea de clarificdri a fost
incheiat Raportul procedurii de atribuire a acestui serviciu, prin care ofertantul a fost desemnat
cdgtigdtor.

Cu toate acestea, cdqtig[torul licitaliei, S.C.,,ATLASSIB" S.R.L a rcfuzat incheierea
contractului de concesiune, apreciind cd serviciul regulat de transport public local de cdl[tori in
municipiul Lugoj nu ii este profitabil gi prin urrnare, procedura de achizilie public[ s-a anulat.

Astfel, constatdndu-se de cltre autoritatea publici local[ cd prestarea serviciului regulat de
transport public local de cdl[tori, in urma desfbgur[rii unei proceduri de achizilie public6 pentru
concesionarea acestui serviciu nu prezintd interes pentru operatorii autoriza\i in domeniu s-a trecut
la aprobarea stabilirii modului de gestionare qi organizare a Serviciului regulat de.transport public
local de cdldtori in municipiul Lugoj, in modalitatea gestiunii directe, "prin hot[rdre a Consiliului
Local al Municipiului Lugoj.

in stabilirea procedurii de administrare a serviciului de transport public local de cdldtori in
municipiul Lugoj au fost avute in vedere dispoziliile art.23 din Legea nr.9212007 a serviciilor de
transport public local, cu modificdrile gi completf,rile ulterioare, autoritatea administrafiei publice
locale asumdndu-gi nemijlocit ,,prestarea serviciului de transport public local qi toate sarcinile gi

responsabilititrile, potrivit legii, privind organizarea , coordonarea, exploatarea, finanlarea qi

controlul funcfiondrii serviciului de transport public local, precum qi administrarea sistemului de
utilitdfi publice aferente", prevederile Legii nr.5112006 a serviciilor publice, modificat[ qi

completati gi ale Regulamentului (CE) nr. 137012007 al Paralamentului European gi al Consiliului
din23 octombrie 2007.

A. Descrierea Si identificarea serviciului, a ariei teritoriale Si a sistemului a cdrui gestiune
urmeazd sdfie delegatd;

Serviciul de transport public local de persoane face parte din sfera serviciilor comunitare de
utilitate public[ qi cuprinde totalitatea ac]iunilor gi activitSlilor de utilitate publicd qi de interes
economic qi social, desfdqurate la nivel local, sub controlul, conducerea sau coordonarea
autoritlfilor administraliei publice locale, in scopul asigurdrii transportului public local.

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate este serviciul ce trebuie sd

indeplineascf, cumulativ urm6toarele condilii :

a) s[ fie efectuat de c[tre un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit gi licenliat,
conform prevederilor O.G. nr.27 / 20ll privind transporturile rutiere;
b) se efectueazdnumaipe ruza administrativ {eritoriali a localitlfii ;

c) se execut[ pe rute gi cu programe de circulalie prestabilite de cdtre Consiliul Local al
Municipiului Lugoj;
d) se efectueazd de cltre operatorul de transport rutier cu mijloace de transport in comun definute in
proprietate/administrare sau pe baza unui contract de leasing, inmatriculate sau inregistrate, dupl
caz, in judelul Timig;
e) persoanele transportate sunt imbarcate in puncte fixe prestabilite denumite sta{ii publice;
f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele transportate,
un tarif de transport pebazd de legitimafii de c6ldtorie individuale, eliberate anticipat, al cdror regim
este stabilit prin lege;



g) transportul cu autobuzelel microbuzele se efecteaz[ numai pe bazd de licenfe de traseu qi caiete
de sarcini, elaborate qi eliberate in condiliile stabilite prin normele de aplicare a Legii nr.9212007 a
serviciilor de transport public local.

In conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.5LDA06 a serviciilor comunitare
de utilitdfi publice, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare ,, Autoritdtile
administrafiei publice locale au competen{i exclusivd, in condi{iile legii, in tot ceea ce privegte
infiinfarea, organizarea, coordonarea gi func{ionarea serviciilor de utilitifi publice, precum qi in
ceea ce priveqte ctearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea gi exploahrea bunurilor
proprietate publicl sau privatd a unitifilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilitati
publice'

In prezent, serviciul de transport public local este efectuat de operatorul de transport S.C.
MERIDIAN 22 S.A, in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public
local de persoane nr. 100934123.12.2013, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Lugoj gi
S.C.,,Meridian22" S.A. Lugoj, al cirui termen a fost prelungit pdn[ la data de 31.12.2016,
transportul efectuAndu-se, pe cinci trasee:

Linia nr. I
Nr. de stalii pe sens:28127, Lungimea traseului: 133 km
Mijloace de transport necesare: autobuz
Capacitate (nr. locuri) va fi in funcfie de fiecare mijloc de transport aferent traseului respectiv.
Linia nr. II

Nr. de stafii pe sens:20/2l,Lungimea traseului:37 km
Mijloace de transport necesare: autobuz
Capacitate (nr. locuri) va fi in functie de fiecare mijloc de transport aferent traseului respectiv.
Linia nr.[Il

Nr. de stafii pe sens: 17116, Lungimea traseului: 114 km
Mijloace de transport necesare: autobuz
Capacitate (nr. locuri) va fi in functie de fiecare mijloc de transport aferent traseului respectiv.
Linia nr. IV

Nr. de stafii pe sens: 12l10, Lungimea traseului:34 km
Mijloace de transport necesare: autobuz
Capacitate (nr. locuri) va fi in funclie de fiecare mijloc de transport aferent traseului respectiv.
Linia nr. V

Nr. de sta{ii pe sens: 17l16, Lungimea traseului:52 km
Mijloace de transport necesare: autobuz
Capacitate (nr. locuri) va fi in functie de fiecare mijloc de transport aferent traseului respectiv.

S.C.,,Meridian22" S.A. Lugoj, este o societate comerciald pe acliuni al cirei unic aclionar
este Consiliul Local al Municipiului Lugoj, rczultatd din reorganizarca prin H.C.L. nr.
38/26.03.1998 a fostei regii autonome R.A.,,Meridian 22" 5.A..

Totodat[, potrivit prevederilor Legii nr. 9212007, modificat[ gi completati precum gi ale
Legii nr.5112006, republicatd, cu modificdrile qi completirile ulterioare, alegerea modalitdlii de
atribuire a serviciilor de transport public local se face prin hotdrdre adoptat[ de consiliile locale,
serviciul in cauzd putdnd fi atribuit prin delegare a gestiunii operatorului autorizat S.C.,,Meridian
225.A. Lugoj, acesta fiind definltor al Licenfei nr. 1055884 penku transport public de persoane in
hafic internafional, emisf, de ARR ladatade 13.02.2016 cu valabilitate pdn[ la 12.02.2026.Mai
mult, societateain cauzd este ?n fapt gi in drept, operator de transport rutier pentru care, legiuitorul
a prevdzut posibilitatea delegdrii gestiunii serviciului de transport public local sd se faci , ftrd
licitalie, prin contract de delegare a gestiunii, indeplinind toate condifiile in acest sens.

In Municipiul Lugoj, la data inceperii derul5rii contractului de concesiune a transportului
public local de persoane, operatorii de transport, defineau in proprietate sau altd modalitate
prevlzutl de legislalia in vigoare urmdtoarele bunuri: teren -cu destinatie parcare pentru



autovehiculele din dotare, atelier de reparatii qi o clddire pentru sediu de firm[ qi pentru eliberare
legitimafii de cdlltorie.

Infrastructura aferenti serviciului de transport public local se afld in proprietatea

Municipiului tugoj si nu a fost datl in administrare operatorului de transport.
Municipiul Lugoj este al 2-1ea oraq ca m6rime qi importanli din judeful Timiq. Din punct de

vedere geografic, Lugojul se afl6 in sud-vestul Romdniei, in partea de nord-set a Banatului.
Regimul climatic este continental-moderat cu diferenfieri in funcfie de altitudine. Temperaturile
medii anuale sunt cuprinse intre 2 qi 8 grade C, iar valoarea medie a precipitaliilor variazd intre 600
gi 900 ml anual.

Municipiul Lugoj are o suprafald de 9.803 ha iar pbpulafia este de circa 47000 de locuitori.
Din punct de vedere economic, datoritd poziliei geografice proprice Lugojul a avut

dintotdeauna o bogatl activitate economicd qi comercial[.
Din punct de vedere administrativ unitatea administrativ-teritoriald Municipiul Lugoj este

compus5 din localitatea Lugoj cu satele apa\indtoare Tapia qi M[guri, in localitatea Mdguri
populalia fiind majoritard de etnie romd.

in perioada 200l-2016 transportul local de clldtori s-a desfdgurat in conformitate cu legislafia
in vigoare privind atribufiile consiliului local in asigurarea serviciilor de trannsport public local,
scopul activitdtii fiind asigurarea, atdt cdt s-a putut, a transporturilor de cdlStori de la qi spre locul de
muncd qi qcoald in municipiu.

in decursul anilor serviciul a fost redus sim{itor(numdrul de trasee parcurse qi frecvanfa orard)
ajungAnd in momentul de faf6 la 5 trasee, acesta fiind unul din motivele pentru care serviciul nu
pare atractiv pentru operatorii externi.

B Situalia economico-Jinunciard actuald a serviciului Si starea tehnicd a sistemului aferent
acestuia

in prezent, in municipul Lugoj, transportul public de persoane este organizat ca hansport
public local de persoane prin curse regulate, iar operator este S.C. Merdian 22 S.A.din Lugoj.
Contractul de concesiune a serviciului de transport public se frnalizeazi prin ajungerea la termen, in
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1370120071CE, Tratatului de Funcfionare al UE,
fapt ce determind parcurgerea de c[tre Consiliul Local a procedurilor impuse prin lege necesare

or ganizdrii transportului pub I i c local.
in vederea reglementdrii serviciului public de transport cll[tori in baza prezentului Studiu

de oportunitate, reteaua de transport public local prin curse regulate din Municipiul Lugoj, poate fi
compus[ din cinci trasee de transport public local de persoane, care, in urma modernizdrii
infrastructurii rutiere qi a spaliilor destinate traficului pietonal, poate asigura accesul la institu{iile de

utilitate public[ gi nevoile de deplasare ale locuitorilor conform prevederilor art.3 pct. 38 qi pct. 48

din OG 2712011 privind transporturile rutiere.
Programul de transport, graficul de circulafie, traseele, lungimea acestora qi numdrul staliilor

se va face dupd propunerea indicatd mai sus in graficele de circulafie a$a cum va fi prev6zut in
caietul de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate pe traselele Municipiului
Lugoj. Se urmdreqte prin acesta asigurarea capacitalii suficiente de transport in intervalele orare 6-8
qi 12,30-16,30.

Operatorul de transport, S.C.,,Meridian 22" S.A. Lugoj este definltor al Licenfei nr.

1055884 pentru transport public de persoane in hafic interna{ional, emisd de ARR la data de

13.02.2016 cu valabilitate pdn6 la 12.02.2026, avdnd un numdr de 6 mijloace de transport urban de

cdl[tori, 4 autobuze gi 2 microbuze, dupd cum urmeaz6:
l.AUTOBUZ M3 -TM -32 -MRD, capacitate 104 locuri-31 pe scaun qi 73 in picioare- definitor al

Licen{ei nr. 0338811 pentru transport public de persoane in trafic interna{ional, emisd de ARR la
data de 22.09.2016 cu valabilitate pAnd \a22.09.2017;
2. AUTOBUZ M3 -TM -54 -MRD, capacitate 54 locuri-54 pe scaun - delinitor al Licenfei nr.

0322805 pentru transport public de persoane in trafic internafional, emisl de ARR la data de

26.01.2016 cu valabilitate pdnd la 12.02.2017:'



3. AUTOBUZ M3 -TM -57 -MRD, capacitate 50 locuri-5O pe scaun - defin[tor al Licen,tei nr.

0322808 pentru transport public de persoane in trafic internafional, emis[ de ARR la data de

I 3 .02.20 | 6 cu valabil it ate pdnd la 12.02.20 I 7 ;

4. AUTOBUZ}d3 -TM -35 -MRD, capacitate 86 locuri-85 pe scaun qi I in picioare- de{in[tor al

Licenfei nr. 0338803 pentru transport public de persoane in trafic internafional, emisd"de ARR la
data de 13.02.2016 cu valibilitate pAnd la 12.02.2017;
5. MICROBUZ- TM-II-MRD- capacitate 20 locuri -definitor al Licenfei nr. 0322802 pentru

transport public de persoane in trafic interna{ional, emisd de ARR la data de 26.01.2016 cu

valabilitate pdnd la 12.02.2017 ;

6. MICROBUZ- TM-4O-MRD- capacitate 16 locuri
transport public de persoane in trafic internafional,
valabilitate pdn[ la 12.02.2017.

'-detindtor al Licen{ei nr. 0322804 pentru

emisf, de ARR la data de 26,01.2016 cu

Astfel, in ultima perioadl s-a constatat o preocupare constantd a operatorului de transport in
innoirea parcului auto, astfel cd autovehiculele identificate mai sus au fost achizi{ionate prin grija
acestuia.

Toate mijloacele de transport aflate in traseu ale S.C.,,Meridian 22" S.A. Lugoj de{in

autoriza[ii de transport valabile eliberate de municipiul Lugoj
De asemenea, personalul angajat in activitatea de transport qi care are atribufii in domeniul

siguran,tei circula{iei rutiere(conducltori auto, coordonator de transport) delin atestate profesionale

valabile eliberate de cltre Autoritatea Rutierd Romdnd.
Astfel, buna gestionare qi coordonare a serviciului, personalul calificat gi autorizat in

domeniu, a determinat ca in municipiul Lugoj sd nu se intdmple evenimente neplicute in intreaga
perioadd in care acesta a fost efectuat de c[tre operatorul S.C.,,Meridian22" S.A. Lugoj.

Totodatd S.C.,,Meridian22" S.A. are incheiat contract de prestdri servicii inregistrat sub nr.

394118.01.2016, pentru asigurarea serviciilor de intrefinere qi repara{ii auto la vehiculele
proprietatea societ6li i.

in analiza necesarului de mijloace de transport prin curse regulate pentru municipiul Lugoj
s-a constatat faptul cd S.C.,,Merdian 22" S.A. deline autovehicule de rezerv[ capabile sd asigure

minim 50Yo din capacitatea totali de transport.
Astfel, raportat la programul de transport din municipiul Lugoj, lindnd seama de numdrul

liniilor de transport, lungimea traseelor acestora qi numdrul de c5l5torii pe an, S.C.,,Meridian 22"
S.A. Lugoj, asigurd o acoperire rezonabild a capacitd\ii de transport necesar[.

Principalele date de exploatare pentru serviciul de transport public local prin curse regulate in
municipiul Lugoj sunt urmdtoarele:

-lungimea totald a traseel or 1 inii lor(dus/intors) : 9 9,7 km
-numdr de cdlStorii: 283.022 cdldtoriilan
-parcul activ:4 autobuze gi 2 microbuze
-parcurs total: 3 69 l<nt/ zi
-numdr de curse: 21 zi
-numdr de c6l6torii: lll9 cdldtoriilzi

Totodatd, subliniem faptul cd in municipiul Lugoj se intenlioneazd implementarea sistemului de

transport inteligent, conform, iar prin delegarea gestiunii serviciului se are in vedere dezvoltarea

acestuia.
Prin introducerea acestui sistem se permite aplicarea prevederilor Directivei 20l0l40NE

privind implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului rutier qi pentru

interfefele cu alte moduri de transport, sisteme care fumizeazd utilizatorilor gi participan(ilor la trafic

vulnerabili, date de bazi privind cdlStoria precum: orare gi tarife ale mijloacelor de transport in comun,

informalii privind cdlStoriile multimodale inaintea gi in timpul cdlStoriei.

Pe aceleagi principii, este dezvoltat transportul metropolitan in UE unde, in plus fala de

legislafia din fara noastr6, traseele au regim de trasee locale pe o razd de 50 km in jurul centrului

urban polarizator. Acesta a fost qi argumentulinbaza c[ruia Regulamentul56ll2006lcE a preluat

din legislafia lSrilor membre exceptarea utilizirii tahografului pentru mijloacele de transport

persoane prin servicii regulate pe trasee cu lungimea liniei de p6nd la 50 km.



Prefurile gi tarifele aferente serviciilor de utilit[1i publice se fundamerfteazd, cu respectarea

metodologiei de calcul stabilite prin Ordinul nr.27212007 al A.N.R.S.C., pe baza cheltuielilor de

produclie qi exploatare, a cheltuielilor de intrelinere gi repara(';ii, a amortismentelor aferente

capitalului imobilizat in active corporale gi necorporale, a costurilor financiare asociate creditelor
contractate, a costurilor derivdnd din contractul de delegare a gestiunii qi includ o cot[ pentru

crearea surselor de dezvoitare gi modernizare a sistemelor de utilitefl publice, precum gi o cot[ de

profit, in conformitate cu art.43 alin.(3) din Legea nr.5112006 a serviciilor comunitare de utilit[ti
publice, republicat[, cu modific[rile gi complet[rile ulterioare.

Prelurile Si tarifele aferente serviciilor
Tarifele legitimaliilor de cdldtorie actuale in transportul public local, sunt stabilite prin

Hot[rdre a Consiliului Local la propunerea Consil,iului de Administrafie al societ[tii astfel :

l.transport urban cildtori pebazd de bilet:

Pentru pregcolari, elevi gi studenfi:
1. transport urban cllitori pebazd de bilet:

1,20 lei/c[ldtorie
2,40 leilcdldtorie

26,40 leil abonamenVlund
52,80 lei/ abonament/lun[

0,601 lei/cdl6torie
1,20/ leilcdldtorie

13,20 leil abonam enVlund
26,40 ler/ abonamenVlund

-0-5 km
-0-10 km

2. transport urban cdldtori pebazd, de abonament:
-0-5 km
-0-10 km

2. transport urban c6l5tori pebazd de abonament:

-0-5 km
-0-10 km

-0-5 km
-0-10 km

Pentru transportul cu autobuze - curse Primdrie -2,03leilkm(frrd T.V.A).

Facilitd(i la transportul public local, obligatorii aii acordate, prin lege
in conformitate cu prevederile legale, dupd atribuirea contractului de delegare a gestiunii

serviciului de transport public local c6tre S.C.,,MERIDIAN 22" S.A. Lugoj, in municipiul Lugoj
beneficiazl de gratuitate la transport urm[toarele categorii de persoane:

- gratuitd(i acordate in conformitate cu prevederile Legii nr.44812006 privind protec{ia qi

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat[, cu modificlrile gi completlrile
ulterioare;
- faciliti{i la transportul public local prin curse regulate, in unitatea administrativ-teritoriald
acordate in condiliile OG. nr.97/1999 privind garantarea furniz[rii de servicii publice subven{ionate

de transport rutier intern qi de transport pe ciile navigabile interioare, republicati cu modific[rile Ei

completlrile ulterioare, acordate prin hot[r0re a consiliului local, prin subvenfionarea integrald a

acestora din bugetul local, in vederea protej[rii unor categorii sociale defavorizate qi pentru

sprij inirea acestora astfel:
a)pensionarilor;
b) elevilor qi studenfilor;
c) gomerilor qi persoanelor din evidenfele A.J.O.F.M. aflate ?n ciutarea unui loc de munc6;

d) asistafilor social;
e)veteranilor, invalizilor qi vdduvelor de r[zboi;
f) benficiarilor Legii nr.34112004 modificat6 gi completat[ qi ai Decretului Lege nr. 118/1990,

republicati cu modiflc[rile qi completlrile ulterioare.
ln prezent, Consiliul Local al Municipiului Lugoj acord[ gratuitate la transport

urmdtoarelor categorii de persoane:
- veteranii gi vlduvele de rdzboi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 4411994 privind acordarea

unor drepturi veteranilor gi vdduvelor de rdzboi -20 $ilizatoti



- persoanele persecutate din motive politice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice in perioada comunistd -16
utilizatori;
- luptdtorii caie au contribuit la victoria revoluliei romAne din decembrie 1989, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 4211990 pentru cinstirea eroilor-martiri gi acordarea unor drepturi acestora,

rdnililor gi luptitorilor la Revolulia din 1989 -15 utilizatori;
- persoanele cu handicap grav, insolitorii persoanelor cu handicap grav qi asistenfii personali ai
persoanelor cu handicap grav in prezefia acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 44812006
privind proteclia gi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 450;
-someri sau persoanele aflate in evidentele AJOFM in cauiarea unui loc de munca.
-elevi si studenti
-pensionarii
-persoanele fara venituri sau ale caror venituri, pe membru de familie se situeaza sub salariul mediu pe

economie.
Subvenfiile ce se acordA de la bugetul local pentru persoanele care beneficiazd, de facilitdfi la

transportul public local sunt stabilite integral prin hotdrdre a Consiliului Local al Municipiului
Lugoj, prin Conhact de acordare a subvenfiei pentru transportul public local de cdldtori in
municipiul Lugoj.

C. Investiliile necesare pentru modernizarea, tmbundtdlirea calitativd Si cantitativd,
precum Si condiliilor sociale Si de mediu Si extinderea serviciului

in municipiul Lugoj, actualul stadiu de dezvoltare al sistemfilui public local necesitd
investifii majore.

Prin aprobarea de cdtre Consiliul Local al Municipiului Lugoj a Planului de Mobilitate
Urband Durabild pentru municipiul Lugoj, elaborat in conformitate cu Ghidul Jasper orientativ
pentru Autorit[tile Contractante din Rom6nia, proiect ce se afl6 in procedura aplicdrii Legii
nr.52/2003 privind transparenla decizionald ?n administrafia public[, republicatd, se urmlregte
indeplinirea viziunii de dezvoltare urband gi de dezvoltare a mobilitdlii urbane, prin suprapunerea
unui obiectiv general gi a unor obiective strategice qi operalionale, avdnd ca obiectiv general
creearea qi dezvoltarea unui sistem de transport durabil, care s[ corespundl aqteplrilor gi nevoilor
de mobilitate qi accesibilitate a cet6,tenilor gi mirfurilor, in cadrul unui mediu urban atractiv,
slnltos gi prietenos cu mediul.

Planul de Mobilitate Urband Durabild pentru municipiul Lugoj urm[reqte crearea unui
sistem de transport durabil, care sd satisfacd nevoile comunitSfii din teritoriu, vizdnd cinci mari
obiective strategice:

Accesibilitatea - Punerea la dispozifia tuturor cet[fenilor a unor opliuni de transport care si
le permitl sd aleagd cele mai adecvate mijloace de a c61[tori spre destinafii gi servicii-cheie. Acest
obiectiv include atdt conectivitatea, care se referd la capacitatea de deplasare intre anumite puncte,

cdt qi accesul, care garanteazd cd, in mdsura in care este posibil, oamenii nu sunt privafi de

oportunititi de cildtorie din cauza unor deficien,te (de exemplu, o anumitd stare fizici) sau a unor
factori sociali ( inclusiv categoria de venit, v0rsta, sexul gi originea etnic[);

Siguranfa qi securitatea - Creqterea siguran{ei qi a securit[1ii pentru cdldtori gi pentru

comunitate in general;
Mediul - Reducerea polu[rii atmosferice qi fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seri qi a

consumului energetic. Trebuie avute in vedere in mod specific {intele nafionale qi ale Comunit[{ii
Europene in ceea ce priveqte atenuarea schimbdrilor climatice;

Eficienfa economicE - Creqterea eficienfei gi a eficacit6fii din punctul de vedere al costului
privind transportul de cdldtori qi de marfr;

Calitatea mediului urban - Contribufia la cregterea atractivitdlii gi a calitAfli mediului
urban gi a proiect[rii urbane in beneficiul cet[{enilor, al economiei gi al societdlii in ansamblu.

La nivel operafional, PMUD urm[reqte indeplinirea viziunii qi obiectivului general prin
convergenfa a 1 1 obiective operafionale:

l.Crearea unui sistem de transport public atractiv qi accesibil qi creqterea cotei modale a

transportului public in detrimentul transportului cu autoturismul;



Z.Integrarea sistemelor de transport, transport public qi parcare in conceptul general de

Smart City;
3.Asigurarea conectiviti{ii obiectivelor de interes public qi a cartierelor prin infrastructura

destinati transportului nemotorizat;
4.Creqterea cotei modale a transportului nemotorizat;
5.Valorificarea poienfialului urban prin amenajarea de spalii pietonale gi de promenade;

6.Reducerea num[rului de accidente prin lucr[ri de reconfigurare a intersecliilor qi a
punctelor de conflict intre modurile de transport;

T.Reducerea traficului auto;
8.Fluidizarea traficului qi eliminarea blocajelor, cu scopul scdderii duratei medii de

c[l[torie;
g.Asigurarea necesarului de parc[ri de reziden{i gi in proximitatea obiectivelor de interes

public;
l0.Reducerea emisiilor poluante, reducerea gazelor cu efect de ser6;

1 l.Creqterea eficientizdrii utilizdrii resurselor de mediu prin promovarea transportului
electric.

[n prezent, principalele obiective urmlrite in procesul de organizare a serviciului de

transport public local sunt:
- informarea gi consultarea periodic[ a popula]iei asupra politicilor de dezvoltare durabil[

din domeniul serviciului de transport public local;
- corelarea capacit4iimijloacelor de transport de personae cu fluxurile de c[l6tori existente;
- asigurarea continuit[tii serviciilor de transport prin programele de transport, corelate cu

fluxurile de c[ldtori;
- asigurarea finangdrii necesare dezvoltdrii componentelor sistemului de transport public

local.
in vederea atingerii obiectivelor propuse sunt necesare efectuarea unor investilii pentru

modernizarea, imbun[t[firea calitativ[ gi cantitativ[ a serviciului, precum qi condifiilor sociale qi de

mediu de cdtre:

L.Autoritatea publici locall
- amenajarca stafiilor de autobuz cu mobilier urban, echipate cu panouri pentru informare asupra

timpilor de sosire a mijloacelor de transport in comun;
- afiqarea in stafiile de transport public de pe traseu a h[(ii schematice;
- in conformitate cu art. 65 din Ordinul 35312007 autoritAflle administrafiei publice locale vor
asigura, pe teritoriul administrativ, semnalizarea rutierd (indicator bus) qi iluminarea zonelor
stafiilor de autobuz;
- adaptarea sta{iilor mijloacelor de transport in comun conform prevederilor legale.

2. Operatorul de transport
- adaptareamijloacelor de transport ?n comun pentru a facilita accesul neingrddit al persoanelor cu

handicap la transport gi c5l6torie, in conformitate cu art. 64 din Legea nr. 448/2006 republicatd;
- folosirea unor mijloace de transport cu dotlri superioare pentru a asigura condilii optime de

cdlfltorie indiferent de perioad6:incdlzire, aer condilionat, iluminat interior corespunzitor, etc;

- modernizarea parcului auto gi folosirea unor autobuze cdt mai noi, cdt mai putin poluante, care sI
indeplineascd ultimele norme EURO de poluare;
- realizareade proiecte de cercetare qi de demonstralie pentru vehicule cu emisii reduse sau emisii
zero gi a combustibililor altemativi;
- imprimarea cu caractere mari qi in culori contrastante a indicativului rutei mijloacelor de transport

in comun qi afigarea materialelor de informare in mijloacele de transport in comun;
- realizarea unui studiu pentru asigurarea vdnzdrii legitimafiilor de cdl[torie prin intermediul

automatelor de bilete, amplasate de operator, in staliile de autobuz cu un aflux mare de c[l[tori,
stafii de autobuz stabilite de comun acord cu autoritatea public[;

Realizarea investifiilor va fi obligafia operatorului de transport delegat pe parcursul derullrii
contractului.



D. Motivele de ordin economic, financiar, social Si de mediu, care justijicd delegarea gestiunii
serviciului de transport public local
Efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate reprezintf, o

necesitate pentru municipiul Lugoj, intrucdt vine in rezolvarca problemelor cu care se confrunti
zilnic locuitorii care nu defin mijloc de transport pentru a ajunge la instituliile de invdfdmdnt,
locurile de munci sau alte institulii.

tn ceea ce priveqte motivele de ordin economic, financiar gi de mediu care justific[
delegarea gestiunii serviciului public urban, trebuie avut in vedere faptul c[ transportul public
urban reprezintdun factor de importanf[ al incluziunii sociale.Repartizarea activit[tilor economice
qi gestionarea mobilitdlii in unitatea administrativ-teritorialS Municipiul Lugoj (oraq qi localitafile
aparfinf,toare) condilioneazd deplasirile care au loc in fiecare zi. Factori ca locul de muncd,
locuinfa, egalitatea de qanse qi transportul au un rol esen{ial in incluziunea sociali.

La orele de vdrf c0nd apar cele mai mari probleme de trafic in zonele urbane, hansportul in
comun este de 10 ori mai eficient din punct de vedere energetic qi cu emisii mai reduse de gaze de

efect de serd dec6t transportul cu autoturismul ( I autobuz : 70 autoturisme care ocupd in trafic 1

km de arterd urban[, la o vitezd de deplasare de 50 km/or[). Printre principalele probleme cu care se

confruntd, atdt autorit[file locale, cdt qi operatorii de transport, sunt neglijarea consecinfelor tehnice
ale dezvoltlrii urbane asupra traficului qi statutul social diferit al mijloacelor de transport
automobilul fiind considerat modern, iar transportul in comun demodat, destinat persoanelor cu
resurse financiare limitate, care nu-qi pot permite un autoturism. in acest Scop, nu este nevoie numai
de sporirea ahactivit[tii transportului public de cdldtori qi a infrastructurii pentru pietoni qi bicicligti,
ci qi limitarea in mod congtient a utiliz[rii automobilului deoarece nu existd fonduri gi spaliu
suficiente pentru dezvoltarea simultanl a infrastructurii rutiere pentru automobile qi pentru

transportul public de c6l[tori pe distanle scurte.
La creqterea atractivit6tii transportului public nu contribuie numai calitatea gi cantitatea

ofertei in ceea ce priveqte frecvenfa curselor, viteza, curdfenia, siguranfa, informafia furnizatd" etc.
Tarifele de cf,l[torie accesibile fac de asemenea parte dintre factorii care joacd un rol important in
determinarea alegerii mijlocului de transport. Transportul urban trebuie sI fie accesibil din punct de

vedere financiar chiar qi pentru persoanele cu venituri scdzute. Utilizatorii vor recurge mai mult la
transportul public de cf,lf,tori, care face concurenld automobilului, numai in condiliile unei oferte de

calitate cu tarife accesibile. Acest obiectiv va putea fi atins numai in condiliile cregterii continue a

eficien{ei transportului public de c6l6tori. Dac[ se va ajunge la o optimizarein acest domeniu, va
putea creqte qi gradul de recuperare a cheltuielilor.

Este extrem de important sd se estimeze costurile reale ale transportului cu automobilul, iar
pentru aceasta este indispensabili intemalizarea costurilor exteme ale acestuia (cheltuieli legate de

int0rzieri qi de consumul sporit de combustibil datorit[ congestiondrii traficului, poluarea urband
produsd in detrimentul s6nAt6tii publice gi a atractivitIlii oragelor, poluarea fonicf,, acapararea unor
suprafefe de citre traficul auto in mers qi sta{ionar, etc.). Intemalizarea costurilor externe in
domeniul transporturilor ar contribui in mod evident la cregterea competivitdtii transportului public
de cil[tori.

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se atribuie de cStre

autoritdtile administrafiei publice locale, pebazd, de hot[rAri de dare in administrare sau de atribuire
in gestiune delegat[ sau prin alte modalitd[i prevdzute de lege.

in conformitate cu art.24 alin. 1 qi 2 din Legea nr.9212007 a serviciilor de transport public local:

"Gestiunea delegat[ este forma de atribuire prin concesionare a serviciului de transport public local
prin care autoritdtile administrafiei publice locale transfer[ unuia sau mai multor operatori de

transport rutier sau transportatori autorizali cu capital public, privat sau mixt sarcinile 5i

responsabilitdfile proprii cu privire la prestarea propriu-zisd a serviciului, precum qi la exploatarea,

intrefinerea, reabilitarea gi modernizarea bunurilor proprietate publicd aferente sistemului de

transport public local, in baza unui contract de delegare a gestiunii. [n cadrul unei localit[fi, al unei

asociafii de dezvoltare comunitar[ sau al unui jude{, serviciul de transport public local va fi atribuit
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in gestiune delegat[ prin hot[rdre a consiliului local, a consiliului judefean sau a Consiliului General
al Municipiului Bucuregti, respectiv, a asocia{iei de dezvoltare comunitard, dupd caz."

Conform prevederilor art. 4 lit. a din Ordinul nr.26312007 al ANRSC delegare de gestiune
este "procedura prin care o unitate administrativ-teritorial[ sau o asociafie de dezvoltare
comunitar6, in calitate de delegatar, atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licenf[ sau
autorizalie de transport, dupl caz, in calitate de delegant, in condiliile prezentelor norme cadru,
gestiunea serviciilor de transport public local, precum qi exploatarea sistemului de utilitnfi publice
aferent."

Av6nd in vedere prevederile art.30 alin.(l).qi (2) din Legea nr.5l/2006, republicatd,
modificatl qi completatd :,, OrganizareaSi desfrgurarea procedurilor de atribuire a contractului de
delegare a gestiunii pentru serviciile de utilitlti publice prevdzute la art.l alin.(2) se fac in baza unei
documentafii de atribuire elaborate de delegatar, dupd caz, in conformitate cu Legea nr.98/2016
privind achiziliile publice, cu Legea nr. 99/2016 privind achizifiile sectoriale qi cu Legea
nr.10012016 privind concesiunile de lucr[ri gi concesiunile de servicii.

Alegerea procedurii gi aprobarea documentafiei de atribuire a conkactelor de delegare a
gestiunii se fac prin hot[rdri ale autoritdfilor deliberative ale unit[1ilor administrativ-teritoriale sau,
dupd caz, prin hot[r6ri ale adundrii generale a asocialiilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect
de activitate serviciile de utilitdf i publice, in bazamandatului primit."

Procedura de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate se intocmegte pe baza normelor - cadru privind organizarea gi derularea gestiunii
serviciului, elaborate de Autoritatea Na{ional[ de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilitafl Publice.

Conform art. 8 din Ordinul nr. 26312007 al ANRSC, "autoritatea publicd/asociafia de
dezvoltare comunitard atribuie contractul de delegare a gestiunii prin:

a) licitafie public6 deschis5;
b) negociere directd, in cazul in care doud licitalii publice deschise consecutive nu conduc la

desemnarea unui cAqtigdtor sau in situafia in care, dupl repetarea procedurii, nu s-au depus doul
oferte;

c) atribuire directf,, fdrd licitalie, in cazul operatorilor de transport rutier prevdzu{i la art. 30 alin.
(2) lit, a) 9i b) qi al transportatorilor autorizali prevdzuli la art.30 alin, (3) lit. a) qi b) din Legea
serviciilor de transport public local nr. 9212007:

- societ[fi comerciale infiinlate de autoritdfile administra{iei publice locale sau de asocia{iile de
dezvoltare comunitar[, defindtoare de licenle de transport valabile;

- societdfi comerciale rezultate ca urrnare a reorganizdrii administrative a regiilor autonome de
interes local sau judefean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autoritatilor
administrafiei publice locale, al c[ror capital social este definut, in totalitate sau in parte, in calitate
de proprietar sau coproprietar de cdtre unitdfile administra{iei publice respective, defindtoare de
licenfe de transport valabile;

- societ[fi comerciale cu capital social privat sau mixt, de{in[toare de licen{e de transport
valabile;

- compartimente sau servicii specializate de hansport local ca structuri proprii ale autoritIlilor
administrafiei publice locale sau ale asociafiilor de dezvoltare comunitard cu sau fEri personalitate
juridici, a$a cum sunt definite la art.22 alin. (2)."
Delegarea gestiunii serviciului de transport se va realiza cu respectarea urmdtoarelor cerin,te de
bazd":

- actualul stadiu de dezvoltare al sistemului de transport public local din oragul Municipiului
Lugoj trebuie men{inut gi dezvoltat la acelaqi nivel in localitalile limitrofe;

- serviciile de utilititi publice se organizeaz[ qi se gestionez[ de cdtre autorit6tile administrativ -
teritoriale in raport cu infrastructura tehnico - edilitar[ existent5, in conformitate cu prevederile art.
3 alin. 1 din Legea nr.5112006 a serviciilor comunitare de utilit[1i publice, republicatd, modificat[ qi

completat[;
- serviciile de utilitdfi publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes

general, fiindu-le aplicabile obligafiile de serviciu public definite potrivit exigenleil cerinfei
fundamentale: continuitate din punct de vedere calitativ qi cantitativ, in condilii contractuale
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reglementate, conform prevederilor art.7 alin. 1 lit. b din Legea nr. 5112006 a serviciilor comunitare

de utilitdfi publice, republicatd, modificatd qi completatd;

-inbazacerin,telor specifice ale Consiliului Local se va introduce in conlinutul regulamentelor,

caietelor de sarcini gi contractelor de delegare a gestiunii serviciilor clauze specifice care privesc

organizarea. funcfionarea, gestionarea qi finan{area serviciilor de utilit[fi publice, respectiv

administrarea, exploatarea qi finanlarea obiectivelor de investifii din infrastructura tehnico -
edilitard a localitElilor, in funcfie de particularitilile acestora, de interesele actuale gi de perspectivd

ale comunitafilor respective, conform art. 50 alin. 3 din Legea 5ll2006,republicatd, modificatd qi

completat6;.
Avdnd in vedere cele de mai sus atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de

transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul Municipiului Lugoj, se va realiza

prin gestiune delegatl prin atrinuire directd, ftr[ licitalie, ?n conformitate cu legislafia in vigoare.

Conhactul de delegare a gestiunii serviciului se va incheia cu operatorul de transport S.C.

,,Meridian 22- S.A. dupd parcurgerea etapelor prevdzute in art. 8 din Ordinul nr. 26312007 al

AI{RSC. Acesta va avea dreptul de a opera pe teritoriul Municipiului Lugoj, in schimbul

indeplinirii obligafiilor de serviciu public, obliga{ii stabilite in cadrul contractului de delegare,

Regulamentului de transport local qi in cadrul intregii documenta{ii de atribuire.

E. Nivelul minim al redevenlei
in ansamblul elementelor pe care se realizeazd studiul de oportunitate , nivelul minim al

redeven,tei impune o abordare speciall av0nd in vedere competenfele gi responsabilitilile ce revin

operatorilor de transport public local in calitate de furnizori/prestatori ai activit[fllor componente

ale serviciilor, precum qi caracteristicile speciale ce decurg din atribuirea sistemului de transport

public local aferent serviciilor.
Astfel se propune ca delegatul s[ achite pe perioada de derulare a contractului o redevenp

anuald de Q,lYo din contravaloarca incaslrilor rczultate in urma activit[1ii de transport, redevenf[ ce

se va actualiza la fiecare inceput de an cu indicele prefurilor de consum furnizat de Institutul

National de Statistica.
Condiliile qi termenele de plat6 vor fi prevdzute in contractul de delegare al gestiunii

serviciului de transport public local.
Apreciem cd prin aceastd mdsuri se creeazd premisele realizdrii de citre operatorul de

transport a unor investifii specifice in infrastructura tehnico-edilitard aferentd sistemului de

transport public local, de naturf, si contribuie la cregterea calitdlii serviciilor prestate.

F, Durata contractului de delegare a gestiunii
Durata contractului de delegare a gestiunii este de 6 ani, incep0nd cu data de 01.01.2017.

Concluziitinale
Consiliul Local al Municipiului Lugoj, in calitate de aclionar unic al S.C.,,Meridian22" S.A. Lugoj,

considerd oportuni atribuirea prin gestiune delegatl de c[tre Municipiul Lugoj, prin contract de

delegare a gestiunii, frr[ licitalie, prin atribuire direct[ a serviciului de transport public local de

persoane prin curse in Municipiul Lugoj, avdnd in vedere ci este vorba de un operator de

transport autori fiOi1iit" legii, delindtor de licenfe qi autorizalii, cate ptesteazd servicii

publice in o largd experien![ in @rneniul siu de activitate.

$ef birou,
Prof.ing. Pffd

intocfrit

l1
Jr.Wagner Richard-Cristian



 

 

Anexa nr. 2 la HCL nr. .......... din ............. 2016 
 

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE 

TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN CONCESIUNE  

ÎN 

MUNICIPIUL LUGOJ/JUDETUL TIMIŞ 

Nr. ________/_________ 

 

PREZENTUL CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE 

TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN CONCESIUNE a fost încheiat la data de 

____________, între: 

(1) Municipiul Lugoj, persoană juridică, cu sediul în Lugoj, P-ţa Victoriei nr.4, jud. 

Timiş, având cod fiscal nr. 4527381, cont nr. RO36TREZ62324510220XXX, 

deschis la Trezoreria Lugoj, reprezentat prin BOLDEA FRANCISC 

CONSTANTIN având funcţia de PRIMAR AL MUNICIPIULUI LUGOJ  în 

calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare Autoritatea 

Contractantă;  

şi 

(2) Operatorul de transport S.C.,,MERIDIAN 22” S.A. Lugoj, cu sediul în Lugoj, str. 

Plopilor nr.22, judeţul Timiş, înregistrat sub nr. J/35/454/1992 la Registrul 

comerţului Timiş, având contul RO76TREZ6215070XXX014800, deschis la 

Trezoreria Timişoara, codul unic de înregistrare RO 1846548, reprezentat legal 

prin ...................., având funcţia de DIRECTOR GENERAL, în calitate de 

delegant, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte,  

 

ÎNTRUCÂT: 

 Acest contract este încheiat în baza legislaţiei specifice cu privire la serviciul de 

transport public local de călători, şi anume:  

- Regulamentul C.E. 1370/2007 al Parlamentului şi Consiliului European; 

- Legislatia naţională cu privire la transportul public local de călători, 

indicată în Anexa 1. 

 Contractul este atribuit direct, potrivit prevederilor Regulamentului C.E. 

1370/2007 având în vedere calitatea Operatorului de operator intern conform 

hotarârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj de atribuire nr…….din………. ; 
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 Operatorul, S.C.,,Meridian 22” S.A  a fost înfiinţat  prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Lugoj nr. 38 din 26.03.1998  prin reorganizarea fostei  Regii 

Autonome ,,Meridian 22” având acţionar unic Consiliul Local al Municipiului 

Lugoj. 

 Prezentul Contract are ca scop furnizarea de servicii de transport public de interes 

economic general şi stabilirea condiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea 

transportului public de călători în  municipiul Lugoj. 

 

 

PRIN URMARE, luând în considerare cele de mai sus, părţile convin să încheie 

prezentul Contract după cum urmează:  

 

CAPITOLUL 1. DEFINIŢII 

În măsura în care nu se prevede altfel, termenii şi expresiile folosite în Contract vor 

avea următorul înţeles: 

„A.N.R.S.C.”  

 

Înseamnă Autoritatea Naţională de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. 

„Atribuire directă” Înseamnă modalitatea prin care Autoritatea 

Contractantă deleagă gestiunea serviciilor de transport 

public local, fără licitaţie publică sau negociere 

directă, potrivit art. 30 alin. (6) din Legea nr. 92/2007, 

direct Operatorului, având în vedere calitatea acestuia 

de Operator intern. 

Atribuirea directă avută în vedere este cea 

reglementată de art. 2 litera h) din Regulamentul CE 

nr. 1370/2007, potrivit căruia prin atribuire directă se 

înţelege atribuirea unui contract de servicii publice 

unui anumit operator de serviciu public, fără o 

procedură competitivă de atribuire prealabilă. 

 

„Autoritate de autorizare” Înseamnă structura locală cu atribuţii de organizare, 

reglementare, autorizare, monitorizare şi control al 

serviciului public de transport călători înfiinţate în 

aparatul de specialitate al primarului, respectiv  
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Compartimentul de autorizare servicii de transport 

local; 

„Autoritatea Contractantă” Înseamnă autoritatea locală competentă: Municipiul 

Lugoj, care are competenţa legală de a delega 

gestiunea Serviciului de transport public local şi 

capacitatea de a concesiona infrastructura aferentă.  

„Compensaţie” Reprezintă compensaţii de serviciu public, definite la 

art. 2 litera (g) din Regulamentul nr. 1370/2007 drept 

orice beneficii, în special financiare, acordate direct 

sau indirect de către o autoritate competentă din 

fonduri publice în perioada de punere în aplicare a 

unei obligaţii de serviciu public sau în legătură cu 

perioada respectivă. 

„Contract” Înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public local, inclusiv toate 

anexele la acesta. 

Contractul este un contract de servicii publice, 

definit la art. 2 litera i) din Regulamentul CE nr. 

1370/2007 drept actul obligatoriu din  punct de vedere 

juridic care confirmă acordul încheiat între o 

autoritate competentă şi un operator de serviciu public 

cu scopul de a încredinţa respectivului operator de 

serviciu public gestionarea şi exploatarea serviciilor 

publice de transport de călători, sub rezerva unor 

obligaţii de serviciu public. 

„Diferenţe de tarif” Reprezintă sumele acordate Operatorului de la 

bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele 

altor institutii stabilite prin lege, aferente acoperirii 

influentelor  financiare rezultate  din reduceri de tarif  

la legitimatiile de calatorie individuale pentru anumite 

categorii de călători, potrivit Capitolului 8 din 

prezentul Contract şi Anexei 7. 

„Drept exclusiv” Dreptul exclusiv avut în vedere este cel definit la art. 

2 litera f) din Regulamentul CE nr. 1370/2007 ca fiind 
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orice drept care permite exploatarea anumitor servicii 

publice de transport de călători de către un operator de 

servicii publice pe o anumită rută sau reţea ori într-o 

anumită zonă, cu excluderea oricărui alt asemenea 

operator. 

„Efectul financiar net” Înseamnă totalitatea efectelor, pozitive sau negative, 

ale conformării Operatorului cu Obligaţia de serviciu 

public. Efectul financiar net va fi calculat potrivit 

Anexei la Regulamentul CE nr. 1370/2007 şi va ţine 

seama de costurile efective cu prestarea Obligaţiei de 

serviciu public suportate de Operator, reflectate în 

situaţiile financiare anuale auditate ale acestuia, pe 

categoriile de costuri prevăzute în Anexa 9 

„Licenţă de traseu” Înseamnă actul tehnic şi juridic emis de Autoritatea de 

transport, opozabilă faţă de organele cu atribuţii de 

control în trafic, care atestă că Operatorul are dreptul 

să presteze serviciul local sau judeţean de transport 

călători, după caz, efectuat pe căi publice de transport 

rutier cu autobuze sau autocare, pe un anumit traseu şi 

conform Programului de transport al Operatorului;. 

„Obligaţii de serviciu public” Obligaţiile de serviciu public sunt acele obligaţii 

definite de art. 2 litera (e) din Regulamentul CE nr. 

1370/2007, respectiv acele cerinţe definite sau 

stabilite de către o autoritate competentă, pentru a 

asigura servicii publice de transport de călători de 

interes general, pe care un operator, dacă ar ţine 

seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar 

asuma sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în 

aceleaşi condiţii fără a fi retribuit. 

„Operator” Înseamnă societatea comerciala care are competenţa 

şi capacitatea recunoscute de a presta serviciile de 

transport public local care fac obiectul prezentului 

Contract, în condiţiile reglementărilor în vigoare, şi 

care asigură nemijlocit administrarea şi exploatarea 
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sistemului de utilităţi publice aferent acestuia.  

Operatorul este un operator de serviciu public, definit 

la art. 2 litera d) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, 

drept orice întreprindere publică sau privată sau orice 

grup de astfel de întreprinderi care exploatează 

servicii publice de transport de călători, sau orice 

organism public care prestează servicii publice de 

transport de călători.  

Operatorul este un operator intern, astfel cum acesta 

este definit de art. 2 litera (j) din Regulamentul CE nr. 

1370/2007, respectiv o entitate cu personalitate 

juridică distinctă, asupra căreia Autoritatea 

Contractantă exercită un control asemănător cu cel 

exercitat asupra propriilor sale departamente şi are 

toate obligaţiile legale ce decurg din această calitate. 

„Program de circulaţie” Înseamnă documentul utilizat în transportul public 

local de persoane prin curse regulate, care conţine în 

principal informaţii privind traseul, capetele de traseu, 

lungimea traseului, staţiile pentru 

îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanţele dintre 

staţii şi intervalele de succedare a curselor.  

Programele de circulatie sunt aferente traseelor ce fac 

parte din Programul de transport asumat de Operator 

prin prezentul Contract, ataşat la prezentul Contract 

ca Anexa 2.2. 

„Programul anual de întreţinere şi 

reparare a infrastructurii de 

operare” 

Înseamnă programul de întreţinere şi reparare a 

infrastructurii de transport, asumat de Operator şi 

aprobat de Autoritatea Contractantă în conformitate 

cu prevederile art. 12.1.4 din prezentul Contract. 

„Programul de investiţii” Înseamnă Programul de investiţii al Operatorului şi 

Programul de Investiţii al Autorităţii Contractante, 

ataşat la prezentul Contract ca Anexa 3. 

„Programul de investiţii al 

Autorităţii Contractante” 

Înseamnă programul estimativ al lucrărilor de 

investiţii asumate de Autoritatea Contractantă, pentru 
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modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacităţi, 

obiective noi, atât fizic, cât şi valoric, realizate din 

fonduri publice, ataşat la prezentul Contract ca Anexa 

3.2. 

„Programul de investitii al 

Operatorului” 

Înseamnă programul estimativ al lucrărilor de 

investiţii asumate de către Operator, pentru 

modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacităţi, 

obiective noi atât fizic, cât şi valoric, realizate din 

fonduri proprii ale Operatorului, ataşat la prezentul 

Contract ca Anexa 3.1. 

„Programul de transport” Înseamnă partea în sarcina Operatorului din 

Programul de Transport Public local de persoane 

(întocmit şi aprobat de Autoritatea Contractantă prin 

care se stabilesc, traseele pentru transportul public 

local de persoane prin curse regulate pe raza 

administrativ-teritorială a Autorităţii Contractante) 

Programele de Circulaţie, capetele de traseu, staţiile 

publice, numărul şi capacitatea autobuzelor necesare).  

Programul de transport este ataşat la prezentul 

Contract ca Anexa 2.1. 

„Raportul lunar de constatare” Înseamnă documentul întocmit în conformitate cu 

Anexa 8.1 la prezentul Contract, în baza căruia 

Autoritatea Contractantă plăteşte lunar Operatorului 

Compensaţia. 

„Serviciu de transport public local” Serviciul de transport public local este un serviciu 

integrat în sensul prevăzut de art. 2 litera m) din 

Regulamentul 1370/2007, care asigură servicii 

interconectate de transport în raza administrativ 

teritorială a Autorităţii Contractante, cu un serviciu 

unic de informaţii, un regim unic de taxare a Titlurilor 

de transport şi un orar unic de transport. 

Serviciul de transport public local reprezintă transport 

public de călători şi este definit de art. 2 litera a) din 

Regulamentul CE nr. 1370/2007, drept serviciul de 
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interes economic general, prestat către public în mod 

nediscriminatoriu şi continuu pe raza Autorităţii 

Contractante, potrivit Programului de transport. 

Înseamnă suma operaţiunilor de transport care 

asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu 

ajutorul vehiculelor, pe distanţe şi în condiţii 

prestabilite, potrivit prevederilor prezentului 

Contract, conform Programului de transport al 

Operatorului, în  municipiul Lugoj 

 

„Tarif de călătorie” Înseamnă preţul perceput de către Operator de la 

calatori în schimbul vânzării Titlurilor de călătorie, 

stabilit de către Autoritatea Contractantă, potrivit 

dispoziţiilor legale şi prezentului Contract. 

„Titluri de călătorie” Înseamnă orice bilete, abonamente, taxe de călătorie, 

suprataxe, legitimaţii de călătorie, carduri magnetice 

sau contactless ce permit deplasarea călătorilor 

beneficiari ai Serviciului de transport public local, 

emise conform prevederilor legale. 

 

CAPITOLUL 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie delegarea prin concesiune a gestiunii 

Serviciului de transport public local cu autobuze/ microbuze pe raza administrativ-

teritorială a municipiului Lugoj, de către Autoritatea Contractantă Operatorului, cu 

condiţia îndeplinirii de către Operator a Obligaţiilor de serviciu public. 

2.2. Operatorul va realiza Serviciul de transport public local în conformitate cu 

Obligaţiile de serviciu public şi: 

i. Va avea dreptul la plata Compensaţiei din partea Autorităţii Contractante, în 

termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Contract; 

ii. Va avea dreptul la Diferenţe de tarif, în termenii şi condiţiile prevăzute în 

prezentul Contract; 

iii. Va avea Dreptul exclusiv de a desfăşura Serviciul de transport public local pe 

traseele atribuite; 

iv. Va avea dreptul de a emite, vinde şi controla Titlurile de  călătorie, în condiţiile 

prevăzute în prezentul Contract; 

v. Este titularul dreptului de exploatare a infrastructurii şi/sau mijloacelor de 

transport necesare prestării Serviciului de transport public local, descrise în 

Anexa 4.1, numai cu aprobarea Autorităţii Locale. 
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2.3.Fiecare Parte va acţiona cu bună credinţă şi va face toate eforturile pentru a asigura 

respectarea prezentului Contract.  

 

CAPITOLUL 3. OBLIGAŢIA DE SERVICIU PUBLIC 

3.1 În conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului Contract, Operatorul se obligă 

să îndeplinească Serviciul de transport public local cu respectarea Obligaţiilor de 

serviciu public stabilite mai jos: 

i. Operatorul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Autoritatea Contractantă şi 

va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot 

beneficia de reduceri / gratuităţi în conformitate cu politicile naţionale de 

transport din România şi cu cerinţele şi reglementările legale, precum şi în 

conformitate cu Hotarârile Consiliului Local al Municipiului Lugoj potrivit 

prevederilor prezentului Contract; 

ii. Operatorul va presta Serviciul de transport public local în conformitate cu 

pincipiile continuităţii, frecvenţei, regularităţii şi capacităţii prevăzute în 

Programul de transport; 

iii. Operatorul va presta Serviciul de transport public local în conformitate cu 

indicatorii de calitate prevăzuţi în prezentul Contract; 

iv. Operatorul va respecta standardele şi cerinţele de siguranţă şi securitate 

prevăzute în prezentul Contract şi în legislaţia Europeană şi naţională; 

v. Operatorul va presta Serviciul de transport public local cu vehiculele prevăzute 

în prezentul Contract, potrivit Anexei 5.2. 

 

CAPITOLUL 4. CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN REALIZAREA 

CONTRACTULUI 

Categoriile de bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului sunt următoarele: 

 

i. bunuri de retur, respectiv bunurile concesionate de către Autoritatea 

Contractantă către Operator în scopul executării Contractului, prevăzute în 

Anexa 4.1, bunurile de natura domeniului public nou creat sau cele existente, 

dezvoltate şi modernizate cu subvenţii pentru investiţii de la bugetul local sau 

central precum şi cele realizate de Operator în conformitate cu Programul de 

investiţii şi care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit şi libere de 

orice sarcini, Autorităţii Contractante;  

ii. bunuri de preluare, respectiv bunurile dobândite de către Operator cu acordul 

Autorităţii Contractante, rezultate prin folosirea surselor de finantare proprii ale 

Operatorului în condiţiile legii, care aparţin Operatorului şi care sunt , utilizate 

de acesta în scopul executării Contractului. Bunurile de preluare sunt  prevăzute 

în Anexa 4.2. La încetarea Contractului, din orice cauză, Autoritatea 

Contractantă are dreptul de a dobândi bunurile de preluare în schimbul plăţii 

către Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei 

compensaţii egale cu valoarea neamortizată a bunurilor de preluare. Pe toată 

durata Contractului, Operatorul îşi asumă obligaţia de a nu înstrăina bunurile de 

preluare, fără consimţământul prealabil scris al Autorităţii Contractante; 
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iii. bunuri proprii, respectiv bunurile care aparţin Operatorului şi care sunt utilizate 

de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia, cu excepţia 

celor prevăzute la punctul ii) de mai sus. Bunurile proprii sunt prevăzute în 

Anexa 4.3. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în 

proprietatea Operatorului.  

 

CAPITOLUL 5. DURATA CONTRACTULUI 

5.1 Durata Contractului este de 6 ani. 

5.2 Contractul poate fi prelungit prin act adiţional, în condiţiile legii.  

CAPITOLUL 6.  REDEVENŢA 

6.1 În schimbul dreptului şi obligaţiei de exploatare a bunurilor concesionate, prevăzute 

în Anexa 4.1, Operatorul se obligă să plătească redevenţa Autorităţii Contractante, 

calculată anual ca 0,1 % din totalul valorii ramase a  bunurilor concesionate, conform 

Anexei 4.1. 

6.2 Operatorul va achita trimestrial Autorităţii Contractante valoarea redevenţei anuale 

datorate, împărţită în tranşe egale, cel târziu pâna la data de 15 a primei luni a 

trimestrului următor celui pentru care redevenţa este datorată. 

6.3 Plata redeventei se va face in contul RO52TREZ62321A300530XXXX deschis la 

Trezoreria Lugoj  codul de inregistrare fiscala al  Autorităţii Contractante este  

14751326. 

6.4.Pentru nerespectarea termenului de plată a redevenţei, Operatorul datorează 

Autorităţii Contractante penalităţi de întârziere, calculate la valoarea dobânzii legale, 

aplicată asupra sumei neachitate.  

6.5 In caz de intarziere la plata a redeventei cu 90 de zile, Autoritatea Contractanta va 

executa garantia constituita de Operator cu suma datorata de acesta.  

 

CAPITOLUL 7. GARANŢIA 

7.1 În termen de 60 de zile de la data încheierii prezentului Contract, Operatorul este 

obligat să constituie, cu titlu de garanţie, în contul Autorităţii Contractante,  sau prin 

scrisoare de garanție bancară,  o sumă de 6000 lei, reprezentand 1% valoarea anuala a 

compensatiei, asa cum aceasta a fost estimata in  Anexa  17 . 

7.2 Garanţia se actualizează anual, cu rata inflaţiei şi se reîntregeşte trimestrial de catre 

Operator, până în ziua de 15 a primei luni a fiecărui trimestru.  

7.3 Din garanţie se reţin, dacă este cazul, penalităţile şi orice alte sume datorate 

Autorităţii Contractante si neachitate de către Operator, în baza Contractului sau a altor 

prevederi legale in vigoare. 

7.4 Garanţia se restituie la sfârşitul prezentului Contract.   

 

CAPITOLUL 8. DIFERENŢELE DE TARIF 

8.1. Operatorul se obligă să transporte toate categoriile de călători care beneficiază de 

gratuităţile şi reducerile la transportul în comun, prevăzute în Anexa 7.1, şi care deţin un 

Titlu de călătorie valabil, precum şi de orice alte gratuităţi şi reduceri ce reies din acte 
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normative şi hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Lugoj.  Modul de acordare a 

Diferenţelor de tarif este cel prevăzut în Anexa 7.2. 

8.2. Operatorul se obligă să emită Titluri de călătorie pentru toate categoriile de călători 

care beneficiază de reduceri şi gratuităţi, potrivit prevederilor legale şi hotărârilor 

Consiliului Local al Municipiului Lugoj.  

8.3. Acoperirea Diferenţelor de tarif acordate se va face potrivit prevederilor legale, 

pana la valoarea integrala a Abonamentelor sau Tarifelor de călătorie stabilite, în baza 

numărului de Titluri de călătorie cu valoare redusă vândute şi a numărului de călătorii 

efectuate de fiecare categorie de călători care beneficiază de gratuităţi, determinate 

potrivit art. 8.4 de mai jos. 

8.4. Pentru realizarea decontărilor pentru Diferenţele de tarif, Operatorul trebuie să facă 

dovada numărului de Titluri de călătorie cu valoare redusă vândute şi a numărului de 

călătorii efectuate de fiecare categorie de pasageri care beneficiază de gratuităţi. Dovada 

se va face prin rapoartele lunare ale sistemului electronic de taxare  

8.5. Plata către Operator pentru Diferenţele de tarif acordate se va face lunar de către 

Autoritatea Contractantă, în baza facturii emise de către Operator şi a documentaţiei 

justificative. Operatorul are obligaţia de a emite factura până la data de 10 a lunii 

următoare a celei pentru care se face decontarea, la care vor ataşa dovezile prevăzute la 

art. 8.4 de mai sus, pentru fiecare categorie de facilităţi în parte. Autoritatea 

Contractantă este obligată să facă plata în termen de 15 zile de la emiterea facturii şi 

depunerea dovezilor menţionate de către Operator. Modelul de decont este prevăzut în 

Anexa 7.4.  

8.6 Suma reprezentand Diferenţa de tarif pentru luna respectiva facturata intra in 

calculul compensarii pentru luna respectiva, indiferent de stadiul platii facturii pentru 

Diferenţa de tarif. 

 

CAPITOLUL 9. COMPENSAŢIA 

9.1. Autoritatea Contractantă va plăti Operatorului Compensaţia pentru efectuarea 

Obligaţiilor de serviciu public, după urmãtoarea formulã: 

 

Compensaţia pentru efectuarea Obligaţiilor de serviciu public = Cheltuielile de 

exploatare + Profit rezonabil– Venituri ale Operatorului asociate Obligatiei de 

serviciu public 

C = CE + Pr– V 

C – reprezintă Compensaţia 

CE – reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligaţiilor de serviciu 

public, calculate după următoarea formulă: 

   (C unitar x Km),  unde 

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km pentru fiecare categorie de mijloc 

de transport, calculat potrivit Anexei 10.1;  c unitar este calculat  cu includerea 

amortizarii  investiţiilor operatorului si a cheltuielilor financiare  aferente 

investiţiilor (dobânzi şi alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor 

de investiţii). Amortizarea investitilor realizate de operator din fonduri provenite 

de la bugetele locale sau bugetul statului nu este eligibila. 
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C unitar autobuze /2016 = 5,95lei/ km 

C unitar micobuze/2016=5,82lei/km 

Km reprezintă numãrul de km efectivi realizati de  mijloacele de transport 

Operatorului în luna pentru care se acorda Compensatia, pe traseele stabilite în 

Programul de transport , potrivit Anexei 13, pentru fiecare categorie de mijloc de 

transport; 

Astfel  

CE = (c unitar tramvai x Km tramvaie) +(c unitar troleibuze x Km 

troleibuze)+ ( c unitar autobuze x Km autobuze) 

Pr – reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, reprezentand o rată de rentabilitate a 

capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public si care tine seama de 

nivelul de risc al Serviciului de transport public local suportat de Operator. Nivelul 

profitului rezonabil va fi evaluat şi stabilit anual de către Autoritatea Contractantă, până 

la data de 30 ianuarie a fiecărui an, pe baza balantei la 31 decembrie a anului precedent 

si va fi aplicat la total cheltuieli eligibile CE. Pentru primul an al Contractului, rata 

profitului  stabilita de Părţi este de 3 %. 

V – reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de 

transport public local de catre Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensaţia, 

respectiv: 

 venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care operatorul 

este indreptatit,  

 venituri din alte activităţi legate de prestarea Serviciului de transport public 

local 

 diferenţele de tarif la care Operatorul este îndreptăţit potrivit prezentului 

Contract,  

plus  

 orice alte venituri obţinute de către Operator în legătură cu prestarea 

Serviciului de transport public local;. 

9.2. Compensaţia se calculează şi se plăteşte cumulat pentru activităţile de transport în 

comun cu autobuze  şi microbuze. 

9.3. Compensaţia va fi plătită de Autoritatea Contractantă Operatorului, în baza 

Raportului lunar de constatare întocmit de către Operator până la data de 10 a lunii 

următoare celei pentru care se plăteşte Compensaţia, potrivit Anexei 8.1 la prezentul 

Contract, în baza Raporului lunar de constatare. Raportul lunar de constatare întocmit de 

Operator va fi agreat  9.4. În cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de 

constatare  sunt contestate de către Părţi, acest lucru va fi menţionat în Raportul lunar de 

constatare , iar Autoritatea Contractantă va plăti partea necontestată în termenul 

prevăzut la art. 9.5 de mai jos, urmând ca pentru partea contestată, Părţile să acţioneze 

potrivit Capitolului 23.  

9.5. Operatorul are obligaţia de a întocmi  pentru plata Compensaţiei în termen de  5 zile  

raportul lunar de constatare. Autoritatea Contractantă are obligaţia de a plăti 

Compensaţia Operatorului în termen de  5 zile de la remiterea raportului lunar. 

9.6. Compensaţia nu poate depăşi Efectul financiar net.  
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9.7. În vederea evitării supracompensării, în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor 

financiare anuale, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensaţiei 

anuale, potrivit Anexei 8.2. Compensaţia anuală reprezintă cea mai mică valoare dintre: 

 valoarea totală anuală a Compensaţiei calculate potrivit Rapoartelor lunare de 

constatare aprobate pentru anul respectiv; şi 

 valoarea totală anuală a Compensaţiei, calculate potrivit art. 9.1 de mai sus, în 

care CE se va înlocui şi va reprezenta valoarea cheltuielilor efective suportate de 

Operator pentru prestarea Obligaţiei de serviciu public efective, pe categoriile de 

costuri prevăzute în Anexa 9, conform situaţiilor financiare anuale auditate.  

9.8. În cazul în care Compensaţia acordată Operatorului pentru anul anterior este mai 

mare decât Compensaţia anuală calculată potrivit art. 9.7 de mai sus, Operatorul va vira 

în contul Autorităţii Contractante mentionat la art.6.4 diferenţa rezultată, în termen de 

15 zile calendaristice de la stabilirea compensaţiei anuale. 

9.9. Părţile vor datora penalităţi de întârziere la nivelul dobanzii legale aplicata sumei 

datorate, pentru fiecare zi de întarziere, in cazul în care nu virează la timp sumele 

datorate în baza prezentului Capitol.  

9.10. Operatorul poate solicita indexarea/renegocierea Costului unitar pe km. in cursul 

anului, in conditiile prevazuta in Anexele 10.1. si 10.2.  

9.11.Modul de indexare al Costului unitar pe km este prevazut in Anexa 10.2. 

9.12. Autoritatea Contractanta poate solicita operatorului reducerea/renegocierea 

costului unitar pe km aprobat prin contract la finalizarea si receptionarea unor lucrari de 

investitii sau achizitia de vehicule/echipamente care au ca efect o influenta sensibila 

asupra costurilor Operatorului. 

9.13. Fondurile acordate cu titlu de Diferente de tarif si de Compensare vor fi aprobate 

de Consiliului Local al Municipiului Lugoj in functie de estimarile initiale si vor putea 

fi supuse rectificarilor ulterioare de buget, in vederea asigurarii necesarului de sume 

pana la sfarsitul anului. 

9.14. Valoarea estimata anuala a Compensatiei cuvenită Operatorului pe durata 

contractului este prezentata in Anexa 17. 

 

CAPITOLUL 10. TARIFE ȘI TITLURI DE  CĂLĂTORIE 

10.1. Autoritatea Contractantă va stabili Tarifele de călătorie, iar Operatorul va încasa 

veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile de transport public 

prestate de către Operator în baza prezentului Contract.  

10.2. La momentul intrării în vigoare a prezentului Contract, Operatorul va aplica 

Tarifele  de călătorie prevăzute în Anexa 6.1. 

10.3 Operatorul are obligația de a organiza și presta activitatea de vânzare a Titlurilor de  

călătorie. În acest sens, Operatorul se obligă să asigure emiterea Titlurilor de călătorie și 

distribuirea acestora în conformitate cu prevederile din Anexa 6.3.  

10.4 Elementele de identificare ale Titlurilor de călătorie vor fi stabilite de Autoritatea 

Contractantă potrivit legii.  

10.5 Transportul public de călători se va desfăşura conform legislaţiei în vigoare şi a  

regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de transportul public local 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr..........din.............., 
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care prevede obligaţiile călătorilor şi suprataxa pentru încălcarea acestor obligaţii, 

inclusiv sancţiunile pentru călătorii care călătoresc fără Titlu de călătorie valabil. 

10.6 Controlul călătorilor care folosesc transportul public integrat pe teritoriul 

administrativ al Autorității Contractante  este realizat de către Operator prin personal 

propriu. 

10.7. Operatorul este obligat sa dispuna de un numar suficient de controlori de Titluri de 

călătorie, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului Contract. Operatorul se 

obliga sa intreprinda toate actiunile necesare pentru reducerea numarului de calatori 

care circulă fără Titlu de călătorie valabil pe traseele pe care acesta opereaza cu cel 

putin 2%  pe an din numarul acestor călători monitorizati in anul anterior. 

10.8 Tarifele de călătorie vor fi stabilite, modificate și ajustate potrivit prevederilor din 

Anexa 6.2. 

10.9 În termenul prevăzut prin Hotărârea Consiliului Local Municipiului Lugoj nr.328 

din 17/12/2005  Operatorul este obligat să aplice tarifele de calatorie aprobate. 

10.10 Pentru realizarea decontărilor intre Operator si alti operatori a veniturilor din 

vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile de transport public prestate de către 

fiecare Operator, se vor lua in considerare numarul de calatorii efectuate. Dovada se va 

face prin rapoartele lunare ale sistemului electronic de taxare  

10.11. Plata către Operatorul beneficiar  a cotei din  Veniturile din tarife ce i se cuvin se 

va face lunar de către Operatorul care a incasat veniturile, în baza facturii emise de către 

Operator și a documentației justificative. Operatorul beneficiar are obligația de a emite 

factura până la data de 10 a lunii următoare  celei pentru care se face decontarea, la care 

va atașa situatia justificativa. Operatorul care a incasat veniturile este obligat să facă 

plata în termen de 15 zile de la emiterea facturii și depunerea dovezilor menționate de 

către Operatorul beneficiar.  

 

CAPITOLUL 11. INVESTIȚII 

11.1 Operatorul are obligația de a realiza investițiile în legătură cu prestarea Serviciului 

de transport public local în conformitate cu Programul de Investiții al Operatorului, 

prevăzut în Anexa 3.1. 

11.2 Costurile aferente investițiilor realizate de Operator conform Anexei 3.1 vor fi 

luate în considerare pentru calculul compensării. 

11.3 Activitățile de implementare a investițiilor din Programul de Investiţii al Autoritatii 

Contractante, desfășurate de Operator în baza prezentului Contract, se consideră 

activități eligibile pentru calculul cheltuielilor de exploatare aferente Obligațiilor de 

serviciu public (CE) conform instrucțiunilor din Anexa 9.  

11.4 Autoritatea Contractantă are obligația de a finanța investițiile din Programul de 

Investiții al Autorității Contractante, prevăzut în Anexa 3.2. 

11.5 Cheltuielile în legătură cu implementarea investițiilor din Programul de Investiţii al 

Autoritatii Contractante, desfășurate de Operator în baza împuternicirii dată de aceasta 

şi a prezentului Contract, se evidenţiază distinct şi se comunică după  recepţia lucrărilor  

Autorităţii Contractante pentru înregistrare în evidenţa patrimoniului public 

concesionat. 
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CAPITOLUL 12. SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC  

12.1 Infrastructura de Transport  

12.1.1 Infrastructura de transport este cea definită de art. 14 din Legea nr. 92/2007 și 

este formată din infrastructura rutieră şi infrastructura de operare.  

i. Operatorul are dreptul și obligația de a administra infrastructura de operare, care 

reprezintă infrastructura de transport concesionată în scopul prestării Serviciului 

de transport public local si/sau infrastructura proprie utilizata pentru prestarea 

serviciului. 

ii. Autoritatea Contractantă are dreptul și obligația de a administra infrastructura 

rutieră. Infrastructura rutieră constă în infrastructura de transport, utilizată de 

Operator pentru efectuarea Serviciului de transport public local (strazi, 

semafoare, semnalistica rutiera etc).  

12.1.2 Responsabilitatea întreţinerii infrastructurii de operare (deszăpezire, curăţenie şi 

salubrizare etc.) este obligația Operatorului. 

12.1.3 Responsabilitatea întreţinerii infrastructurii rutiere (deszăpezire, întreţinere 

rigole, curăţenie şi salubrizare, etc.) este obligația Autorității Contractante sau a altor 

Autorităţi Publice competente. 

12.1.4 Operatorul va întocmi un Program anual de întreținere și reparare a infrastructurii 

de operare, până la data de 15.Noiembrie a anului precedent celui pentru care se 

întocmește, cu scopul de a asigura menținerea infrastructurii de operare într-o condiție 

tehnică optima, pe care il va trimite spre aprobare Autoritatii Contractante. 

12.1.5 Independent de executarea Programului anual de întreținere și reparare a 

infrastructurii de operare întocmit și aprobat potrivit caluzei 12.1.4 de mai sus, 

Operatorul va asigura lucrări de reparație ori de câte ori este necesar, în caz de accidente 

rutiere ori alte cazuri de avarie a infrastructurii de operare, în cel mai scurt timp, dar nu 

mai târziu de 5 zile de la producerea evenimentului, în vederea asigurării continuității și 

siguranței prestării Serviciului de transport public local.  

 

12.2 Condiţii de exploatare a sistemului de transport 

Condiţiile de exploatare a sistemului de transport de catre Operator sunt cele prevăzute 

în Legea nr. 92/2007, în Normele de aplicare ale acesteia şi actele normative prevăzute 

în Anexa 1, precum și în Programul de circulație și Programul de transport, şi se vor 

modifica odată cu legislaţia aplicabilă.  

 

12.3 Planificarea Serviciului  

12.3.1 Autoritatea Contractantă este responsabilă de planificarea Serviciului de 

transport public local, inclusiv prin intocmirea Programului de transport al Operatorului. 

In acest sens, Autoritatea Contractantă va trimite Operatorului in fiecare an, până la data 

de 1 octombrie, propunerea pentru Programul de transport pentru anul următor.  
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12.3.2 Anterior datei de 15 octombrie a fiecărui an, Operatorul va prezenta Autorității 

Contractante propuneri scrise cu privire la eventualele amendamente la Programul de 

transport (incluzand Programul de circulatie) pentru anul următor. 

12.3.3 Autoritatea Contractantă va comunica Operatorului până la data de 1 noiembrie 

daca propunerile de modificare a Programului de transport al Operatorului sunt 

acceptate, astfel încât Programul de transport să poată fi finalizat şi aprobat de către 

Autoritatea Contractantă nu mai târziu de data de 15 decembrie a fiecărui an. În situaţia 

în care Autoritatea Contractantă nu aprobă Programul de transport final până la data 15 

decembrie a anului curent, Operatorul va continua să aplice Programul de transport 

existent, iar Autoritatea Contractantă va continua să plătească Compensația în baza 

Programului de transport al Operatorului existent.  

12.3.4 Numărul total de kilometri din Programul de transport nu va putea varia de la un 

an la altul cu mai mult de 5.% în plus, sau 5% în minus, față de numărul de kilometri 

din anul anterior, decât cu acordul expres scris al Operatorului. 

12.3.5 Programul de transport va putea fi modificat oricând pe parcursul derulării 

Contractului, unilateral de către Autoritatea Contractantă, pe baza unor criterii obiective, 

inclusiv, dar fără a se limita la analizele rezultate din sondaje de opinie, dezbateri 

publice, studii de trafic, necesități generate de lucrări la infrastructura de transport, sau 

evenimente speciale. Operatorul are obligația de a implementa Programul de transport 

astfel modificat, în termen de 60 zile de la primirea notificării în acest sens de la 

Autoritatea Contractantă. Acordul expres al Operatorului pentru noul Program de 

Transport  este necesar în cazul în care cererea depăşeşte capacitatea de transport, 

precum și atunci când numărul total de kilometri din Programul de transport astfel 

modificat variaza față de cel precedent, pe oricare din modurile de transport, cu mai mult 

de 5% în plus, sau 5% în minus. 

 

12.4 Cerinţele standard pentru vehicule 

12.4.1 Operatorul va presta Serviciile de transport public local cu mijloace de transport: 

i. Concesionate de către Autoritatea Contractantă Operatorului pentru prestarea 

Serviciului de transport public local potrivit prezentului Contract; 

ii. Care se află în proprietatea Operatorului ori Deținute de Operator în baza unor 

contracte de leasing; 

iii. Achiziționate de către Operator conform Programului de investiții, potrivit 

Anexei 3.1, sau ca urmare a unei majorări de capital social. 

12.4.2 Operatorul poate folosi pentru prestarea Serviciului de transport public local 

numai mijloace de transport care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: 

i. respectă cerinţele legale privind siguranţa în trafic şi protecţia mediului; 

ii. dețin toate autorizațiile, licențele și celelalte documente cerute de lege în scopul 

prestării Serviciului de transport public local;  

iii. respectă specificațiile tehnice din Anexa 5.1; și 

iv. sunt prevăzute în Anexa 5.2. 

12.4.3 Operatorul poate achiziționa doar mijloace de transport cu o durată rămasă de 

funcționare de cel puțin 2 ani pentru autobuze și microbuze care corespund cerințelor 
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prevăzute în Programul de transport și în Anexa 5.1 Autobuzele astfel achiziţionate vor 

fi conforme cel puţin cu standardul de emisii EURO 3. 

 

12.5 Siguranţa 

12.5.1 Operatorul este singurul responsabil de siguranţa călătorilor săi.  

12.5.2 Călătorii şi bunurile acestora vor fi asigurate de Operator pentru consecinţele 

accidentelor de trafic. În acest sens,  Operatorul are obligația de a încheia și menține 

valabile, pe toată durata Contractului, polițe de asigurare pentru asigurarea călătorilor și 

a bunurilor acestora. Autoritatea Contractantă are dreptul de a verifica în orice moment 

polițele de asigurare încheiate.  

12.5.3 Mijloacele de transport și personalul folosit de Operator pentru prestarea 

Serviciului de transport public local trebuie să respecte toate cerințele legale privind 

siguranța rutieră, siguranța călătorilor și a conducătorilor vehiculelor. 

 

12.6 Calitatea Serviciului, Reclamaţiile Călătorilor  

12.6.1 Indicatorii de performanţă ce trebuie respectaţi de Operator şi monitorizaţi de 

Autoritatea Contractantă sunt prezentaţi în Anexa 11 la Contract. 

12.6.2 Abaterile justificate de la Programul de Transport sunt prezentate în Anexa 13. 

12.6.3 Nerespectarea indicatorilor de performanță de către Operator duce la aplicarea de 

penalități, în conformitate cu Anexa 11 din prezentul Contract.  

12.6.4 Penalitățile vor fi reținute din garanția constituită conform Capitolului 7 de mai 

sus. În cazul în care garanția nu acoperă totalitatea penalităților, suma rămasă de plată 

va fi reținută din Compensația lunară datorată de Autoritatea Contractantă. 

12.6.5 În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanţă de către Operator,  

Autoritatea Contractantă va stabili în sarcina acestuia un plan de măsuri pentru 

îndeplinirea indicatorilor, în termen de 60 de zile. 

12.6.6 Operatorul are obligația de a face disponibile detaliile cu privire la procedura de 

reclamaţie pe panouri de informare ori în alte locuri vizibile, amplasate pe traseele din 

Programul de Transport.  

12.6.7 Operatorul va înregistra toate reclamaţiile călătorilor indiferent de calea de 

primire a acestora (direct, poşta, poşta electronică) într-un registru special pentru 

reclamaţii (“Registrul de Reclamaţii”). Autoritatea Contractantă are dreptul să ceară în 

fiecare lună un raport cu privire la Registrul de Reclamaţii de-a lungul lunii anterioare.  

12.6.8 Operatorul este obligat să răspundă reclamaţiilor scrise ale călătorilor primite 

direct, în termen de 30 de zile de la primirea lor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

12.7 Măsuri de Control al Traficului 

Autoritatea Contractantă va menține pe toată perioada Contractului, un sistem de 

management al traficului, pentru reglementarea priorităţii în intersecţiile cu trafic 

controlat, astfel încât să se asigure:  
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i. menţinerea în grafic a vehiculelor Operatorului, conform Programului de 

circulație aprobat; 

ii. stabilirea priorităţilor de trafic; 

iii. transmisia, înregistrarea şi stocarea imaginilor din trafic. 

 

 

12.8 Sistemul de taxare 

12.8.1 Autoritatea Contractantă va asigura implementarea unui sistem integrat de taxare 

electronică.  

12.8.2 Gestiunea sistemului integrat de taxare electronică revine în sarcina Operatorului, 

pe întreaga durată a Contractului.  

12.8.3 Operatorul are obligația de a monta pe mijloacele de transport folosite pentru 

realizarea Serviciului de transport public local, validatoarele pentru Titlurile de călătorie 

și echipamentele de bord, potrivit specificațiilor din Anexa 5.1 și de a le menține în 

stare de funcționare pe toată durata efectuării curselor. 

12.8.4 Autoritatea Contractantă are obligația de a pune la dispoziția Operatorului 

validatoarele și echipamentele de bord menționate la art. 12.8.3 de mai sus, în termen de 

3 ani de la obținerea de către Operator a Licenței de traseu pentru fiecare vehicul folosit 

în prestarea Serviciului de transport public local.  

 

12.9 Controlul călătorilor 

12.9.1 Serviciul de transport public local se va desfăşura conform legislaţiei în vigoare 

şi a  regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de transport aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local Municipiului Lugoj nr............din................ , care prevede 

obligaţiile călătorilor şi suprataxa pentru încălcarea acestor obligaţii, inclusiv sancţiunile 

pentru călătorii care călătoresc fără bilet, abonament sau alt Titlu de călătorie valabil.  

12.9.2 Controlul călătorilor care folosesc transportul public integrat pe teritoriul 

administrativ al Autorității Contractante este realizat de către Operator în condiţiile Legii 

nr. 92/2007, art. 45, alin. (1) şi (2) şi art. 46, conform prevederilor Caietului de Sarcini.  

 

CAPITOLUL 13. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI 

Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor menționate în prezentul Contract 

și în legislația în vigoare, Operatorul va avea următoarele drepturi și obligații: 

 

 

13.1 Autorizații și licențe 

13.1 Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract autorizație de 

acces pe piața valabilă și copii conforme ale acesteia pentru fiecare autobuz folosit în 

realizarea Serviciului de transport public local. 

13.2 Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract autorizație de 

acces pe piața valabilă și copii conforme ale acesteia pentru fiecare tramvai și troleibuz 

folosit în realizarea Serviciului de transport public local. 
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13.3 Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract Licență de traseu 

valabilă pentru fiecare autobuz folosit în realizarea Sericiului de transport public local. 

 

 

 

 

13.2 Restricții teritoriale 

13.2.1 În conformitate cu articolul 5 (2) b) din Regulamentul CE 1370/2007, Operatorul 

are dreptul de a presta Serviciul de transport public local doar pe raza administrativ-

teritoriala a Autorității Contractante, fără a aduce atingere vreunei linii de ieșire sau 

altor elemente auxiliare Serviciului de transport care intră pe raza unităților 

administrative-teritoriale vecine.  

13.2.2 Operatorul, în calitatea sa de operator intern, are obligația de a nu participa la 

procedurile de licitație ori negociere directă pentru prestarea de servicii de transport 

public local în afara razei administrativ-teritoriale a Autorității Contractante. 

 

13.3 Separarea contabilității 

13.3.1 Operatorul are obligația de a ține o contabilitate separată pentru activitățile și 

serviciile care fac obiectul prestării Serviciului de transport public local din prezentul 

contract sau sunt asociate acestuia, precum și pentru orice alte activități și servicii care 

generează costuri și venituri neasociate prestarii Serviciului de transport public local, în 

conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare, potrivit Anexei 9. 

13.3.2 Separarea contabilității pe activităţile Serviciul de Transport Public şi pe alte 

activităţi prestate de către Operator trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

i. conturile corespunzătoare acestor activităţi trebuie să fie separate, iar proporţia 

costurilor indirecte aferente trebuie să fie alocată în conformitate cu procedeele 

de repartizare a  acestor costuri agreate de catre autoritatea contractanta. 

ii. costurile Serviciului de transport public local trebuie să fie echilibrate pe baza 

veniturilor din exploatare şi a plăţilor din partea Autorității Contractante, fără 

nicio posibilitate de transfer de venituri către un alt sector de activitate a 

Operatorului. 

 

13.4 Întreținere, reparații și salubrizare 

13.4.1 Operatorul are obligația exploatării, întreţinerii, reparării și modernizării 

Serviciului de transport public local şi a echipamentelor existente şi viitoare aferente 

acestuia, potrivit prevederilor prezentului Contract. 

13.4.2 Operatorul are obligația să asigure operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare 

parcului de mijloace de transport, stabilit prin Contract, cu respectarea reglementărilor 

legale în vigoare privind efectuarea acestor activităţi. 

13.4.3 Operatorul are obligația să efectueze întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi 

accidentale care se impun, la bunurile concesionate de către Autoritatea Contractantă, 

conform programelor de intreţinere, reparaţii, dotări şi investiţii aprobate de aceasta. 

Costurile aferente acestei activități vor fi luate în considerare pentru calculul 
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Cheltuielilor de exploatare aferente Obligațiilor de serviciu public (CE) reglementate la 

Capitolul  9 de mai sus, conform instrucțiunilor din Anexa 9. 

13.4.3 Operatorul are obligația să asigure întreținerea și reparația infrastructurii de 

operare în conformitate cu Programul anual de întreținere și reparare a infrastructurii de 

operare întocmit și aprobat potrivit art. 12.1.4, precum și lucrările accidentale care se 

impun potrivit art. 12.1.5. 

13.4.4 Operatorul are obligația să fundamenteze bugetul anual pentru întreținerea 

curentă și reparațiile curente la bunurile concesionate, conform Programului anual de 

întreținere și reparare a infrastructurii de operare aprobat de către Hotărârea Consiliului 

Local Municipiului Lugoj. 

13.4.5 Operatorul are obligația să asigure menţinerea stării tehnice corespunzătoare şi 

curăţenia  mijloacelor de transport folosite în prestarea Serviciului de transport public 

local și a instalaţiilor auxiliare acestora. 

13.4.6 Operatorul are obligația să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, 

salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport, atât la interior, cât și la 

exterior. 

13.4.7 Operatorul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă, cu 48 de ore 

înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura de transport folosită 

pentru prestarea Serviciului de transport public local. 

13.4.8 Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite informaţii cu privire la modul de 

întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor concesionate pentru realizarea 

Serviciului de transport public local. 

 

13.5 Siguranța și confortul Serviciului de transport public local 

13.5.1 Operatorul este singurul răspunzător pentru siguranța și confortul călătorilor. 

13.5.2 Operatorul are obligația să asigure prestarea Serviciului de transport public local 

cu respectarea prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare. 

13.5.3 Operatorul are obligația să presteze Serviciul de transport public local cu 

vehicule prevăzute în prezentul Contract și care îndeplinesc condițiile prevăzute în 

Anexa 5.1. 

13.5.4 Operatorul are obligația de a lua toate măsurile pentru a asigura apărarea 

călătorilor împotriva infracțiunilor și accidentelor rutiere, inclusiv, dar fără a se limita 

la: 

i. Menținerea iluminării constante a mijloacelor de transport; 

ii. Afișarea în locuri vizibile în mijloace de transport de informații despre cum 

trebuie acordată asistență în cazuri urgente; 

iii. Luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecţiuni, deraieri sau avarii 

apărute în funcţionarea Serviciului de transport public local. 

13.5.5 Operatorul are obligația să asigure verificarile necesare, înainte de plecare, a 

vehiculelor și șoferilor, pentru a asigura conformitatea cu cerințele prevăzute de 

legislația aplicabilă. 

13.5.6 Operatorul are obligația să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice 

periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să 
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asigure respectarea programului de circulaţie şi a prevederilor reglementărilor legale în 

vigoare privind siguranţa rutieră. 

13.5.7 Operatorul are obligația să se asigure că niciun călător nu are acces în interiorul 

cabinei șoferului, în situaţia în care mijlocul de transport este dotat cu cabină pentru 

şofer;. 

13.5.8 Operatorul are obligația să se asigure că vehiculele staționează numai în stațiile 

amenajate și că ușile vehiculelor nu se pot deschide în timpul mersului. 

13.5.9 Operatorul are obligația să mențină în stare de funcționare toate echipamentele de 

siguranță, inclusiv, dar fără a se limita la mânere, balustrade, suporturi speciale. 

13.5.10 Operatorul are obligația să se asigure că șoferii respectă întocmai prevederile 

legislative relevante și să implementeze măsuri de îmbunătățire a calificării șoferilor. 

13.5.11 Operatorul are obligația să aplice normele de protecţia muncii specifice 

Serviciului de transport public local. 

 

13.6 Proceduri interne  

13.6.1 Operatorul are obligația de a întocmi proceduri interne, cu respectarea 

prevederilor legale aplicabile, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentului Contract, care se vor referi cel puțin la: 

i. Actualizarea informațiilor de transport pe afișe și panouri de informare; 

ii. Administrarea și controlul bunurilor pierdute; 

iii. Administrarea reclamațiilor, întrebărilor și sugestiilor; 

iv. Codul de conduită al șoferilor vehiculelor; 

v. Instrucțiuni privind prevenirea și combaterea săvârșirii de infracțiuni; 

vi. Instrucțiuni și planuri privind situațiile de urgență. 

13.6.2 Procedurile interne menționate mai sus trebuie trimise spre aprobare către 

Autoritatea Contractantă înainte de semnarea lor de către Operator.   

 

 

 

 

13.7 Activități conexe Serviciului de transport public local 

13.7.1 Operatorul are dreptul sa asigure şi alte activităţi de transport sau activităţi 

conexe Serviciului de transport public local, care nu fac obiectul Delegării de gestiune, 

în următoarele condiţii: 

i. Activitățile sunt aprobate de Autoritatea Contractantă; 

ii. Activitățile respectă toate reglementările privind domeniul de activitate 

respectiv; 

iii. Activităţile îşi acoperă integral costurile din veniturile încasate; 

iv. Activitățile nu diminuează în nici un mod furnizarea Serviciului de transport 

public local; 
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v. Activitățile respectă mediul concurenţial. 

13.7.2 Activităţile respective legate de transport pot include prestarea de servicii de 

transport turistic, transport in regim special, servicii pentru ITP,  scoli de soferi  etc., cu 

respectarea reglementărilor specifice domeniului și în conformitate cu regulile și 

cerințele stabilite de Autoritatea Contractantă. 

13.7.3 Costurile aferente acestor activități nu intră în calculul Compensației. Pentru 

aceste activități, Operatorul va ține o evidență separată, cu contabilitate distinctă, pentru 

fiecare serviciu prestat. Operatorul va implementa în realizarea evidențelor contabile, 

măsuri de restricționare și departajare a costurilor între Obligația de serviciu public și 

activitățile comerciale, în conformitate cu Anexa 9. 

13.7.4 Operatorul are dreptul să rețină toate veniturile rezultate din prestarea altor 

activități de transport și a activităților conexe Serviciului de transport public local, care 

nu fac obiectul Delegării de gestiune.  

 

13.8 Cesiunea și subcontractarea 

13.8.1 Operatorul are obligația de a nu cesiona Serviciul de transport public local unei 

alte societăţi decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării 

sau înfiinţării ca filială a societăţii Operatorului, cu aprobarea Autorității Contractante și 

cu asumarea de către cesionar a condiţiilor prezentului Contract. 

13.8.2 Operatorul are obligația de a nu încheia cu terţi contracte de subdelegare a 

Serviciului de transport public local. 

 

13.9 Activităţi de Marketing 

13.9.1.Operatorul are obligația de a întocmi un plan de marketing coerent, până la data 

de 1 decembrie a fiecărui an pentru anul urmator, pentru a promova utilizarea 

Serviciului de transport public local, cu scopul de creşte utilizarea Serviciului de 

transport public local și a îmbunătăți gradul de satisfacție a călătorilor.  

13.9.2.Autoritatea Contractanta aproba Planul de marketing propus de Operator pana la 

data de 15 decembrie  a anului iar Operatorul are obligatia sa il realizeze. 

 

13.10 Informarea publicului 

13.10.1 Operatorul are obligația să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, 

programele de circulaţie deservite, Tarifele de călătorie aplicate, precum şi modificarea 

acestora. 

13.10.2 Operatorul are obligația să producă şi să distribuie materiale informative cu 

privire la traseele și programele de circulație, modicările acestora, Titlurile de călătorie 

și punctele de vânzare ale acestora, modul de cumpărare, Tarifele de călătorie 

practicate, obligaţiile călătorilor şi obligațiile Operatorului faţă de călători, precum şi 

sancţiunile pentru încălcarea acestor obligații.  

13.10.3 Afişarea informaţiilor de mai sus se va face în staţii, în mijloacele de transport, 

pe site-ul propriu al Operatorului și în mass-media. Informațiile publicate prin oricare 

din aceste mijloace vor fi permanent actualizate. 



22 
 

13.10.4 Operatorul are obligația să editeze, în colaborare cu Autoritatea Contractantă, 

hărţi şi pliante cu traseele mijloacelor de transport, şi să afişeze în fiecare staţie orele de 

circulaţie a mijloacelor de transport rutier care trec prin staţia respectivă. 

13.10.5 Operatorul are obligația să realizeze declaraţii de presă şi anunţuri cu privire la 

schimbările permanente sau temporare cu privire la Serviciul de transport public local şi 

va întocmi campanii promoţionale pentru promovarea activității sale pe raza Autorității 

Contractante. 

13.11 Alte drepturi și obligații aferente prestării Serviciului de transport public 

local 

13.11.1 Operatorul are obligația să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea 

sa, bunurile concesionate şi sa presteze Serviciul de transport public local care face 

obiectul prezentului Contract. 

13.11.2 Operatorul are obligația să respecte obligaţiile prevăzute în prezentul Contract, 

în regulamentul pentru efectuarea transportului public local, în caietul de sarcini al 

Serviciului de transport public local, şi legile în vigoare.  

13.11.3 Operatorul are obligația să pună la dispoziţia Autorității Contractante toată 

documentaţia solicitată pentru calculul lunar al Compensației şi pentru regularizarea 

anuală. 

13.11.4 Operatorul are obligația să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la 

termenul stabilit în prezentul Contract. 

13.11.5 Operatorul are obligația să constituie garanția potrivit prevederilor Capitolului 

7; 

13.11.6 Operatorul va presta Serviciul de transport public local cu respectarea 

Programului de transport al Operatorului prevăzut în Anexa 2.1. 

13.11.7 Operatorul are obligația să utilizeze bunurile de retur, bunurile de preluare și 

bunurile proprii, prevăzute în prezentul Contract, numai pentru asigurarea Serviciului de 

transport public local. 

13.11.8 Operatorul are obligația să asigure continuitatea Serviciului de transport public 

local prin curse regulate conform Caietului de sarcini și Programului de transport al 

Operatorului. 

13.11.9 Operatorul are obligația să asigure îndeplinirea tuturor obligaţiilor de 

exploatare, a obligaţiilor de transport şi a obligaţiilor tarifare. 

13.11.10 Operatorul are obligația să aplice metode performante de management care să 

conducă la reducerea costurilor de operare. 

13.11.11 Operatorul are obligația să plătească pentru întreaga durată a Contractului 

taxele şi impozitele datorate statului, precum şi cheltuielile ce se ivesc cu privire la 

asigurarea bunurilor concesionate. 

13.11.12 Operatorul are obligația să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al 

călătorilor la Serviciul de transport public local și să asigure respectarea drepturilor 

călătorilor prevăzute de legislația aplicabilă.  

13.11.13 Operatorul are obligația să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru 

investiţii din surse proprii, conform Programului de investiții prevăzut în Anexa.3. 

13.11.14 Operatorul are obligația ca, în cazul în care sesizează existenţa sau 

posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la reducerea activităţii, să 
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notifice de îndată acest fapt Autorității Contractante, în vederea luării măsurilor ce se 

impun pentru asigurarea continuităţii Serviciului de transport public local. 

13.11.15 Operatorul are obligația să asigure accesul organelor de control ale Autorității 

Contractante la informaţiile privind executarea Serviciului de transport public local şi 

modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente şi a bunurilor 

concesionate. 

13.11.16 Operatorul are obligația să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau 

juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale şi/sau 

contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin poliţe de asigurare. 

13.11.17 Operatorul are obligația să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi 

efectuarea examinărilor medicale periodice ale propriilor angajaţi, conform prevederilor 

legale. 

13.11.18 Operatorul are obligația să preia de la Autoritatea Contractantă, pe bază de 

proces-verbal de predare-primire, mijloacele de transport, infrastructura aferentă și orice 

alte bunuri concesionate prin prezentul Contract. 

13.11.19 La încetarea Contractului, Operatorul are obligația să restituie Autorității 

Contractante în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice 

sarcini, cu uzura normală proporţională cu durata utilizării. 

13.11.20 La expirarea Contractului, Operatorul are obligația să predea Autorității 

Contractante în deplină proprietate bunurile de preluare pe care aceasta le solicită, 

contra plății unei compensații egală cu valoarea contabilă actualizată. 

13.11.21 Operatorul are obligația ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin 

ajungerea la termen ori forță majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului de 

transport public local, în condiţiile stipulate în Contract, până la preluarea acesteia de 

către Autoritatea Contractantă sau de către un alt operator, dar nu mai mult de 90 de 

zile. 

13.11.22 În vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu handicap, 

Operatorul are obligaţia ca în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, să adapteze toate 

mijloacele de transport în comun folosite în prestarea Serviciului de transport public 

local pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport şi 

călătorie. 

13.11.23 Operatorul are obligația să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor şi 

Serviciului de transport public local (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în 

exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea 

patrimoniului). 

13.11.24 Operatorul are obligația să respecte normele legale, privind atestarea, 

calificarea şi licenţierea personalului. 

13.11.25 Operatorul are obligația să dețină la sediul social documentele prevăzute de 

lege. 

13.11.26 Operatorul are dreptul să ceară întreruperea executării Serviciului de transport 

public local în cazul în care continuarea activităţii ar conduce la crearea de importante 

prejudicii patrimoniului încredinţat spre administrare. 
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13.11.27 Operatorul are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul local de călători 

infrastructura publică (străzi, poduri, pasaje denivelate, mobilier stradal, terenuri etc.) şi 

instalaţiile auxiliare aferente acesteia. 

13.11.28 Pe durata prezentului Contract, Operatorul beneficiază de Drept exclusiv pe 

traseele atribuite. În cazul în care pe acelaşi traseu vor opera şi alţi operatori de transport 

rutier/transportatori autorizaţi, Operatorul are dreptul să solicite daune-interese de la 

Autoritatea contractantă care a dat aprobarea, sau direct de la operatorul de transport 

rutier/transportatorul autorizat respectiv, în situaţia în care acesta operează fără 

aprobare. 

13.11.29 Operatorul are dreptul să solicite Autorității Contractante schimbarea, anularea 

sau adăugarea de noi trasee sau schimbarea Programului de transport al Operatorului, 

iar Autoritatea Contractantă va iniţia, dacă consideră necesar, aprobarea unui alt 

Program de Transport , modificat. 

13.11.30 Operatorul are dreptul să efectueze, cu informarea şi aprobarea Autorității 

Contractante, modificări temporare (suspendări, limitări, micşorarea frecvenţei de 

circulaţie, devieri de traseu etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări 

sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră; 

în cazuri excepţionale, Operatorul poate efectua imediat modificările necesare, astfel 

încât să se asigure continuitatea Serviciului de transport public local, dar numai sub 

condiţia informării ulterioare a Autorității Contractante. 

13.11.31 Operatorul are dreptul să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului 

Contract, în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice 

care au stat la baza încheierii acestuia. 

13.11.32 Operatorul are dreptul de a încasa contravaloarea suprataxei de călătorie 

aplicate călătorilor care circulă fără Titlu de călătorie valabil ori validat corespunzător, 

potrivit Anexei 15 la Contract. 

 

CAPITOLUL 14. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII 

CONTRACTANTE 

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi și obligații ale Autorității Contractante, 

prevăzute în prezentul Contract și în legislația în vigoare, Autoritatea Contractantă are 

următoarele drepturi și obligații: 

 

14.1 Infrastructura publică 

14.1.1 Autoritatea Contractantă are obligația să informeze Operatorul, cu 48 de ore 

înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră pe traseele 

cuprinse în Programul de transport. 

14.1.2 Autoritatea Contractantă are obligația să asigure condiții de siguranță în vederea 

prevenirii riscului de accidente rutiere și fluiditatea traficului printr-o rețea de drumuri 

bine întreținută, semnalizare corespunzătoare, drumuri iluminate și semafoare. 

14.1.3 Autoritatea Contractantă are obligația să asigure starea tehnică corespunzătoare a 

carosabilului de pe întreaga reţea de trasee cuprinse în Programul de transport, a 

trotuarelor din zona staţiilor de oprire a mijloacelor de transport, semnalizarea rutieră si 

în staţii, iluminarea zonelor staţiilor și a trecerilor de pietoni.  
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14.1.4 Autoritatea Contractantă are obligația să elaboreze măsuri pentru a asigura 

prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului de transport 

public local, inclusiv benzi de autobuze și microbuze, marcarea stațiilor, semafoare cu 

prioritizare pentru autobuze și microbuze. 

14.1.5 Autoritatea Contractantă are obligația să colaboreze activ cu Departamentul 

rutier din cadrul Poliției pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor 

aferente prestării Serviciului de Transport public local. 

 

 

14.2 Controlul exercitat asupra Operatorului 

14.2.1 Autoritatea Contractantă are dreptul să verifice şi să controleze periodic modul 

de realizare a Serviciului de transport public local și de îndeplinire a Obligațiilor de 

serviciu public de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor și instalațiilor 

folosite de Operator, în prezenţa unui reprezentant al acestuia. 

14.2.2 În urma fiecărei verificări se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, 

unul pentru fiecare Parte, semnate de către cele două Părţi. În procesul-verbal se vor 

specifica timpul şi locul inspecţiei, obiectul controlului,  măsurile propuse, termenele de 

soluţionare, precum şi obiecţiile Operatorului, dacă este cazul. Autoritatea Contractantă 

va soluţiona obiectiile Operatorului în termen de  30 de zile.  

14.2.3 Înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul are obligația de a furniza 

Autorității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv 

situaţiile financiare aprobate de un Auditor certificat independent. 

14.2.4 La sfârşitul fiecărui an calendaristic, Operatorul are obligația de a prezenta, la 

solicitarea Autorității Contractante un raport al vânzărilor de bilete şi abonamente şi al 

numărului de călătorii efectuate.  

14.2.5 Operatorul are obligația de a prezenta lunar, până la data de 30 a fiecărei luni, un 

raport cu informațiile pe baza cărora Autoritatea Contractantă poate evalua trimestrial 

respectarea indicatorilor prevăzuți în Anexa 11, și în conformitate cu metodologia 

descrisă la Anexa 13.  

14.2.6 Operatorul are obligația de a asigura accesul Autorității Contractante la orice 

informaţiile privind prestarea Serviciului de transport public şi exploatarea bunurilor 

concesionate, in termen de 15  la cererea Autorității Contractante. 

 14.2.7 Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite instrucțiuni scrise pentru 

remedierea oricărei încălcări a obligațiilor Operatorului rezultate din prezentul Contract. 

14.2.8 Autoritatea Contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a 

neîndeplinirii indicatorilor de performanță de către Operator și de a aplica sancțiunile 

prevăzute în prezentul Contract. 

14.2.9 Autoritatea Contratantă are dreptul de a efectua controale periodice cu privire la 

modul în care sunt gestionate reclamațiile călătorilor. 

14.2.10 Evaluarea gradului de satisfacție al călătorilor se va face în baza metodologiei 

prezentate în Anexa 12.  

14.2.11 Pe baza sondajelor și controalelor efectuate, Autoritatea Contractantă are 

dreptul de a emite instrucțiuni obligatorii către Operator pentru îmbunătățirea 

Serviciului de transport public local; Rezultatele sondajelor și controalelor trebuie 
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utilizate pentru actualizarea nivelurilor indicatorilor de performanță și actualizarea 

Programului de transport al Operatorului. 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 15.  POLITICA PRIVIND RESURSELE UMANE ŞI PROTECŢIA 

SOCIALĂ 

Politica privind resursele umane și protecția socială va fi realizată potrivit Anexei 16.  

 

 

CAPITOLUL 16. FORŢA MAJORĂ  

16.1 Prin forta majora se intelege orice eveniment extern ce se încadrează în prevederile 

art. 1351 Cod Civil, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, independent de voința 

părților, inclusiv, dar fără a se limita la inundații, cutremure, alte calamități naturale, și 

care, survenind după încheierea Contractului, împiedică sau întârzie, total sau parțial, 

îndeplinirea obligaților izvorând din Contract. 

16.2 Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în 

mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza 

Contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației 

respective este cauzată de un eveniment de forță majoră. 

16.3 Partea care invocă forța majoră va fi exonerată de răspundere numai în măsura și 

pentru perioada în care îndeplinirea obligațiilor este împiedicată sau întârziată de 

situația de forță majoră. 

16.4 Apariţia forţei majore se va comunica celeilalte Părţi în termen de 2 zile prin 

telefon, în modalitatea de realizare a comunicărilor potrivit prezentului Contract, urmat 

de o scrisoare recomandată cu menţiunea constatării evenimentelor de acest gen, de 

către organele competente, în prezenta Părţilor. In caz de forţă majoră, comunicată şi 

constatată în condiţiile de mai sus, executarea obligaţiilor părţilor se decalează în 

consecinţă cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că nici una din Părţi nu 

va solicita penalităţi pentru întârzierile în executarea Contractului. Partea care nu a 

îndeplinit obligaţia comunicării probei forţei majore nu va fi exonerată de răspundere 

pentru prejudiciile cauzate de neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare a 

obligațiilor ca urmare a evenimentului de forță majoră. 

16.5 Partea afectată de un caz de forță majoră este obligată să întreprindă, fără întârziere 

și în limita posibilului, orice măsuri necesare în vederea minimizării efectelor negative 

produse de evenimentul de forță majoră. De asemenea, Partea este obligată sa reia 

îndeplinirea obligațiilor contractuale și să notifice în scris către cealaltă Parte despre 

aceasta, de îndată ce evenimentul de forță majoră încetează.  

16.6 Executarea contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a forţei majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.In cazul 



27 
 

dispariţiei sau imposibilităţii obiective de exploatare a bunurilor de retur pentru o 

perioadă mai mare de 3 luni, datorată forței majore, Părţile vor conveni asupra 

continuităţii sau încetării Contractului. 

16.7 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai 

mare de 4 luni, fiecare parte va avea  dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin 

drept a Contractului, fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese. 

 

 

 

CAPITOLUL 17. CLAUZE SPECIALE PRIVIND MENŢINEREA 

ECHILIBRULUI CONTRACTUAL 

17.1 Raporturile contractuale dintre Autoritatea Contractantă şi Operator se bazează pe 

principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate 

Operatorului şi obligaţiile care îi sunt impuse. 

17.2 În vederea menţinerii echilibrului contractual, în cazul în care pe parcursul 

executării Contractului, apare o situație caracterizată prin îndeplinirea cumulativă a 

condițiilor următoare: 

a) schimbarea excepțională a împrejurărilor existente la data încheierii 

Contractului;  

b) schimbarea împrejurărilor nu a fost și nici nu putea fi, în mod rezonabil, avută 

în vedere de către Parte la data încheierii Contractului; 

c) Partea nu și-a asumat riscul schimbării împrejurărilor și nici nu putea fi în mod 

rezonabil considerată că și-ar fi asumat acest risc, care duce la crearea unui 

dezechilibru contractual prin îngreunarea semnificativă a obligațiilor uneia 

dintre Părți, la solicitarea oricărei Părți se va proceda la renegocierea 

Contractului. 

17.3 Dacă renegocierea nu duce la restabilirea echilibrului contractual ori Părțile nu 

ajung la un acord într-un termen rezonabil, disputa urmeaza să fie soluţionată de 

instanţele judecătoreşti, care pot dispune încetarea contractului sau modificarea acestuia 

în sensul distribuirii în mod echitabil între părţi a pierderilor şi beneficiilor ce rezultă 

din schimbarea circumstanţelor. 

CAPITOLUL  18. CONDIȚII SUSPENSIVE DE INTRARE ÎN VIGOARE A 

CONTRACTULUI  

18.1 Următoarele condiții reprezintă, cumulativ, condiții suspensive de intrare în 

vigoare a Contractului, iar prezentul Contract va intra în vigoare la data îndeplinirii 

condițiilor de mai jos și va produce efecte numai în cazul în care: 

i. Operatorul obţine Licenţă de traseu pentru fiecare dintre autobuzele care 

operează pe trasele atribuite potrivit Programului de transport al Operatorului, în 

termen de 60 zile de la data semnării Contractului. 

ii. Operatorul obţine copii conforme ale Autorizaţiei de transport pentru fiecare 

dintre autobuzele și microbuzele care operează pe trasele atribuite potrivit 

Programului de transport al Operatorului, în termen de 30 de zile de la data 

semnării Contractului. 
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CAPITOLUL 19. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

19.1 Prezentul Contract încetează la expirarea duratei Contractului, cu excepția 

cazurilor de prelungire sau încetare înainte de ajungere la termen ca urmare a 

prevederilor Contractului.  

Părțile pot decide încetarea Contractului pe baza acordului lor de voință exprimat în 

scris.  

19.2 Autoritatea Contractantă are dreptul să denunțe unilateral Contractul, cu un termen 

de preaviz de 90 zile și cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile către Operator, în 

cazul în care interesul naţional sau local o impune.  

19.3 Contractul va înceta în cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunurilor 

de retur sau a unei părţi importante din acestea ori în cazul imposibilității obiective a 

Operatorului de a le exploata pe o perioadă mai mare de 120 de zile, prin renunțare, fără 

plata unei despăgubiri, sub rezerva dispozițiilor art. 16.6 din Contract. 

19.4 Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Autorității 

Contractante să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la art. 19.7 de 

mai jos: 

a) Neplata de către Operator a redevenței stabilite potrivit Contractului pentru o 

perioadă de minim 9 luni; 

b) Încălcarea de 12 ori într-un an calendaristic a măsurilor stabilite de Autoritatea 

Contractantă potrivit prevederilor prezentului Contract; 

c) Operatorul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale 

şi care să asigure atingerea indicatorilor de performanţă asumaţi prin Contract, 

atunci când acest lucru este necesar potrivit prevederilor Contractului; 

d) Operatorul totalizează un număr de 60 încălcări majore ale indicatorilor de 

performanţă, în decursul unui an, potrivit Anexei 11; 

e) Operatorul nu asigură prestarea serviciului de transport public local în condiții 

de continuitate, potrivit Contractului, ori întrerupe efectuarea serviciului pentru 

o perioadă de cel puțin 30 de zile, fără a fi incident vreun eveniment de forță 

majoră; 

f) Pierderea valabilității uneia sau mai multor Licențe de traseu ori a uneia sau mai 

multor copii conforme ale Autorizației de transport; 

g) Pierderea valabilității Licenței de transport și/sau a Autorizației de transport; 

h) Operatorul încalcă interdicția de subdelegare ori de cesionare a drepturilor și 

obligațiilor izvorâte din Contract; 

i) Operatorul nu asigură întreținerea corespunzătoare a bunurilor de retur ori a 

celor de preluare, provocându-le degradări semnificative sau încalcă restricția de 

înstrăinare a bunurilor de preluare pe durata Contractului; 

j) Operatorul nu constituie garanția stabilită la Capitolul 7 din Contract. 

19.5 Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Autorității Contractante dau dreptul 

Operatorului să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la art. 19.7 de 

mai jos: 

a) Autoritatea Contractantă nu plătește Compensaţia sau Diferențele de tarif 

prevazute în prezentul Contract pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.; 
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b) Orice alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale săvârșite de către 

Autoritatea Contractantă. 

19.6 Cu excepța cazului în care Contractul prevede altfel, orice notificare de încetare a 

Contractului va fi făcută de Partea care solicită încetarea prin transmiterea unei 

notificări în acest scop celeilalte Părți (“Notificarea de încetare”). 

19.7 Inainte de transmiterea Notificării de încetare, Partea care se consideră prejudiciată 

va convoca cealaltă Parte la negocieri, prin transmiterea unei notificări (“Notificarea de 

negociere”), în vederea încercării de soluționare a diferendului pe cale amiabilă. 

Notificarea de negociere va indica cel puțin următoarele elemente: 

i. Data și locul unde vor avea loc negocierile; 

ii. Obligațiile pretinse neîndeplinite; și 

iii. Termenul în care se așteaptă remedierea obligațiilor încălcate (termen care nu 

poate fi mai mic decât termenul menționat în Contract, pentru fiecare situație de 

neîndeplinire în parte).  

19.8 Daca (i) Partea în culpă nu se prezintă la negociere, așa cum această întâlnire a fost 

convocată conform prezentului Contract, sau (ii) negocierea nu conduce la soluționarea 

diferendului, sau (iii) Partea în culpă nu își îndeplinește toate obligațiile pretinse a fi 

îndeplinite, conform celor decise în procesul de negociere, Partea prejudiciată are 

dreptul să transmită Părții în culpa Notificarea de încetare. 

19.9 Dacă (i) Partea prejudiciată renunță la pretențiile din Notificarea de negociere, sau 

(ii) Partea prejudiciată nu se prezintă la negociere, Partea prejudiciată nu va avea dreptul 

să transmită o Notificare de încetare privind obligațiile menționate în Notificarea de 

negociere, cu excepția situației în care este reluată procedura de la art. 19.7 de mai sus. 

19.10 În situația în care în urma negocierilor pentru soluționarea diferendului pe cale 

amiabilă Părțile nu decid prin voință comună nici continuarea Contractului, nici 

încetarea Contractului, partea prejudiciată va transmite părții în culpa Notificarea de 

încetare și se va adresa instanței competente pentru constatarea rezilierii Contractului și 

stabilirea cuantumului prejudiciului.  

19.11 La încetarea Contractului, indiferent de motiv: 

i. Drepturile și obligațiile impuse Părților în baza Contractului vor înceta, cu 

excepția cazului în care Contractul prevede altfel; 

ii. Operatorul va transmite de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, Autorității 

Contractante bunurile de retur; 

iii. Autoritatea Contractantă va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în 

schimbul plății către Operator în termen de 60 de zile de la încetarea 

Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a 

bunurilor de preluare. 

19.12 În cazul încetării Contractului din culpa Autorității Contractante, înainte de 

termenul stabilit în Contract: 

i. Autoritatea Contractantă va prelua Bunurile de retur realizate de Operator în 

temeiul prezentului Contract, precum și pe cele în curs de realizare; și 

ii. Autoritatea Contractantă va plăti Operatorului daune-interese pentru repararea 

prejudiciului pe care Autoritatea Contractantă l-a cauzat în mod direct 

Operatorului. 



30 
 

19.13 Operatorul trebuie ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin forță 

majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului de transport public local, în 

condiţiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către Autoritatea 

Contractantă sau de către un alt operator. 

 

CAPITOLUL 20. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

20.1 Nerespectarea dovedită de către Părţi a obligaţiilor contractuale prevăzute în 

Contract atrage răspunderea contractuală a Părţii în culpă. 

20.2 Autoritatea Contractantă are dreptul să sancţioneze şi să penalizeze Operatorul în 

cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanţă, eficienţă şi 

calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract şi reglementările legale în vigoare, ori 

nu asigură continuitatea serviciului. 

20.3 Operatorul este obligat la plata de despăgubiri către Autoritatea Contractantă 

pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, după cum urmează: 

i. 100 lei pentru neaplicarea măsurilor impuse de catre Autoritatea Contractantă în 

termenul prevăzut, ca urmare a controalelor efectuate privind modul de 

executare a Contractului sau evaluării modului de realizare a operării; 

ii. 200 lei  pentru nerespectarea altor termenele prevăzute în Contract, altele decât 

cele de la punctul (i) de mai sus; 

iii. 200 lei  pentru utilizarea altor mijloace auto de transport de călători decât cele 

stabilite prin Contractul și caietul de sarcini; 

iv. 100 lei  pentru nerespectarea programului de vanzare a Titlurilor de călătorie 

prevăzut în Anexele 6.3.1., 6.3.2 si 6.3.3. 

v. 100 lei  pentru nerespectarea conditiilor de salubrizare a mijlocului de transport 

si a mediului (pastrarea curateniei la capetele de traseu si in statiile de 

imbarcare/ debarcare). 

20.4 Pentru orice alte prejudicii suplimentare dovedite, cauzate de încălcarea oricăror 

altor obligații stabilite în Contract, Partea în culpa este obligată la daune-interese, 

potrivit principiului reparării integrale a prejudiciului. 

 

CAPITOLUL 21. REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE 

21.1 Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părți, 

exprimat într-un act adițional.  

21.1.1 Revizuirea anuală a nivelului indicatorilor de performanță, potrivit Anexei 11, nu 

este considerată o modificare a Contractului. 

 

21.2 Modificări Unilaterale efectuate de Autoritatea Contractantă 

21.2.1 Autoritatea Contractantă poate modifica unilateral orice parte a Contractului din 

motive excepționale legate de interesul public local, cu notificare prealabilă transmisă 

cu  15 zile înainte către Operator.  

21.2.2 În cazul în care modificarea unilaterală a Contractului îi aduce un prejudiciu, 

Operatorul are dreptul să primească o justă despăgubire în termen de 30 de zile de la 
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dovedirea prejudiciului. În cazul dezacordului între Părţi cu privire la existența 

prejudiciului ori la valoarea despăgubirii, acestea vor fi stabilite de către instanţa 

judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în nici un caz să permită 

Operatorului să suspende executarea obligațiilor stabilite în Contract. 

21.2.3 Programul de transport menţionat în Anexa caietului de sarcini, poate fi 

modificat de Autoritatea Contractantă, prin Hotărârea Consiliului Local Municipiului 

Lugoj, dacă acest fapt este justificat din punct de vedere tehnic şi comercial, cu 

notificarea Operatorului cu cel puţin 30 de zile înainte de modificare. Operatorul nu 

poate refuza modificările solicitate de Autoritatea Contractantă, cu excepţia cazului în 

care cererea depăşeşte capacitatea de transport.  

 

21.3 Modificări  solicitate de Operator privind Capacitatea Serviciului 

21.3.1 Schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee sau schimbarea Programului de 

transport al Operatorului pot fi solicitate Autorității Contractante de către Operator, care 

va iniţia dacă consideră necesar aprobarea unui alt Program de Transport , modificat. 

 

 

21.4 Alte modificări 

21.4.1 În cazul în care orice prevederi ale Contractului devin incompatibile cu legislaţia 

sau regulamentele din România sau din Uniunea Europeană, Contractul va fi modificat 

de Părţi. Acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale Contract.  

21.4.2 Orice deficienţe sau contradicții din Contract pot fi rectificate ca urmare a 

negocierii de către Părți a modificărilor necesare, în cel mai scurt timp posibil, în 

conformitate cu scopul Contractului.  

 

CAPITOLUL 22.    LITIGII 

22.1 Părţile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluţionării pe cale amiabilă 

a conflictelor dintre acestea, decurgând din executarea Contractului. 

22.2 Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenţie care rezultă din sau în legătură 

cu prezentul Contract, încălcare, încetare, sau anulare a Contractului, Partea căzută în 

pretenţii are obligaţia să notifice cealaltă Parte în legătură cu poziţia sa  împreună cu 

propunerea de conciliere directă. 

22.3 În cazul apariţiei unei dispute, aceasta nu îndreptăţeşte Operatorul să suspende 

prestarea Serviciului de transport public local ori Autoritatea Contractantă să suspende 

executarea obligațiilor sale, potrivit prezentului Contract. 

22.4 În cazul în care o dispută nu este soluţionată în termen de 45 de zile din momentul 

în care Părţile au început negocierile pentru soluţionarea disputei pe cale amiabilă, sau 

dacă asemenea negocieri nu sunt începute în termen de 45 de zile de la notificarea 

oficiala a disputei de către una dintre Părți celeilalte Părți, acestea se vor adresa instanţei 

judecătoreşti competente. 

 

CAPITOLUL 23. LEGEA APLICABILĂ 
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23.1 Prezentul Contract, precum și orice dispute sau cereri rezultate din ori în legătură 

cu prezentul Contract ori cu încheierea acestuia (inclusiv dispute sau cereri 

extracontractuale) sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legea română. 

23.2 Prezentul Contract se completeaza cu prevederile Noului Cod civil și cu 

reglementările legale speciale în materia transportului public local. 

 

CAPITOLUL 24. ALTE CLAUZE 

24.1 Orice notificare, adresă, cerere sau făcută în legătură cu executarea Contractului va 

fi efectuată în scris, în limba română.  

24.2 Toate notificările, adresele, cererile saualte comunicări vor fi transmise prin fax și 

vor fi confirmate în mod prompt prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la 

adresa Părții destinatare.  

24.3 Data primirii de catre destinatar a oricărei notificări sau comunicări transmise prin: 

(i) scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe confirmarea de 

primire, de catre oficiul postal de la destinație; (ii) fax, va fi data expedierii înscrisă în 

raportul atestând tansmiterea prin fax. În situația în care faxul nu a fost expediat într-o zi 

lucrătoare, sau nu a fost expediat în intervalul orar 9-17, data recepționării se consideră 

a fi următoarea zi lucrătoare.  

24.4 Toate notificările și comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi 

considerate valabile numai dacă au fost efectuate la următoarele adrese:  

Către Autoritatea Contractantă la:Primăria 

Municipiului Lugoj 

Către Operator la: S.C.,,Meridian 

22ʼʼS.A. 

Adresa: Municipiul Lugoj, P-ța Victoriei, nr. 4, 

jud. Timiș 

Adresa:Str. Plopilor, nr. 22, Lugoj 

În atenţia: Primarului Muncipiului Lugoj 

Boldea Francisc Constantin 

În atenţia: Directorului general 

Fax: 0256/350393 Fax: 0256/352830 

 

CAPITOLUL 25. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

25.1 Clauzele minime obligatorii ale prezentului contract, încheiat în condiţiile Legii nr. 

92/2007 şi ale art. 24, litera (b) şi art. 29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilități publice, sunt cele prevăzute la art. 40 - 48 din  Ordinul nr. 263 din 

06.12.2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a 

contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local. 

25.2 Limba care guvernează Contractul este limba română. 

În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul Contract, părţile se supun 

prevederilor legislaţiei specifice în vigoare. 

25.3 Anexele de la 1 la 17  fac parte integrantă din prezentul Contract. 

25.4 Capitolele referitoare la drepturile şi obligaţiile părţilor se completează cu 

prevederile  reglementărilor în vigoare referitoare la drepturile şi obligaţiile în 

raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi  operatorii de transport 

rutier/transportatorii autorizați care efectuează  servicii de transport public de persoane.  
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Prezentul contract a fost semnat astăzi, ..........., în  2 exemplare originale, din care 1  

pentru Autoritatea Contractantă şi 1 pentru Operator.  

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ, 

MUNICIPIUL LUGOJ PRIN PRIMAR  

PROF. ING. BOLDEA FRANCISC-CONSTANTIN  

 

OPERATOR, 

S.C.,,MERIDIAN22ʼʼS.A. 

PRIN DIRECTOR 

......................... 

.......... ............. 

Vizat de legalitate, 

 

 

Viză Juridică, 
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Anexe la Contract 

Următoarele anexe vor constitui parte integrantă a Contractului: 

Anexa 1 – Legislatia cu Privire la Transportul Public Local de Călători 

Anexa 2 – Program de Transport   

Anexa 2.1 Programul de transport  

Anexa 2.1.1 – Program de Transport pentru Reteaua de Tramvaie  

Anexa 2.1.2 – Program de Transport pentru Reteaua de Troleibuze  

Anexa 2.1.3 – Program de Transport pentru Reteaua de Autobuze  

Anexa 2.2 – Program de Circulatie  

Anexa 2.2.1 – Program de Circulatie Tramvaie  

Anexa 2.2.2 – Program de Circulatie Troleibuze  

Anexa 2.2.3 – Program de Circulatie Autobuze  

Anexa 3 – Programul de Investitii  

Anexa 3.1 – Programul de Investitii al Operatorului  

Anexa 3.2 – Programul de Investitii al Autoritatii Contractante  

Anexa 3.3 – Fundamentarea Necesarului Anual de Fonduri Pentru Investitii din Surse 

Proprii 

Anexa 4 – Bunuri Utilizate de Operator în Executarea Contractului  

Anexa 4.1 – Bunuri de Retur  

Anexa 4.2 – Bunuri de Preluare  

Anexa 4.3 – Bunuri Proprii ale Operatorului  

Anexa 4.4 – Procesul-Verbal de Predare-Preluare a Bunurilor Concesionate  

Anexa 5 – Mijloace de Transport  

Anexa 5.1 – Cerinţe Standard Pentru Mijloace de Transport  

Anexa 5.2 – Lista Mijloacelor de Transport Utilizate la Prestarea PSO  

Anexa 6 – Tarife de călătorie 

Anexa 6.1 – Tarife de calatorie Practicate în momentul încheierii Contractului  

Anexa 6.2 – Modalitatea de Stabilire, Modificare sau Ajustare a Tarifelor de călătorie  

Anexa 6.3 – Lista Punctelor de Distributie a Titlurilor de Calatorie şi Programul de 

Functionare  

Anexa 6.3.1 – Lista Chioscurilor  

Anexa 6.3.2 – Lista Punctelor de Vanzare –Spatii Comerciale  

Anexa 6.3.3 – Lista Automatelor de Vânzare  

Anexa 7 – Diferentele de Tarif  



35 
 

Anexa 7.1 – Categoriile de Pasageri care Beneficiază de Gratuităţi şi Reduceri la 

Transportul în Comun  

Anexa 7.2 – Modul de Acordare a Diferenţelor de Tarif  

Anexa 7.3 – Fundamentarea Anuala a Diferentelor de Tarif Pentru Protectia Socială  

Anexa 7.4 – Modelul Formularului de Decont pentru Diferenţele de Tarif  

Anexa 8 – Modelele Formularelor de Decont Pentru Plata Compensaţiei  

Anexa 8.1 – Raport Lunar de Constatare 

Anexa 8.2 – Raport Anual de Constatare  

Anexa 9 – Costuri Eligibile Incluse în Calculul Decontării PSO şi Cerinţele Privind 

Contabilitatea Separată  

Anexa 10 – Calculul Costului Unitar pe Kilometru  

Anexa 10.1 – Metodologia de Calcul a Costului Unitar/ Kilometru  

Anexa 10.2 – Formula de Indexare a Costului Unitar/ Kilometru  

Anexa 11 – Indicatori de Performanţă ai Serviciului şi Modalitatea de Calcul al 

Penalităţilor  

Anexa 12 – Indicele de Satisfacţie a Pasagerilor (ISP)  

Anexa 13 – Metodologia de Monitorizare şi Evaluare a Programului de Transport al 

Operatorului  

Anexa 14 – Caiet de Sarcini al Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin 

Curse Regulate în Municipiul [...]  

Anexa 15 – Regulament pentru Efectuarea Serviciului de Transport Public Local de 

Persoane prin Curse Regulate în Municipiul [...]   

Anexa 16 –Politica Privind Resursele Umane şi Politica Sociala  

Anexa 17 – Estimarea Anuala a Compensatiei  
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Anexa 1 – Legislatia cu privire la transportul public local de călători 

 

Nr. crt. TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL 

1. LEGISLAȚIE ROMÂNEASCĂ 

1.1.  

Legea serviciior de transport public local nr. 92/2007; 

Ordin al Ministrului internelor si Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 

1.2.  Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; 

1.3.  Ordonanţă nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 

1.4.  

Normă metodologică din 30/11/2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi 

efectuarea transporturilor rutiere si a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 

27/2011 privind transporturile rutiere; 

1.5.  Ordonanţă nr. 19/1997 privind transporturile; 

1.6.  Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

1.7.  
Ordonanţă de urgenţă nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de 

transport public judeţean; 

1.8.  
Ordonanţă nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului 

rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport; 

1.9.  
Ordonanţă nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport 

rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare; 

1.10.  
Ordonanţă nr. 19/1999 privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor, 

la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral; 

1.11.  

Ordonanta nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, 

pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii 

acestora; 

1.12.  Ordonanţă nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier; 

1.13.  Ordonanta nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti; 

1.14.  
Ordin nr. 258/2012 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de efectuare a serviciilor de transport 

public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti; 

1.15.  
Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public 

local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; 

1.16.  
Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de 

atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local; 

1.17.  
Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a 

autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local; 

1.18.  
Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a 

autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local; 

1.19.  

Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 240/2012 privind aprobarea criteriilor de 

evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de 

transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate 

în trafic judeţean; 

1.20.  
Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, 

ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane; 

1.21.  
Hotararea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care 

efectueaza activitaţi mobile de transport rutier; 

1.22.  Hotararea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor; 

1.23.  Hotararea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autoritaţii Rutiere Romane; 

1.24.  
Hotararea Guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; 

1.25.  
Regulament al Guvernului din 02/11/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat 

pentru Controlul în Transportul Rutier; 
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Nr. crt. TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL 

1.26.  
Regulament al Guvernului din 17/02/2010 de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi 

îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România; 

1.27.  
Regulament-cadru al Ministrului transporturilor din 27/11/2007 pentru efectuarea transportului 
public local; 

1.28.  
Normă a Ministrului Transporturilor din 13/04/2000 privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a 

furnizorilor de produse şi/sau servicii pentru transportul feroviar şi cu metroul; 

1.29.  
Normă a Ministrului Transporturilor din 13/04/2000 privind activitatea de inspecţie tehnică în transportul 

feroviar şi cu metroul; 

1.30.  
Normă  a Ministrului Transporturilor din 13/04/2000 privind acordarea de agremente tehnice feroviare în 

transportul feroviar şi cu metroul; 

1.31.  

Normă metodologică a Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei din 27/03/2002 

privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de 

persoane prin servicii regulate în  trafic national. 

1.32.  

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea 

încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia 

mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1 

1.33.  

Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea 

Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi 

omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2 

2. LEGISLAŢIE EUROPEANĂ 

2.1.  

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 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; 

2.2.  
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor 
norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator 
de transport rutier;  

2.3.  

Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul 

pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru 

interfețele cu alte moduri de transport  

2.4.  
Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 

promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic  

2.5.  
Standardul EN 13816 pentru Transporturi – Logistică şi Servicii – Transporturi Publice de Pasageri – 

definirea, urmărirea şi măsurarea calităţii serviciilor  
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Anexa 2 – Program de Transport  

 

 

Se vor descrie programele de transport pentru diversele grade de mobilitate pe teritoriul 

administrativ în cursul anului, astfel: 

I. Program normal - de la data (...) la data de (...) 

II. Program de vara (vacanta)- de la data (...) la data de (...)- cuprinde 

programul de transport in conditii de flux redus de calatori, respectiv în 

perioadele în care sunt concedii de odihnă şi vacanţe în cuantum 

semnificativ, care determină un grad total de mobilitate  mai scazut al 

populaţiei, comparative cu perioadele normale din an. Programul de vară se 

aplică în perioada/ perioadele:  15 iunie- 1octombrie 

III. Program de noapte – cuprinde programul ce se asigură între orele …….-…….. 

IV.  Program la evenimente speciale: 31-1 ianuarie, Noaptea de Inviere, etc. 

 

Anexa 2.1 Programul de transport 

 

Programul anual de transport  

 

Linia Km. Planificaţi 

Microbuze  

 16.836 km/an 

                   Autobuz  

 86.380 km/an 

  

  

  

Total Km planificati 102.766 km/an 

 

 

 

 

 

Anexa 2.2 – Program de Transport pentru microbuze si autobuze in 

Municipiul Lugoj este cuprins in Anexa Caietului de sarcini aprobat 

prin Hotararea Consiliului Local nr..............din data de ............... 
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Anexa 3 –    Programul de Investitii 

Anexa 3.1 – Programul de Investitii al Operatorului 

 

 

 

 

Anexa 3.2 – Programul de Investitii al Autoritatii Contractante 

 

Denumire 

Proiect 

Descriere 

Proiect 

Durata 

finalizare/ 

Valoarea 

Respectivă 

 

Data 

Incepere 

Data 

Finalizare 

Sursa de 

Finanţare 

      

      

      

 

Anexa 3.3 – Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru 

investitii din surse proprii ale Operatorului 

 

Se va realiza având în vedere prevederile Anexei 3.1. 

Denumire 

Proiect 

Descriere 

Proiect 

Valoarea Estimată (RON) mii lei  

 

        

      Data  

Incepere 

 

 

Data  

Finalizare 

 

 

Sursa de 

Finanţare 

Tipul 

de bun 

(de 

retur, de 

preluare

, proprii 

ale 

operator

.) 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 
Total 

Achizitii 

mijloace 

transport 

Transport  

Imbunatatir

ea ofertei 

de transport 

public prin 

cresterea nr 

de unitatii 

existente(3 

buc) 

112 135 135 - 382 01.05.2016 01.06.2018 Leasing 

operational 
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Anexa 4    – Bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului 

Anexa 4.1 – Bunuri de Retur 

 

Bunuri de retur sunt bunurile concesionate de către Autoritatea Contractantă către 

Operator în scopul executării Contractului, bunurile de natura domeniului public nou 

create sau existente si modernizate/dezvoltate cu subvenţii pentru investiţii de la bugetul 

local sau de stat, precum şi cele realizate de Operator în conformitate cu Programul de 

investiţii și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice 

sarcini, Autorității Contractante; 

4.1.1 Bunuri Concesionate 

Clasificare 

Denumire 

bunuri 

mobile si 

imobile 

Număr 

inventar la 

Autoritatea 

Contractanta 

Valoare 

de 

inventar 

Valoare 

amortizata 

Valoarea 

ramasa la 

data de 

…../…../…. 

      

      

      

      

Bunurile proprietate publică concesionate, aşa cum sunt prezentate în această anexă şi 

care sunt puse la dispoziţia Operatorului spre a fi utilizate în cadrul prezentului 

Contract, sunt inventariate anual şi sunt înregistrate distinct, în afara bilantului de catre 

Operator.   

4.1.2 Bunuri realizate de Operator în conformitate cu Programul de investiţii al 

Operatorului 

Clasificare 

Denumire 

mobile si 

imobile/data 

folosintei 

Număr 

inventar la 

Operator 

Valoare de 

inventar/lei 

Valoare 

amortizat

a 

Valoarea ramasa 

la data de 

30/09/2016 

Microbuze      

TM 40 MRD 

 

26.11.2009 3.723 85.813,61 73.299 12.514,63 

TM 15 MRD 17.03.2010 3.725 101.797,5 82.710,4 19.087,08 

Total 

Microbuze 

-  187.611,11 156.009 31.601,71 

Autobuze      

TM 32 MRD 19.08.2016 3.783 447,57 74,6 372,97 

TM 35 MRD 28.02.2015 3.769 444,78 444,78 - 

TM 54 MRD 24.02.2014 3.760 903,46 903,46 - 

TM 57 MRD 01.12.2013 3.759 4.918,21 2.322,54 2.595,67 

Total 

Autobuze 

  6.714,02 3.745,38 2.968,64 

Total 

Autobuze 

+Microbuze 

  194.325,13 159.755 34.570,35 
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Anexa 4.2 – Bunuri de Preluare 

Clasificare 

Denumire 

bunuri 

mobile si 

imobile 

Număr 

inventar la 

Operator 

Valoare 

de 

inventar 

Valoare 

amortizata 

Valoarea 

ramasa la 

data de 

…../…./….. 

      

      

      

      

Bunuri de preluare sunt bunurile care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de acesta 

în scopul executării Contractului. La încetarea Contractului, din orice cauză, Autoritatea 

Contractantă are dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către 

Operator în termen de 90 de zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale 

cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare. Pe toată durata Contractului, 

Operatorul își asumă obligația de a nu înstrăina bunurile de preluare, fără 

consimțământul prealabil scris al Autorității Contractante;  

Bunurile realizate de Operator din surse proprii dar provenite prin subvenţie de capital 

de la bugetul local sau de stat, fac parte din categoria bunurilor de preluare. Amortizarea 

acestei categorii de bunuri nu este eligibila pentru calculul costului/km. La încetarea 

Contractului, din orice cauză, Autoritatea Contractantă va  dobândi aceste bunurile de 

preluare fară plata vreunei compensații. 

 

Anexa 4.3 – Bunuri Proprii ale Operatorului 

 

Inventarul bunurilor proprii ale Operatorului la data de 31.10.2016 

Clasificare 

Denumire 

mobile si 

imobile/data 

folosintei 

Număr 

inventar la 

Operator 

Valoare de 

inventar/lei 

Valoare 

amortizat

a 

Valoarea ramasa 

la data de 

31/10/2016 

Microbuze      

TM 40 MRD 

 

26.11.2009 3.723 85.813,61 73.299 12.514,63 

TM 15 MRD 17.03.2010 3.725 101.797,5 82.710,4 19.087,08 

Total 

Microbuze 

-  187.611,11 156.009 31.601,71 

Autobuze      

TM 32 MRD 19.08.2016 3.783 447,57 74,6 372,97 

TM 35 MRD 28.02.2015 3.769 444,78 444,78 - 

TM 54 MRD 24.02.2014 3.760 903,46 903,46 - 

TM 57 MRD 01.12.2013 3.759 4.918,21 2.322,54 2.595,67 

Total 

Autobuze 

  6.714,02 3.745,38 2.968,64 

Total 

Autobuze 

+Microbuze 

  194.325,13 159.755 34.570,35 
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Bunuri proprii sunt bunurile care aparţin Operatorului şi care sunt utilizate de către 

acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia, cu excepția celor prevăzute 

in Anexa 4.2 de mai sus. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii 

rămân în proprietatea Operatorului. 

 

Anexa 4.4 – Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor 

concesionate 
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Anexa 5 – Mijloace de transport 

Anexa 5.1 – Cerinţe standard pentru mijloace de transport  

 

Principii Generale 

Principalul obiectiv al prezentei Anexe este să stabilească cerinţele comune specifice 

aferente vehiculelor de transport care vor fi utilizate pentru prestarea Serviciilor de 

Transport.   

Toate Mijloacele de Transport care vor fi utilizate la prestarea Serviciilor de Transport 

trebuie să fie conforme cerinţelor obligatorii stabilite pentru respectivele Mijloace de 

Transport în ceea ce priveşte “tipul” şi “categoria”. Conformitatea Mijloacelor de 

Transport cu cerinţele standard va fi verificată pe baza documentelor emise de 

autorităţile competente.    

Pentru a asigura protecţia mediului, emisiile poluante de noxe ale Mijloacelor de 

Transport utilizate la prestarea Serviciilor de Transport trebuie să fie în limitele stabilite 

de către lege pentru tipurile respective de motoare şi carburanţi.  

Cerinţele tehnice pentru Mijloacele de Transport prezentate în această anexă vor fi 

actualizate automat în situaţia apariţiei unor noi reglementări. În această situaţie, Părţile 

vor actualiza prezenta Anexă incluzând cerinţele tehnice noi stabilite prin lege.   

Cerinte Standard pentru Autobuze si microbuze 

General 

1. Conditiile interioare si exterioare ale mijloacelor de transport prin care se 

presteaza servicii in temeiul prezentului Contract trebuie sa fie permanent in 

concordanta cu cerintele stabilite de legislatie.   

2. Toate dispozitivele si fiecare dintre acestea care sunt instalate in mijloacele de 

transport trebuie sa fie pastrate si reparate astfel incat toate vehiculele sa poata fi 

utilizate in permanenta.    

3. Fiecare mijloc de transport trebuie sa aiba cel putin un validator electronic 

pentru fiecare usa și alte echipamente îmbarcate aferente sistemului de taxare 

integrat.   

4. Operatorul va avea dreptul ca, dupa cum hotaraste, sa amenajeze zone 

publicitare atat in interiorul cat si in exteriorul autobuzelor. Publicitatea nu va 

afecta vizibilitatea sau lizibilitatea numerelor traseelor, semnele cu destinatia, 

logo-ul Societatii nu va acoperi nicio fereastra daca acesta nu permite 

vizibilitatea spre exterior.     

5. Inainte de plecarea pe traseu, vehiculele vor fi supuse unui control pentru a se 

asigura ca sunt curate in vederea utilizarii de catre pasageri, si nu au suprafete 

alunecoase, deteriorate sau periculoase, inclusiv scaunele si armaturile 

vehiculelor.  
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6. In fiecare zi, inainte de plecarea pe traseu, se va asigura ca scaunele pentru 

pasageri nu sunt avariate, defecte sau deteriorate in orice alt mod.  

Cerinte pentru Autobuze si microbuze  

Autobuzele si microbuzele in exploatare vor indeplini cerintele tehnice obligatorii cu 

privire la siguranta si protectia mediului stipulate in legislatia in vigoare, precum și 

cerințele tehnice cu privire la compatibilitatea cu sistemul de taxare integrat. 

Autobuzele utilizate de către Operator la prestarea serviciului vor fi de tip autobuz 

urban, potrivit legislaţiei româneşti în vigoare. Autobuzele vor fi minim EURO 3, 

Conform  Anexa 13, pct 1.2.4. din . “Reglementarile privind certificarea încadrarii 

vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranta circulatiei 

rutiere, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia 

tehnica periodica RNTR 1 din 12.08.2008” aprobat prin Ordin nr. 1002 din 12/08/2008. 

 

 

 

Anexa 5.2 – Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea PSO 

Planul privind Parcul de Mijloace de Transport 

Numarul 

Vehicolului 

1 2 3 4 5 6 

Categoria Autobuz      

Ms 

Microbuz 

M

2 

Autobuz 

M

3 

Microbuz 

M

2 

Autobuz 

M3 clasa I 

Autobuz 

M

3 

Nr.Inmatriculare TM 

32 MRD 

TM 

40 MRD 

TM 

54 MRD 

TM 

15 MRD 

TM 

35 MRD 

TM 

57 MRD 

Nr inventar 3783 3728 3760 3725 3769 3759 

Numarul Copiei 

Conforme a 

Licentei de 

Transport 

0388811 0322804 0322805 0322802 0322803 0322808 

Anul fabricatiei 2000 2008 1997 2008 1998 1997 

Marimea in metri 12x2,5x2,9 5,9x1,9x2,4 12x2,5x3 7x1,9x3 12x2,5x3 12x2,5x3 

Numar axe 2 2 2 2 2 2 

Tipul de podea CE cu 

podea 

caborata,far

a etaj 

CW 

standard 

CI standard CW 

standard 

CE cu podea 

caborata,fara 

etaj 

CI 

standard 

Tipul motorului OM 

906HLA 

11/2 

G9U-A6 DH 10A360 

EC 96 

FICE0481F D2866LUH

22 

D2866 

LUH20 
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Gradul de confort 

si poluare 

Categoria 

IV 

Categoria       

III 

Categoria       

III 

Categoria       

III 

Categoria IV Categoria       

III 

Capacitate pasageri 

(pe scaune si in 

picioare) 

31 locuri pe 

scaune si 73 

in picioare 

16 locuri pe 

scaune 

54 locuri 20 locuri pe 

scaune 

35 locuri pe 

scaune si 61 

in picioare 

50locuri 

Aspecte protectia 

mediului 

(standardul euro) R

2 

E4 R2 E4 R2 R2 

-Nivelul de zgomot - Db 72,9 in 

mers-80 in 

stationare 

80/92db - - - 

Numarul de usi de 

acces 

3 3 2 3 2 2 

Numarul de iesiri 5 2 6 2 6 6 

Adaptari pentru 

persoanele cu 

mobilitate redusa 

- - - - - - 

Dotari aferente 

sistem de taxare 

integrat 

- - - - - - 
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Anexa 6 – Tarife de călătorie 

Anexa 6.1 – TArife de calatorie practicate in momentul incheierii 

contractului 

   Aplicabile de la data de 01.01.2006 

Modalitate 

cumpărare 
Tip legitimaţie de călătorie Preţ 

Sediul SC Meridian 

22 SA 

Legitimatie  Abonament (0-5 km)   

Legitimatie  Abonament (0-10 km)   

-13,20 lei/luna 

-26,40 lei/luna 

  

In vehicul Bilete (0-5 km)   0,60.lei/calatorie                       

 Bilete (0-10 km)   1,20 lei/calatorie                       

 

 Se vor mentiona toate categoriile de titluri de calatorie, inclusiv cele cu tarife reduse. 

 

Anexa 6.2 – Modalitatea de stabilire, modificare sau ajustare a 

Tarifelor de călătorie 

 

Modificarea/Ajustarea Tarifelor de călătorie nu influenţează nivelul costului unitar pe 

km stabilit conform contractului.  

I. Stabilirea tarifelor de călătorie 

Modul de stabilire al tarifelor de calatorie pentru elementele din oferta tarifară 

este următorul: 

1. Pe baza Programului de Transport se determină oferta de transport (locuri x 

Km) pe moduri și intervale de timp. 

Se calculează bugetul de exploatare eligibil necesar pentru realizarea ofertei 

de transport stabilite, în condiții de calitate și de siguranță specificate, 

plecand de la costul unitar/km contractat, pentru fiecare mod de transport, si 

profitul rezonabil contractat. Costul unitar pe kilometrul parcurs este pretul 

pentru serviciul de transport furnizat, calculat pe baza costurilor din anul 

precedent eligibile, reale ale serviciului de transport al Operatorului, 

prevazute in Anexa 9.  

2. Se calculează costul mediu al unei călătorii, ca raportul dintre bugetul de 

exploatare eligibil +profitul rezonabil ale operatorului și numărul mediu 

anual estimat al călătoriilor (nu al călătorilor) plătite integral. Sunt necesare 

sondaje și date statistice referitoare la calatorii cu transportul public și 

privind călătoria medie realizată de un călător (număr de stații transformat în 

număr de Km). 

Aceste etape sunt tehnice, se calculează de către operator și se negociază cu autoritatea 

contractantă. 

3. Se stabilește (în baza viziunii social-economice/guvernanței locale, de către 

Autoritatea Contractantă) acceptanța socială a costului mediu transpus direct 
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în tariful mediu. În caz de neacceptanță anticipată, se stabilește tariful 

mediu acceptabil.  

4. Se determină tariful de bază (prețul de vânzare al unei călătorii simple). 

Acest tarif poate să fie egal cu costul mediu al unei călătorii dacă 

compensaţia este dirijată către abonamente, de exemplu, sau poate să fie mai 

mic decât costul mediu, dacă se decide ca compensaţia să acționeze încă de 

la acest prim nivel (acesta e cazul cel mai frecvent). De asemenea, tariful de 

bază poate să depășească costul mediu, în cazul în care se acordă bonificații 

comerciale pentru restul pozițiilor tarifare. 

5. Se determină toate celelalte elemente ale ofertei tarifare (”produse tarifare”), 

prin multiplicarea tarifului de bază, aplicarea unitară sau diferențiată a 

tarifelor sociale (cele supuse obligaţiei tarifare) și aplicarea unitară sau 

diferențiată a unor bonificații comerciale. Sunt necesare simulări pentru 

realizarea unui echilibru financiar – bonificațiile să fie compensate prin 

majorarea tarifului de bază. Bonificațiile comerciale pot fi de două tipuri: 

 

 Reducerea aplicată multiplicării tarifului de bază, de 

exemplu preț 2 călătorii = 2 x tariful de bază – n% 

 Vânzarea de abonamente cu număr nelimitat de călătorii, 

dar al căror preț este calculat pentru o utilizare medie 

statistică, de exemplu 2 călătorii x 22 zile 

lucrătoare/lună. 

 

Punctele 4 și 5 de mai sus determină  oferta tarifară, ca rezultat al aplicării unei 

anumite politici tarifare. Politica tarifară trebuie să îmbine criteriile comerciale 

(avantajarea cumpărării, în avans față de momentul utilizării, al unor titluri de 

călătorie multiple) și criteriile sociale (dirijarea preponderentă a tarifelor sociale 

spre categoriile de utilizatori permanenți - ”călătorii fideli”).   

6. Se stabilește, pe baza legislației naționale și a reglementărilor locale, lista 

categoriilor de persoane care beneficiază de facilități, sarcina de transport 

generată și efectele financiare ale acestor facilități asupra bugetului de 

exploatare al operatorului.  

Pentru punctele 3 și 6, principiile de finanțare a serviciului public de 

transport sunt următoarele: 

 Autoritatea care impune limitări de tarife față de calculele 

recunoscute trebuie să asigure diferența, prin compensaţie. Elemente 

de protecție socială nu pot fi puse în sarcina niciunui operator, 

public sau privat. 

 Operarea sub rigorile unui Contract de servicii publice impune 

abandonarea considerării paușale a sarcinii de transport generată de 

călătorii cu facilități tarifare și utilizarea unor metode de apreciere 

obiectivă și precisă. 

Tarifele pentru toate Titlurile de călătorie se aproba prin Hotarâre de catre 

Consiliu Local al Municipiului Lugoj. 
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Relația efect-cauză este de la COSTURI la TARIFE (prețuri de vânzare). Atât în 

etapa de semnare a contractului, cât și în mecanismul stabilit pentru ajustări 

ulterioare, costurile, împreună cu impunerile politice și sociale determină 

tarifele. Tarifele influențează încasările și nivelul total al compensaţiei. Această 

influență nu este întotdeauna simplă și directă. Ca în orice activitate comercială, 

chiar cu un public parțial captiv, o majorare neinspirată a tarifelor poate ușor 

genera, cel puțin într-o primă etapă, pierderi în încasări, prin reducerea 

numărului de utilizatori și/sau accentuarea fraudei.  

Permiterea, ignorarea sau chiar încurajarea unor elemente de concurență 

neloaială între operatori poate să vicieze profund mediul economic al 

domeniului, să facă inutile calculele și să aibă efecte negative neplanificate 

asupra performanțelor financiare ale unui operator.  

În concluzie, Ordinul nu poate fi utilizat ca bază pentru stabilirea inițială a 

elementelor financiare (tarife și subvenție) ale unui Contract de Servicii Publice 

și în procesul de indexare ulterioară, pentru că nu descrie etapele obligatorii, este 

neclar în terminologie și total greșit în formulele de calcul impuse. 

  

 

II. Ajustarea sau modificarea Tarifelor de călătorie  

Ajustarea sau modificarea Tarifelor de călătorie pentru serviciile de transport public 

local de persoane se realizează in conformitate cu prevederile Ordinul ANRSC nr. 272/ 

2007 pentru aprobarea Normelor –cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea 

tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, la cererea operatorilor de 

transport public local de persoane, pe baza următoarelor documente:  

 cererea de ajustare, care conţine: tarifele în vigoare şi tarifele solicitate, inclusiv 

TVA; justificarea propunerii de ajustare se face pe baza unui memoriu tehnico-

economic, care prezintă oportunitatea fundamentării tarifelor datorată creşterii 

principalelor elemente de cheltuieli;  

 fişele de fundamentare pentru ajustarea tarifelor;  

 alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor propuse.  

Tarifele pentru serviciile de transport public local de persoane efectuat prin curse 

regulate se pot ajusta periodic prin Hotarari ale Consiliului Local, în baza creşterii 

indicelui preţurilor de consum fată de nivelul existent la data precedentei ajustări.  
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Anexa 6.3 – Lista punctelor de distributie a titlurilor de calatorie si 

programul de functionare 

Anexa 6.3.1 – Lista punctelor de vanzare 

Nr.crt. Sediul  Adresa punctului de vanzare 

Program functionare 

zile lucratoare/ zile 

nelucratoare 

 Sc Meridian 22 SA Lugoj Str.Plopilor Nr.22 Luni-Vineri 

07-15  

 

Anexa 6.3.2 – Lista punctelor de vanzare  

Nr.crt. În Autovehicul În Autovehicul 

Program functionare 

zile lucratoare/ zile 

nelucratoare 

 Autobuz Autobuz Conform Graficului de 

Traseu 

 Microbuz Microbuz Conform Graficului de 

Traseu 

Notă: În cazul în care titlurile de călătorie pentru categoriile speciale de 
calatori nu vor fi comercializate în toate punctele de vânzare, o listă 
cuprinzând punctele de vânzare unde se comercializează astfel de titluri 
va fi ataşată ca Anexa 6.3.3.   
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Anexa 7 – Diferentele de tarif 

Anexa 7.1 – Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi și 

reduceri la transportul în comun 

Categoria socială/ 

Tipul de protecţie 

socială 

Modalitatea de 

acordare a 

protecţiei sociale 

(procentul de 

reducere) 

Nivelul protecţiei 

sociale acordate 

(lei/ unitate) 

Legislaţia în vigoare care 

reglementează protecţia 

socială 

- - - - 

 

Anexa 7.2 – Modul de acordare a diferenţelor de tarif 

Modul de acordare a diferenţelor de tarif este cel stabilit prin Hotărârea Consiliului Local Nr. 
124/28.12.2015 în temeiul legislaţiei în vigoare, pentru fiecare categorie în parte şi este 
după cum urmează: 

Categoria 

socială/ Tipul 

de protecţie 

socială 

Perioada 

Număr de călătorii pe 

perioada selectată, 

utilizat pentru calcul 

Tarif Modalitatea 

de acordare 

a protecţiei 

sociale 

(procentul de 

reducere) 

Tarif 

întreg 

Reducerea 

oferita 

- - - - - - 

Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de 

gratuităţi, în baza documentelor legale justificative pentru fiecare categorie.  

Anexa 7.3 – Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru 

protectia sociala 

No

. 

Categoria 

socială/ 

Tipul de 

protecţie 

socială 

Unităţi de 

calcul 

(abonamente/ 

calătorii 

vândute) 

Număr 

estimat de 

unităţi  

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate  

(lei/ unitate) 

Sume 

totale 

(lei) 

Document 

justificativ 

necesar 

 (1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) (6) 
1.  - - - - - - 

 

 

Anexa 7.4 – Modelul formularului de decont pentru diferenţele de tarif 

No

. 

Categoria 

socială/ 

Tipul de 

protecţie 

socială 

Unităţi de 

calcul 

(abonamente/ 

calătorii 

vândute) 

Număr 

estimat de 

unităţi  

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate  

(lei/ unitate) 

Sume 

totale 

(lei) 

Document 

justificativ 

necesar 

 (1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) (6) 
1.  - - - - - - 
2.        
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Anexa 8 – Modelele formularelor de decont pentru plata compensaţiei  

Anexa 8.1 – Raport Lunar de Constatare  

           

Raport Lunar de Constatare 

Concept Valoare 

Luna:  ……….. Anul 2016 Luna curentă 

(Km)Număr total de vehicul*kilometri efectuaţi (calculaţi conform Anexei 13) 8.601,50 

Microbuz 1403.20 

Autobuz 7198.30 

(c unitar)Cost unitar per kilometru   

Microbuz 5.82 

Autobuz 5.95 

 (Ch)Cheltuieli Totale pentru PSO (Veh*Km efectuaţi x c unitar pe Km) 51021.62 

Microbuz 8163,46 

Autobuz 42.858,16 

 (Pr)Profit rezonabil ( ...% la total cheltuieli pentru Planul de Transport PSO)  

 (V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public   

Venituri din vânzări de titluri de călătorie  64.17 

Diferente de tarif cuvenite operatorului  

Alte venituri în cadrul reţelei unde se prestează PSO   228.30 

 (C)Compensaţia (conform contract) ( Ch+Pr-V) 50.729,15 

Compensaţie per total vehicul*kilometri efectuaţi   

*valori în RON, fără TVA. 

Operatorul va anexa documente justificative detaliate pentru fiecare rand  din Nota Lunară de Constatare.  



52 
 

 

Anexa 8.2 – Raport Anual de Constatare  

 

Calculul compensaţiei pentru prestarea serviciilor  

de transport public în anul 2016 

Concept Valoare 

Anul   

(Km)Număr total de vehicul*kilometru  86.015 

Microbuz 14.032 

Autobuz 71.983 

(c unitar)Cost unitar per kilometru    

Microbuz 5.82 

Autobuz 5.95 

(C1) TOTAL COMPENSAŢIE ANUALĂ  (pe baza calculului lunar din Anexa 10) 

  Venituri din servicii de transport public din:   

Venituri din vânzări de titluri de călătorie  641,70 

Diferente de tarif cuvenite operatorului  

Alte venituri în cadrul reţelei unde se prestează PSO   2.283 

(I) TOTAL VENITURI AUDITATE 2.924,85 

Costuri asociate realizarii Planului de Transport PSO   

Cheltuieli directe  de transport  481.171,64 

Microbuz 76.987,46 

Autobuz 404.184,18 

Cheltuieli indirecte  de transport si administrative 29.044,56 

Microbuz 4.647,13 

Autobuz 24.397,43 

Cheltuieli cu vânzarea titlurilor de călătorie şi de marketing   

Cheltuieli aferente activitatilor de implementare a investitiilor 
autoritatii contractante 

 

(II) TOTAL CHELTUIELI AUDITATE asociate realizarii Planului de Transport 
PSO  

510.216,20 

(III)  (Pr) Profit rezonabil  

 (C2)TOTAL COMPENSAŢIE ANUALĂ (pe baza costurilor si veniturilor 

înregistrate in contabilitatea de gestiune şi auditate)  

(Efectul Financiar Net)  

(II –I) + III  

507.291,35 

 

COMPENSAŢIA ANUALĂ MAXIMĂ  

Valoarea minimă dintre C1 şi C2= valoarea maximă anuală a Compensaţiei  
510.216,20 

DIFERENŢA CARE VA FI PLĂTITĂ DE CĂTRE OPERATOR Autoritatii 

Contractante                 

(dacă C1 > C2) 
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Anexa 9 – Costuri eligibile incluse în calculul decontării PSO şi 

cerinţele privind contabilitatea separată   

 

Fundamentarea costului unitar/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local de 

calatori prin curse regulate, pe fiecare categorie de mijloc de transport se face pe baza 

consumurilor normate de combustibili, de lubrifianti, a cheltuielilor de intretinere-

reparatii si cu piese de schimb, a cheltuielilor cu munca vie, precum si pe baza celorlalte 

elemente de cheltuieli prevazute in Anexa la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. ( Ordinul 

Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007). 

 

In cazul in care operatorul desfasoara  si alte activitati, cota de cheltuieli indirecte 

provenita din acestea, precum si cota de cheltuieli generale ale societatii se vor repartiza 

pe fiecare element de cheltuieli proportional cu ponderea acestui element in total 

cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidentiate in anexe separate. Pentru aceste cheltuieli 

se precizeaza cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate. 

Metodologia de alocare a costurilor indirecte si administrative se va aproba de catre 

autoritatea contractanta. Auditul anual tehnico-economic va face propuneri autoritatii 

contractante privind adoptarea unei metode de gestiune si alocare  a costurilor mai 

potrivita, in vederea cresterii eficientei operatorului.  

 

Operatorul poate desfasura şi alte activitati de transport sau activitati care au legatura cu 

serviciul de transport public local in urmatoarele conditii: 

i. Activitatile sunt aprobate de Autoritatea Contractanta 

ii. Activitatile respecta legislatia respectivului domeniu de activitate 

iii. Activitatile respective îşi acopera in intregime costurile din veniturile 

colectate 

iv. Activitatile nu afecteaza in niciun fel prestarea serviciului de transport 

public local 

v. Activitatile respecta concurenta 

 

Toate inregistrarile contabile trebuie realizate în aşa fel încât să se poată demonstra 

verificarea calculului cheltuelielor pe fiecare mod de transport si a compensatiei pentru 

obligatia de serviciu public si conditia de la punctul iii pentru alte activitati. 

 

Costurile privind ineficienta conducerii afacerii, precum deprecieri, provizioane, 

penalitati sau amenzi, precum si alte cheltuieli neprevazute precum bonusuri acordate 

directorilor nu vor fi alocate serviciilor PSO. 

 

Operatorul va tine contabilitatea separata pentru activitatile si serviciile care fac obiectul 

desfasurarii contractului de servicii de transport public local, pentru fiecare contract în 

parte, precum si pentru alte activitati si servicii care genereaza costuri sau venituri 

indirecte si nu sunt asociate serviciului de transport, in functie de legile contabile si 

fiscale in vigoare.  

 

Principiile privind evidenta contabila separata pentru costurile eligibile inregistrate sunt: 

a) Principiile privind conceptul costului total alocat, in care costul total aferent 

desfasurarii unui anumit tip de serviciu sau realizarii unui singur produs este 

atribuit acelui serviciu sau produs.  
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Astfel costurile totale alocate ale obligatiei de serviciu public a operatorului trebuie sa 

includa  urmatoarele: 

i) Costurile directe cu personalul, de amortizare, de resurse materiale  si 

servicii efectuate de terti care au legatura cu Serviciul de transport public 

local, inclusiv serviciul datoriei societatii, folosite exclusiv pentru 

indeplinirea Obligatiei de serviciu public 

ii) O cota proportionala din costurile indirecte, incluzand costurile tehnice si 

administrative cu personalul, de capital si resurse materiale. 

 

Ca si exemple de chei de alocare, defalcarea pe moduri și pe activități TP/non 

TP a unor cheltuieli pentru care înregistrarea primară diferențiată nu este 

posibilă se poate face după următorul model : 

  Consumul comun de energie electrică pentru tracțiune tramvaie/troleibuze 

se defalchează direct proporțional cu energia electrică efectiv consumată 

(produsul dintre puterea instalată medie, numărul mediu de vehicule în 

circulație și timpul mediu de circulație). 

 

  Cheltuielile de exploatare (întreținere, amortismente, utilități) generate de 

elementele comune de infrastructură (substații electrice, depouri, etc) se 

repartizează pe moduri direct proporțional cu parcul de vehicule în 

exploatare. 

 

  Cheltuielile administrative și cele pentru servicii-suport (structura de 

conducere, contabilitate, personal, IT, etc), proporțional cu produsul număr 

personal x parc de vehicule în exploatare. 

 

  Defalcarea cheltuielilor administrative și a celor pentru servicii-suport între 

activitățile eligibile și cele ne-eligibile pentru compensații, direct 

proporțional cu cifrele de afaceri ale celor două categorii de activități.  

 

b) Toate costurile legate de desfasurarea serviciilor din afara PSO vor fi alocate 

doar acelor servicii, precum si o cota proportionala din costurile fixe comune ale 

operatorului, astfel incat nicio subventie incrucisata sau supracompensare sa nu 

fie produsa. 

c) Toate costurile si veniturile provenind din si pentru activitatile  comerciale de 

exploatare  trebuie bazate pe rezultatele financiare oficiale ale operatorului si 

nicio reevaluare a activelor in scopul planificarii afacerii nu va fi introdusa.  

d) Modelul nu include deprecieri, amenzi, penalitati, provizioane , bonusuri 

acordate directorilor sau orice alte venituri si costuri neprevazute, aparute in 

urma ineficientei sau eficientei conducerii Operatorului. 

 

 

Evidenta  contabila se va organiza pe analitice distincte ale conturilor pe fiecare mod de 

transport si pe alte activitati. 

Toate veniturile, costurile, tarifele si preturile vor fi calculate in RON, fara TVA, cu 

exceptia cazurilor unde se specifica altfel.  

Operatorul va utiliza Metoda ABC  (Activity Based Costing) pentru gestiunea costurilor 

pe activitati sau alta metoda agreata de catre autoritatea contractanta. 

Metoda ABC vizeaza, pe de o parte, calculul si analiza costurilor, iar pe de cealalta 

parte, constituie un instrument de masura a performantelor operatorului. 
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Cu 60 zile inainte de incheierea situatiilor financiare anuale, Operatorul va solicita 

aprobarea Autoritatii Contractante privind  procedurile de alocare a costurilor indirecte 

pe activitati. 

 

Raportare 

 

Înainte de data de  30 iunie a fiecărui an, Operatorul va furniza Autorității Contractante 

un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situaţiile financiare certificate 

de un Auditor certificat independent. 

Raportul anual trebuie sa contina urmatoarele rapoarte specifice: 

a) Bilantul contabil si anexele la acesta 

b) Raportul de gestiune al administratorilor 

c) Raportul auditorului ce a efectuat auditul tehnico-economic 

d) Raportul privind inventarierea patrimoniului 

e) Raportul privind realizarea investitiilor prevazute in anexele la contract 

f) Situatia veniturilor. 

g) Situatia amortizarii. 

h) Situatia costurilor directe. 

i) Situatia costurilor indirecte. 

j) Numarul angajatilor si costurile de munca 
 

 

Investitii facute de Operator in numele Autoritatii Contractante 

In cazul efectuarii de catre Operator a operatiunilor aferente investitiilor care sunt in 

sarcina Autoritatii Contractante în conformitate cu anexa 3.2 şi cele în care beneficiaza 

de asistenta financiara nerambursabila din partea UE si din surse IFI, anexa va fi 

adaptata in baza prevederilor Acordului de Finanţare / Imprumut / etc. si  in baza 

Ordonantei Guvernului nr. 198/2005 privind crearea, furnizarea si utilizarea Fondului de 

Intretinere, inlocuirea si dezvoltarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciilor 

publice care beneficiaza de finantare din partea UE.  

In cazul realizarii investitiilor prin surse de la bugetul local, Autoritatea Contractanta va 

fi responsabila de finantarea cheltuielilor de implementare a investitiilor prin alocarea 

bugetară de capital. 

Operatorul va tine o evidenta distincta a costurilor de investitii realizate si se va asigura 

transferarea  catre Autoritatea Contractanta a valorii investitiilor puse in functiune si 

receptionate pentru inregistrarea in evidenta patrimoniului public si preluarii acestora de 

catre Operator ca bunuri concesionate. 
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Anexa 10 – Calculul, Modificarea, Indexarea Costului Unitar pe 

Kilometru  

Anexa 10.1 – Metodologia de calcul şi modificare a Costului Unitar/ 

kilometru  

 

Calculul se va face separat, pentru microbuze si autobuze. 

Costul unitar pe kilometrul parcurs este pretul pentru serviciul de transport furnizat, 

calculat pe baza costurilor eligibile, reale ale serviciului de transport al Operatorului, 

prevazute in Anexa 9. Atunci când se calculeaza costul/km, trebuie sa fie urmate toate 

principiile cu privire la alocarea costurilor din Anexa 9.   

Costul unitar pe kilometru parcurs trebuie sa faca obiectul unui audit tehnico-economic 

extern. 

Toate costurile si veniturile astfel inregistrate pe analitice pe moduri de transport si alte 

activitati sunt introduse in situatiile financiare anuale ale Operatorului si prezentate in 

balante separate.  

An 2016 microbuz autobuz 

Nr. Veh*Km parcursi (Anexa 13) 14.032  71.983  

Costul eligibil total anual (Anexa 9) lei 81.634,56  428.581,64  

Cost/ Veh*Km (lei/km) 5,82  5,95 

 

Operatorul poate solicita modificarea Costului/ km. in cursul anului, in oricare dintre 

cazurile in care una sau mai multe dintre nivelele de pret folosite la calculul costului/km 

negociat/indexat depasesc anumite praguri sau daca conditiile de exploatare s-au 

schimbat semnificativ, cu impact semnificativ asupra nivelului cheltuielilor.  

Costul unitar/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse 

regulate, se pot modifica în cazurile care conduc la modificarea majorã a acestora ori a 

condiţiilor de exploatare, care determinã modificarea cheltuielilor cu o influenţã mai 

mare decât cea determinatã de influenţa indicelui preţurilor de consum, pe o perioada de 

3 luni consecutive.  

Modificarea costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori 

prin curse regulate, se fundamenteazã potrivit Anexei la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. 

(Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007). 

Modificarea costului unitar pentru serviciile de transport public local de calatori prin 

curse regulate,  se determinã avându-se în vedere urmãtoarele cheltuieli:  

a) cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determinã avându-se în vedere 

preţurile de achiziţie în vigoare şi consumurile normate standard, luându-se în 

calcul modificarea acestora cu o influenţã mai mare decât cea a indicelui 

preţurilor de consum pe o perioadã de 3 luni consecutive;  

b) cheltuielile cu amortizarea se determinã respectându-se reglementãrile legale în 

vigoare;  

c) cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, 

acumulatori şi alte cheltuieli se determinã avându-se în vedere modificarea 
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acestora cu o influenţã mai mare decât cea a indicelui preţurilor de consum pe o 

perioadã de 3 luni consecutive; 

d) cheltuielile cu munca vie se fundamenteazã în funcţie de legislaţia în vigoare, 

corelatã cu principiul eficienţei economice;  

e) cheltuielile cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe se determinã potrivit 

prevederilor legale în vigoare;  

f) cheltuielile financiare detaliate corespunzãtor. 

Cazurile luate in considerare sunt: 

 inflaţia cumulata de la inceputul anului curent , aşa cum este raportata de catre 

Institutul National de Statistica, depaseste.............% (.... la suta), sau 

 pretul combustibilului diesel sau al gazelelor naturale sau energiei electrice 

pentru uz industrial depaseste cu mai mult de .......... % (... procente), lunar, in 

comparaţie cu pretul folosit pentru calcularea costului anual/kilometru veh. sau 

 salariul lunar minim astfel cum este stabilit prin legislația națională crește cu 

........... % sau mai mult în comparație cu cel în vigoare în luna stabilirii 

costului/kilometru veh. 

Operatorul trebuie sa prezinte Autorităţii Contractante toate documentele relevante, 

datele si calculele, indicand motivele pentru modificarea solicitata a costului/kilometru. 

Autoritatea Contractanta va examina propunerea Operatorului în 30 de zile de la data 

primirii acesteia si nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului. 

Autoritatea contractanta poate solicita scaderea Costului/ km. in cursul anului, in oricare 

dintre cazurile in care una sau mai multe dintre nivelele de pret folosite la calculul 

costului/km negociat scad sub anumite praguri  ca urmare a modificarii conditiilor pietei 

sau daca punerea in functiune a unor investitii duce la scaderea semnificativa  a 

elementelor de cost (energie, combustibili, cheltuieli cu mentenanta si reparatiile, 

reduceri de personal,etc).  

Operatorul trebuie sa prezinte Autorităţii Contractante in 15 zile  de la solicitarea 

Autoritatii Contractante toate documentele relevante, datele si calculele, justificand 

nivelul de modificare a costului/kilometru. Autoritatea Contractanta va examina 

propunerea Operatorului de modificare in 30.zile de la data primirii acesteia si 

Operatorul nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului. 

Modificarea costului/km se va face prin Act Aditional la Contract, in baza unui 

audit tehnico-economic care sa certifice noul nivel al costului/km. 

 

Anexa 10.2 – Formula de indexare a costului/ kilometru  

Costurile unitare/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local, pe fiecare 

categorie de mijloc de transport se pot ajusta periodic pe baza cererilor primite de la 

operatorii de transport, in baza cresterii indicelui preturilor de consum fata de nivelul 

existent la data precedentei ajustari. 

Nivelul costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin 

curse regulate, se determinã pe baza analizei situaţiei economico-financiare a 

operatorilor de transport, precum şi a influenţelor reale primite în costuri, determinate 

de evoluţia preţurilor pe economie.  
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Ajustarea costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori 

prin curse regulate, se fundamenteazã potrivit Anexei la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. 

(Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007). 

Ajustarea costurilor unitare/km la serviciile de transport public local de calatori prin 

curse regulate, se determinã avându-se în vedere urmãtoarele cheltuieli: 

a) cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determinã avându-se în vedere 

preţurile de achiziţie în vigoare şi consumurile normate standard, luându-se în 

calcul influenţa indicelui preţurilor de consum de la ultima avizare;  

b) cheltuielile cu amortizarea se determinã respectându-se reglementãrile legale în 

vigoare; 

c) cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, 

acumulatori şi alte cheltuieli se determinã avându-se în vedere cele mai mici 

costuri de contractare de servicii ºi preţuri de achiziţie, luându-se în calcul 

influenţa indicelui preţurilor de consum de la ultima avizare;  

d) cheltuielile cu munca vie se fundamenteazã în funcţie de legislaţia în vigoare, 

corelatã cu principiul eficienţei economice;  

e) cheltuielile cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe se determinã potrivit 

prevederilor legale în vigoare;  

f) cheltuielile financiare detaliate corespunzãtor. 

Ajustarea costului/km se va face prin Act Aditional la Contract. 

FORMULA DE INDEXARE A COSTULUI/KM 

c unitar-mijloc de transport km, n+i = (c unitar-mijloc de transport km, i – D mijloc de transport) x IPC (n 

+i) + D mijloc de transport 

unde:  

c unitar-mijloc de transport km, n+i este costul unitar/ km, pe categorie de mijloc de 

transport,ajustat [lei/km];  

  

c unitar-mijloc de transport km, i este costul unitar/ km, pe categorie de mijloc de transport, in 

vigoare la data ajustarii [lei/km];  

Dmijloc de transport este deprecierea (amortizarea) mijloacelor fixe, cuprinsa in calculul 

costului unitar/km in vigoare la data ajustarii [lei/km]; 

 

IPC i           este inflatia calculata pe baza nivelului ultimului  Indice Total al 

Preturilor de Consum publicat la momentul solicitarii ajustarii, raportat la nivelul 

Indicelui Total al Preturilor de Consum existent la data precedentei ajustari. 

 



 

59 
 

Anexa 11 – Indicatori de performanţă ai serviciului şi modalitatea de calcul al penalităţilor  

Anul……….. 

 

Retinere din 

garantia pe 

trimestru (G) de:

Garantie (G)

U.M. 

Nivel 

acceptat, 

fara 

penalizari

Nivel 

maxim 

permis

10,000.00

0 2 3 4 5 6 7 8 9=8 sau 6 10 11 =(9/6)*7* G

tramvai % 5 10 5.00% 0 0 0.00

autobuz % 5 10 5.00% 0 0 0.00

troleibuz % 5 10 5.00% 0 0 0.00

tramvai % 0.5 2 2.00% 0 0 0.00

autobuz % 0.2 1 2.00% 0 0 0.00

troleibuz % 0.2 1 2.00% 0 0 0.00

tramvai Nr. 3000 5000 8.00% 0 0 0.00

autobuz Nr. 1000 2000 8.00% 0 0 0.00

troleibuz Nr. 1000 2000 8.00% 0 0 0.00

tramvai % 5 10 4.00% 0 0 0.00

autobuz % 5 10 4.00% 0 0 0.00

troleibuz % 5 10 4.00% 0 0 0.00

Plangeri fundamentate Nr. Plangeri fundamentate inregistrate toate Nr. 5 100 1.00% 0 0 0.00

Plangeri rezolvate Nr. Plangeri fundamentate rezolvate in termen legal toate Nr. 3 94 1.00% 0 0 0.00

Plangeri nerezolvate Nr. Plangeri fundamentate nerezolvate in termen legal toate Nr. 2 6 1.00% 0 0 0.00

6 Protectia mediului
Respectarea standardelor de 

poluare EURO 3 si EURO 4 

Numar vehicule care nu respecta normele Euro 3 si Euro 4 

raportat la numarul de vehicule impus in Programul de 

Transport   

autobuz % 20 40 3.00% 0 0 0.00

tramvai ani 10 15 4.00% 0 0 0.00

autobuz ani 5 8 4.00% 0 0 0.00

troleibuz ani 5 8 4.00% 0 0 0.00

Cerinte de confort 

Numarul vehiculelor neincadrate in clasele I, II sau III de 

confort/ numarul total de vehicule incluse in Programul de 

Transport   

autobuz % 10 50 4.00% 0 0 0.00

8

Cuantumul penalitatilor platite de catre operatorul de 

transport/ transportatorul autorizat, pentru nerespectarea 

standardelor de transport de calitate si mediu 

toate lei 5000 10000 1.00% 0 0 0.00

9
Numarul abaterilor constatate si sanctionate de personalul 

imputernicit
toate No. 20 100 10.00% 0 0 0.00

10
Numarul accidentelor in trafic din vina personalului propriu al 

Operatorului
toate No. 5 30 4.00% 0 0 0.00

11 Respectarea nivelului minim impus toate No. 7.50 7.00 6.00% 6.00 0 0.00

Incalcari  

majore

0

Retinere 

trimestriala din 

garantia anuala

0.00

Valori de 

calcul malus

Incalcare 

majora

Descriere                                                                             

mod de calcul, pentru un trimestru
Mod

Pondere 

criteriu

Valori ale 

parametrilor, 

calculate pe baza 

raportului 

operatorului

Parametru

Nr. 

Crt.

(curse anulate sau neregulate/ total curse incluse in 

Programul de Transport) x 100

Vechimea medie a vehiculelor

(∑ parc planificat - ∑ parc utilizat) / (∑ parc planificat) x 100

∑ (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea 

totala a traseului x 365

Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 

24 de ore 

Curse anulate sau neregulate

Numarul de pasageri afectati de situatiile de la 

punctele 1 si 2 

Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 1 si 

2 

Indicatori

3

Respectarea Planului de Servicii

Plangeri de la 

pasageri 

TOTALTotal pondere criterii 100.00%

Respectarea prevederilor legale

Indicele de Satisfactie a Pasagerilor 

Accidente de trafic

1

Penalitati platite

1

2

4

5

Vehicule7

Vechimea medie a vehiculelor

                                                                        Total garanţie reţinută Lei …………………….  
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NOTĂ:  

- Pentru a verifica îndeplinirea primilor 4 indicatori şi pentru a monitoriza executarea 

contractului, este necesar să se implementeze un sistem de control şi management 
al traficului pe toate modurile de transport. Metodologia de monitorizare şi evaluare a 
Programului de Transport Public al Operatorului este detaliată în Anexa 14. Un astfel 
de instrument de control şi management al traficului va fi evidenţiat ca fiind o 
prioritate în Planul de investiţii. În lipsa unui astfel de sistem de control şi 
management, indicatorii de mai sus vor putea fi evaluaţi de către Autoritatea 
Contractantă numai pe bază de sondaje trimestriale.  

- Pentru a evalua îndeplinirea ultimului indicator, Autoritatea Contractantă va respecta 
metodologia prezentată în Anexa 13, comparându-l cu nivelul minim impus în loc de 
cel maxim (aşa cum se compară ceilalţi indicatori). 

- Nivelurile maxime acceptate incluse în tabel sunt numai pentru referinţă; acestea vor 

trebui negociate la semnarea contractului, iar ponderile sunt bazate pe politica de 
Transport Public a Autorităţii Contractante. Cele ulterioare se vor stabili în baza 
indicatorilor realizaţi de către Operator în anul ………….  

- Autoritatea Contractantă va stabili valoarea unei garanţii anuale din care se vor  
retine penalitatile aferente neindeplinirii indicatorilor de performanta si  alte sume 
datorate de Operator in baza prezentului contract. Aceasta Garantie anuala este baza 

de calcul pentru calculul penalitatilor pentru neindeplinirea indicatorilor de 
performanta. Fiecărui indicator îi este alocat un coeficient, un prag sub care 
penalizarea nu se aplică, şi, în funcţie de acest coeficient, o valoare maximă a 
garanţiei aferentă indicatorului, calculată din valoarea totală a garantiei. Deducerile 
din fiecare indicator vor fi calculate ca procent din deducerile maxime, proporţional cu 
punctele de penalizare, dacă acestea depăşesc pragul maxim stipulat. În cazul în 
care punctele de penalizare ale unui indicator depăşesc valoarea maximă stipulată, 
garanţia reţinută pentru acel indicator va fi limitată la valoarea sa maximă; însă, 
punctele care depăşesc valoarea maximă vor fi înregistrate ca încălcări ale 
Contractului de către Operator şi pot duce la rezilierea unilaterală a Contractului.   

- Indicele de satisfacție a călătorilor nu va fi considerat indicator de performanță pentru 
calculul penalitaților în primul an al Contractului (nicio penalitate). Autoritatea 
Contractantă va desfășura un sondaj, potrivit Anexei 12 la Contract, pentru evaluarea 
nivelului existent al Indicelui de satisfacție al călătorilor, în baza căruia se vor stabili 
nivelul minim acceptat fără penalizari și nivelul minim permis pentru al doilea an al 
Contractului.  
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Anexa 12 – Indicele de Satisfacţie a Pasagerilor (ISP) 

1. Generalităţi 

Prezenta anexa are drept scop definirea cerinţelor fundamentale privind metodologia referitoare la 

evaluarea anuală a indicelui de satisfacţie a Pasagerilor (ISP), având în vedere prevederile 

standardelor naţionale şi europene referitoare la măsurarea calităţii sistemelor de transport 

public şi a calităţii managementului contractelor. 

 

Bucla calităţii 

 

2. Indicele de satisfacţie a pasagerilor 

a) Autoritatea Contractanta organizează şi finanţează evaluări anuale ale indicelui de 

satisfacţie a Pasagerilor (ISP). 

b) Această sarcină trebuie să revină unor terţe persoane independente (care nu sunt părţi la 

Contract) care efectuează studii privind gradul de satisfacţie al pasagerilor pe bază de 

chestionare şi sondaje. 

c) Metodologia pentru efectuarea studiului şi calcularea indicilor privind gradul de satisfacţie 

al pasagerilor se discută şi se defineşte cu operatorul, după cum urmează: 

i. Metodologia trebuie să fie conformă cu cerinţele incluse în Standardul EN 13816. 

ii. Indicatorii de calitate stabiliţi în Anexa 11 se pot utiliza ca bază pentru chestionar 

pentru a efectua studiul de evaluare a gradului de satisfacţie a pasagerilor. Pot fi 

totodată adăugaţi şi alţi indicatori relevanţi pentru evaluarea calitativă a serviciilor 

(curăţenia vehiculului, comportamentul angajatilor Operatorului, siguranţa percepută, 
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etc.). Chestionarul are ca scop principal compararea indicatorilor de calitate oferiţi şi a 

indicatorilor de calitate percepuţi de pasageri. 

iii. Rezultatul final al studiului include un procent de pasageri mulţumiţi datorită 

performanţei indicatorilor cheie stabiliţi în Anexa 11, şi un număr de pasageri 

nemulţumiţi prin compararea cărora se poate identifica gradul de satisfacţie a 

aşteptărilor acestora.  

iv. După finalizarea analizei comparative a gradului de satisfacţie al pasagerilor derivat 

din studiul efectuat şi Indicatorii de Calitate de performanţă oferiţi, evaluaţi de către 

Autoritatea Contractanta, aceasta împreună cu Operatorul trebuie să elaboreze planuri 

de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii transportului public. 

Noile planuri pentru îmbunătăţirea calităţii transportului public pot viza schimbarea valorilor 

vizate ale indicatorilor cheie şi revizuirea Programului Operatorului de Transport Public 

pentru anul următor.  
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Anexa 13 – Metodologia de monitorizare şi evaluare a Programului de 

Transport   

 

1. Principii 

1) Prezenta metodologie defineşte principalii parametri care determină performanţa 

Operatorului în cadrul Programului de Transport. 

2) Municipalitatea va monitoriza, evalua şi înregistra prestația Operatorului în cadrul 

Programului de Transport prin mecanismul următor:  

a) Sistem Automat de Management şi Control al Serviciilor de Transport .  

b) Sondaje complete efectuate în mod regulat referitor la calitatea serviciilor. Autoritatea 

contractantă va elabora și implementa sondaje de control periodice privind serviciul de 

transport public, prin care se vor aduna informaţiile necesare pentru monitorizarea și 

evaluarea Programului de Transport. 

3) Baza de date SIT conţine următoarele specificaţii privind liniile de transport public, prin 

care este controlată prestarea Programului de Transport: 

 

a) Descrierea  traseelor,  cu staţiile de plecare, intermediare şi terminus,  pe fiecare 

direcţie de circulaţie. 

b) Toate vehiculele care circulă pe trasee. 

c) Orarul fiecărui vehicul în stația de plecare, în stațiile intermediare și în stația terminus 

pe linia stabilită..  

d) Conformitatea cu orarul traseulu, incluzând toate indicaţiile prin intermediul SIT, 

atunci când este funcţional, apariţia unor anomalii în orarul vehiculului, în baza 

determinării prin GPS a locaţiei sale de-a lungul traseului şi confirmă faptul că poziţia 

sa este în conformitate cu acest orar programat. 

e) Vehicul*Kilometri realizat (zilnic, lunar sau anual). 

4) Raportarea și evaluarea prestării Programului de Transport se face prin intermediul 

indicatorilor prevăzuţi la punctul 6). 

5) Indicatorii de raportare a prestării Programului de Transport  

Indicatorii - cheie pentru raportarea prestării Programului de Transport sunt cursele şi 

categoria parcursului în kilometri. Cursele sunt evaluate după cum urmează: 

I. Curse regulate. 
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II. Curse neregulate din culpa Operatorului. 

III. Curse neregulate fără culpa Operatorului. 

IV. Curse neefectuate fără culpa Operatorului. 

V. Curse efectuate parţial fără culpa Operatorului. 

VI. Curse neefectuate din culpa Operatorului. 

În baza evaluării călătoriei prin intermediul indicatorilor prevăzuţi la punctul 6 din 

prezenta Anexă şi criteriilor din cadrul acestei metode, se stabileşte categoria traseului în 

kilometri. 

Îi este permis Operatorului să parcurgă un kilometraj suplimentar care intră în categoria de 

traseu suplimentar, ce nu se încadrează în Programul de transport, atunci când se 

înlocuiesc alte Linii sau datorită prelungirii liniilor existente pentru motive obiective, sau 

curse ce sunt întreprinse în afara planului stabilit de-a lungul unei linii din cauza fluxului 

crescut de călători datorat unor evenimente speciale (dintr-un ordin operaţional al 

municipalităţii). 

Modul de evaluare  a tipurilor de curse conform condiţiilor prevăzute la punctul 6). 

 

I. O cursă regulată este o cursă care: 

a) Este prestată în mod regulat atunci când se iniţiază de la o staţie de plecare respectând 

orarul aprobat, circulaţia are loc de-a lungul unui traseu prestabilit, oprindu-se în toate 

staţiile  de-a lungul traseului. 

b) Sau, este considerată a fi regulată şi este evaluată ca atare în oricare din următoarele 

cazuri: 

i) în  următoarele condiţii , recunoscute de către municipalitate prin intermediul SIT, 

atunci când este funcţional:  

(1) Circulaţia vehiculului se desfăşoară conform rutei și programului stabilit, cu o 

abatere de până la 2 (două) minute pentru cel mult  50 (cincizeci) % din staţii. 

(2) Pentru restul de 50 (cincizeci) % din staţii abaterea este de până la 4 (patru) 

minute.  

Plecarea în avans dintr-o staţie înainte de ora stabilită în orarul traseului nu 

este admisă. 

ii) Din lipsa indicaţiilor privind circulaţia pentru o parte a călătoriei ca urmare a 

intrării într-o zonă de tăcere radio şi a unui element defect al echipamentului de la 

bord. 
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iii) Din cauza unei  disfuncţionalităţi  a unui dispozitiv de la bord în timpul circulaţiei 

şi nici o indicaţie de circulaţie a vehiculului de-a lungul traseului de până la 120 de 

minute, dar nu mai mult de o tură pe linia respectivă. Când tura pe linie este de 

peste 120 de minute, vehiculul sau dispozitivul de la bord este schimbat la prima 

staţie de destinaţie de pe traseu sau în depou. 

iv) Plecare dintr-o staţie sau un punct de schimb iniţiale, cu o întârziere  de până la 5 

(cinci) minute pentru liniile urbane şi până la 10 (zece) minute pentru liniile 

suburbane din programul aprobat, care este compensată până  ajunge la jumătatea 

traseului.  

v) Urmând instrucţiunile furnizate de o persoană desemnată de către municipalitate 

sau de către autorităţi cum ar fi Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului 

Rutier, Poliţia Circulaţie, etc. prin completarea formularului necesar sau într-un 

mod operaţional (prin intermediul unui post de radio sau un dispozitiv de la bord). 

vi) În cazul în care apare o abatere de la traseu printr-un ordin, coordonat cu 

Municipalitatea. 

vii) În caz de defectare a serverului central al SIT, cu excepţia cazurilor ce nu sunt 

controlate de către municipalitate. 

II. O cursă neregulată din culpa Operatorului este o cursă care se efectuează, însă: 

a) Nu respectă orarul traseului şi se abate de la orele controlate din Orarul Traseului, cu 

abatere mai mare decât marja admisă în conformitate cu punctul b, i) 1,2,3 şi 4. 

b) Cu o abatere de la traseu, fără omiterea vreunei staţii, dar fără un ordin coordonat cu 

municipalitatea sau cu o persoană desemnată de către municipalitate sau 

c) Cu un interval de timp perturbat (stabilit la pct. b.4) între vehiculele de pe o linie (în 

circulaţia "Grupului"). Circulaţia simultană a mai mult de 2 (două) vehiculele pe una 

şi aceeaşi linie de la plecarea la prima staţie de pe traseu până la 1 (una)  sau mai 

multe staţii. 

d) În toate celelalte cazuri datorate culpei Operatorului. 

III. O cursă neregulată fără culpa Operatorului este considerată astfel în următoarele 

cazuri: 

a) La încălcarea Orarului Traseului planificat şi o abatere de la orarul controlat din 

Orarul Traseului peste limita admisă conform punctului b,i) 1,2,3 şi 4 din prezenta 

anexă, datorită unuia dintre motivele indicate în clauza IVde la punctul a) la h) sau 

Clauza Vde la punctul o) la h). 
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b) La încălcarea Orarului Traseului la schimbarea vehiculului cu până la 6 (şase) minute 

în urmă  faţă de orar de la ora de sosire a vehiculului ce îl înlocuieşte. Introducerea 

unui vehicul pe o linie ce înregistrează o întârziere de mai mult de 6 (şase) minute se 

efectuează cu permisiunea  acordată de  către  municipalitate sau de către o persoană 

desemnată de către municipalitate. 

IV. O cursă neefectuată fără culpa Operatorului este o călătorie care nu a putut fi efectuată 

de către Operator pentru unul din următoarele motive enumerate în mod exhaustiv: 

a) Impedimente în trafic datorate traficului intens, care au făcut imposibilă prestarea 

serviciului de transport planificat conform orarului. 

b) Semafoare nefuncţionale şi semafoare cu regim special de funcţionare. 

c) Drumuri necurăţate de  zăpadă şi/sau cu polei. 

d) Suprafaţa drumului este într-o stare proastă,  împiedicând circulaţia transportul public 

urban în condițiile tehnice, de siguranță și de confort stabilite. 

e) Zone inundate. 

f) Mitinguri, manifestări, precum şi evenimente permise şi/sau efectuate printr-un  ordin 

al Municipiului. 

g) Ca urmare a comunicării: pentru a asigura regularitatea, perioadele de standby pentru 

includerea în Orarul Itinerariului, dar fără a depăşi durata călătoriei, pauze conform 

orarului, numai după informarea şi sub coordonarea municipalităţii sau a unei 

persoane desemnate de către municipalitate. 

V. O cursă efectuată parţial fără culpa Operatorului este o cursă care nu a  putut fi 

executată în mod corect din cauza unuia din următoarele motive: 

a) Accident de circulaţie rutier fără culpa Operatorului împiedicând astfel circulaţia. 

b) Accidente  de circulaţie rutiere, cu îngreunarea sau împiedicarea circulației. 

c) Un vehicul oprit sau parcat în mod necorespunzător , pe traseul de deplasare alocat în 

mod normal transporturi public urban, împiedicând astfel circulaţia. 

d) Lucrări de reparaţii în regim de urgenţă fără ordin din partea municipalităţii. 

e) Actele de vandalism într-un vehicul al Operatorului, în cazul în care Operatorul a 

informat persoana desemnată de către municipalitate în termen de 60 de minute. 

f) Călători pentru care s-a solicitat intervenția echipajelor de urgență. 

g) La evenimente aflate sub jurisdicţia Ministerului de Interne – incendiu, obiecte 

suspecte, investigaţii, etc. 
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h) În circulaţia simultană într-un "Grup" de mai mult de 2 vehicule pe una şi aceeaşi linie 

la plecarea  din staţia iniţială de pe traseu, cu o diferenţă de până la 1 (un) minut, 

conform datelor furnizate de SIT, pentru al treilea vehiculului. Cursa fiecărui vehicul 

consecutiv este evaluată ca fiind o cursă neefectuată fără a se datora culpei 

Operatorului. 

i) Impedimente în trafic datorate fluxului de trafic intens, ceea ce duce la nerespectarea 

orarului  aşa cum este indicat în Planul de Transport .  

j) Semafoare nefuncţionale de-a lungul traseelor . 

k) Drumuri de-a lungul traseelor  care nu au fost curăţate de zăpadă şi/sau cu polei.  

l) Starea proastă a suprafeţei drumului de-a lungul traseelor, care îngreunează sau face 

circulaţia vehiculelor imposibilă.  

m) Zone inundate de-a lungul traseelor .  

n) Mitingurile, marşurile, precum şi evenimentele permise şi/sau organizate printr-un 

ordin al municipalităţii.  

 

VI. O cursă neefectuată din culpa Operatorului este o cursă în care cel puţin una din 

următoarele ipoteze este valabilă: 

i) vehiculul a început să circule cu un dispozitiv de bord nefuncţional sau nu sunt luate 

măsuri de către Operator pentru asigurarea funcţionării dispozitivului de bord al 

vehiculului. 

ii) La o abatere completă de la traseu, fără a opri la mai multe staţii decât cele 

desemnate deja, netransportarea  călătorilor fără ordin din partea municipalităţii sau 

a unei persoane desemnate de către municipalitate, înregistrate de SIT sau prin 

rapoarte oficiale ale organismelor de control. 

iii) La deteriorarea deliberată a dispozitivelor de la bord (atunci când s-au luat măsuri 

de împiedicare a intervenţiei şoferilor). După un accident de circulaţie rutier între 

două vehicule ale Operatorului în cazul vehiculului responsabil de accident.  

2. Evaluarea curselor şi sancţiunile aplicabile 

Tipul călătoriei Plata către Operator 
Nr. de km Sancţiuni pentru 

Operator 

Curse  regulate  

Plată de 100% din lungimea în kilometri 

relevanţi  ai cursei, în conformitate cu 

preţul unitar per km 

 

n.a. 

Curse neregulate din 

culpa Operatorului. 

Plată de 100% din lungimea în kilometri 

relevanţi  ai cursei, în conformitate cu 

preţul unitar per km. Operator plătit 

numai până la nivelul maxim, prevăzut 

în Anexa 12, indicatorul 1. 

 
În funcţie de nivel, 

penalizare calculată în 

conformitate cu anexa 

12, indicatorul 1. 
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Tipul călătoriei Plata către Operator 
Nr. de km Sancţiuni pentru 

Operator 

Curse neregulate fără a 

se datora culpei 

Operatorului 

Plată de 100% din lungimea în kilometri 

relevanţi  ai cursei, în conformitate cu 

preţul unitar per km 

 

n.a. 

Curse neefectuate din 

culpa Operatorului 
Nu se plăteşte 

 În funcţie de nivel, 

penalizare calculată în 

conformitate cu anexa 

12, indicatorul 1. 

Curse neefectuate din 

culpa Operatorului, pe 

acelaşi traseu pentru mai 

mult de 24 de ore 

Nu se plăteşte 

 În funcţie de nivel, 

penalizare calculată în 

conformitate cu anexa 

12, indicatorul 2. 

Curse neefectuate fără a 

se datora culpei 

Operatorului 

Plată de 100% din lungimea în kilometri 

relevanţi  ai cursei, în conformitate cu 

preţul unitar per km 

 

n.a. 

Curse efectuate parţial 

fără a se datora culpei 

Operatorului 

Plată de 50% din lungimea în kilometri 

relevanţi  ai cursei în conformitate cu 

preţul unitar per km 

 

n.a. 

TOTAL     

 

Până la punerea în funcție a unui Sistem automat de management al traficului, evaluarea 

modului de realizare a Programului de Transport al Operatorului se va realiza în modul 

următor: 

a. Verificarea prin sondaj a ieșirilor și intrărilor programate din /în depouri/autobaze, pentru 

conformitatea parcului circulant realizat  cu cel programat și raportat. 

b. Verificarea prin sondaj a modului de confirmare a curselor la capetele de linii. 

c. Verificarea prin sondaj a plecărilor ritmice în traseu (evitarea circulației ”în pachete” de 

vehicule).  

d. Verificarea prin sondaj a aderenței prestației efective la Programul de transport în stațiile de 

plecare, intermediare și terminus, în conformitate cu orarele afișate și asumate de către 

Operator. 

e. Verificarea prin sondaj a ieșirilor neprogramate din traseu. 

f. Evaluarea și analiza incidentelor în trafic, pe teren și cât mai repede față de momentul 

producerii lor, pentru stabilirea responsabilităților și a consecințelor asupra formulelor de 

plată a Operatorului pentru prestația efectiv realizată.   

g. Monitorizarea permanentă a funcționalității semafoarelor din intersecțiile străbătute de 

traseele transportului public, sau care sunt situate în afara traseelor, dar influențează relevant 

circulația în acele intersecții și realizarea de rapoarte lunare pentru confruntarea cu raportările 

Operatorului.  

h. Monitorizarea permanentă a stării infrastructurii rutiere (zăpadă, polei, avarii la rețelele 

urbane, lucrări accidentale și neprevăzute, etc) utilizate de către transportul public și 

realizarea de rapoarte lunare pentru confruntarea cu raportările Operatorului.  

i. Confruntarea și medierea rapoartelor Operatorului cu cele ale Autorității contractante se va 

realiza în primele 10 zile de la depunerea primelor. În cazul menținerii diferențelor, sumele în 

dispută vor fi depuse de către Autoritate într-un cont separat și blocat până la primirea 

concluziilor unui audit independent realizat cel târziu odată la 6 luni.  
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Anexa 14 – Caiet de Sarcini al Serviciului de Transport Public Local de 

persoane prin curse regulate în Municipiul Lugoj
12

 a fost aprobat ca  Anexa 

la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr.........din........  

 

 

Caiet de Sarcini al Serviciului de Transport Public Local de persoane prin curse regulate se va 

întocmi în baza Ordinului MT 972/2007 privind aprobarea Regulamentului-Cadru pentru 

prestarea transportului public local şi a Caietului de Sarcini-Cadru al serviciilor de transport 
public local. 
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Anexa 15 – Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public 

local de persoane prin curse regulate în Municipiul Lugoj
3
 a fost aprobat ca  

Anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Lugoj 

nr.........din........  

 

Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane se 
va întocmi în baza Ordinului MT 972/2007 privind aprobarea Regulamentului-Cadru pentru 

prestarea transportului public local şi a Caietului de Sarcini-Cadru al serviciilor de transport 

public local. 
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Anexa 16 –Politica privind resursele umane și politica socială  

 

Operatorul va aplica propria sa politică de selecţie, calificare, instruire, recalificare, 

concediere şi salarizare, potrivit Contractului Colectiv de Muncă, Codului Muncii, şi 

prevederilor legale în vigoare.    

Activitatea de planificare a resurselor umane urmează specificul activităţii societăţii şi are 

scopul de a asigura personalul calificat necesar, cu instruire profesională şi competenţe 

adecvate pentru cerinţele activităţii.  

La data de …………….., operatorul are următoarea structură de personal 

Categorie personal Număr Observaţii 

Personal administrativ 2 Sef.Coloana si 

Impiegat  miscare 

Personal direct implicat în activitatea de Transport 

Public  

5 Soferii 

Personal pentru alte activităţi  4 Mecanici, electricieni si 

agent de paza 

TOTAL PERSONAL 11  

Operatorul se obligă să respecte toate normele naţionale şi europene referitoare la protecţia 

socială a angajaţilor, inclusiv cele referitoare la măsurile de proţecţie socială luate în cazul 

concedierilor colective, ca urmare a planurilor de restructurare, precum şi reglementările 

privind combaterea discriminării la locul de muncă.  

Personalul cu atribuţii în siguranţa traficului va face periodic subiectul unei examinări 

psihologice şi medicale, potrivit legislaţiei în vigoare.   

Personalul Operatorului este pe deplin conştient de obligaţia sa de a se conforma 

reglementărilor în vigoare, instrucţiunilor şi altor documente din care reies sarcini şi 

responsabilităţi, precum şedinţe, discuţii, panouri informative.  

Pentru a atinge şi menţine competenţa necesară pentru activităţile prestate potrivit prezentului 

contract, se vor identifica, planifica şi conduce activităţi de instruire pentru toate categoriile 

de angajaţi ai Operatorului. Cursurile de instruire vor fi ţinute în domeniul profesional, al 

managementului calităţii şi al siguranţei la lucru.   
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Anexa 17 – Estimarea anuală a compensației 

 

Calculul compensaţiei pentru prestarea serviciilor  

de transport public în anul  2016 

Ianuarie-Octombrie   

 

Concept N N+1 ... 

Anul 2016     

(Km)Număr total de vehicul*kilometru     

Microbuz 14.032   

Autobuz 71.983   

(c unitar) Cost unitar per kilometru      

Microbuz 5,82   

Autobuz 5,95   

 (I) Cost Total (Veh*Km efectuaţi x c unitar pe Km) 510.216,20   

Microbuz 81.634,56   

Autobuz 428.581,64   

(II)  (Pr) Profit rezonabil -   

  Venituri din servicii de transport public din:  -   

Venituri din vânzări de titluri de călătorie  641,70   

Diferente de tarif cuvenite operatorului -   

Alte venituri în cadrul reţelei unde se prestează PSO   2.283   

(III) TOTAL VENITURI PLANIFICATE 2.924,85   

C) TOTAL COMPENSAŢIE ANUALĂ PLANIFICATA (I+II-III) 507.291,35   
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Anexa nr.3 la H.C.L. nr..........1......2016

RE GULAME N T
privind organizarea Si func{ionarea
serviciului de transport public local

de cdldtori tn Municipiul Lugoj



CAPITOLUL l, Dispozilii generale
Art. 1. (1) Prezentul regulament pentru efectuarea serviciilor de transport public local de persoane prin
curse regulate qi a serviciilor de transport pubic local de persoane prin curse regulate speciale, in unitatea
administrativ teritoriald- Municipiul Lugoj, a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii serviciilor de

transport public local nr. 9212007, cu modificdrile qi completdrile ulterioare; ale Ordinului Ministrului
Internelor gi Reformei Administrative nr. 35312007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii
serviciilor de transport public local nr. 9212007, cu modificdrile qi completdrile ulterioare; ale Legii
serviciilor comunitare de utilitafi publice nr. 5112006, republicatd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare; ale Hotdrdrii Guvernului nr. 52712013 privind aprobarea Regulamentului de organizare qi

funcfionare a Autorit5lii Nafionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitdfl Publice; ale
Ordonafei de Guvern nr.2712011 privind transporturile rutiere, cu modificdrile qi completdrilie ulterioare qi

ale Normelor metodologice din 30 noiembrie 2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea
qi efectuarea transporturilor rutiere qi a activitdlilor conexe acestora stabilite prin Ordonanfa Guvernului nr.
2712011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul Ministrului transporturi]or qi infrastructurii, cu
modificdrile gi completlrile ulterioare; ale Ordinului Pregedintelui Autoritagii Nafionale de Reglementare
pentru Serviciile Comtrnitare de Utilitdfi Publice nr.20612007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de

autorizare al autorit5lilor de autorizare pentru serviciile de transport public local publicat6 in M.O.
nr.I0107.01.2008; ale Ordinului Pregedintelui Autoritdlii Nafionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de UtilitSfi Publice nr. 20712007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a

afiorizaliilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local publicat in M.O. nr.
4103.01.2008 gi ale Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 97212007 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru pentru efectuarea transportului public local qi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport
public local qi ale altor acte normative din domeniul transporturilor precum qi ale Regulamentului (CE)
NR. 1073/2009 din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piafa internafionald a
serviciilor de transport cu autocarul gi autobuzul qi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 56U2006 qi

Regulamentului (CE) nr. 137012007 al Parlamentului European qi al Consiliului privind serviciile publice
de transport feroviar qi rutier de cdlStori qi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. tl9ll69 qi nr. 1107170

ale Consiliului gi a acordurilor qi convenfiilor internafionale la care Romania este parte.
(2)Prevederile prezentului regulament se aplicd serviciului de transport public local de persoane

prin curse regulate gi a serviciului de transport pubic local de persoane prin curse regulate speciale, in
unitatea administrativ teritorialS- Municipiul Lugoj .

(3) Serviciul de transport public local de persoane se organizeazd qi funclioneazd ca serviciu
comunitar de utilitate public6, denumit in continuare serviciu, face parte din sfera serviciilor comunitare
de utilitate publicd qi cuprinde totalitatea acfiunilor qi activitdlilor de utilitate publicd qi de interes economic
qi social general, desfdqurate pe ruza administrativ-teritoriald a Municipiului Lugoj, efectudndu-se doar sub

condilia respectdrii prevederilor prezentului regulament, ale caietului de sarcini al serviciului de transport
public local, ale reglementdrilor in vigoare din domeniul transporturilor rutiere gi sub directa coordonare a

Consiliul Local al Municipiului Lugoj, in scopul asigurdrii transportului public local de persoane.

(4) Indiferent de forma de gestiune a serviciului de transport public local, Consiliul Local al
Municipiului Lugoj va urmdri prin exercitarea atribufiilor, competenfelor qi drepturilor ce le revin conform
legii ca efectuarea serviciului de transport public local sd se rcalizeze in condifii de siguranfd rutier6,



calitate qi confort qi in concordanld cu interesul general al comunitSlii pe care o reprezintd", in conformitate

cu legislafia in vigoare.
Art. 2. Organizarca qi efectuarea activitdlilor specifice serviciilor de transport public local trebuie sd

asigure satisfacerea unor cerin{e qi nevoi de utilitate publicd ale comunitdlilor locale, qi anume:

a)satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populafiei gi ale operatorilor economici pe teritoriul
unitalilor administrativ-teritoriale Municipiul Lugoj, prin servicii de calitate;
b)imbundtafirea siguranfei rutiere, protecfiei mediului, calitIlii qi eficientei serviciului;
c)deplasarea in condifii de siguranfd qi confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor transportate,

precum gi a bunurilor acestora;
d)asigurarea transparenfei in ceea ce priveqte delegarea gestiunii serviciului qi stabilirea tarifelor;
e)creqterea siguranfei in exploatare qi asigurarea continuitdfii serviciului;
f)protecfia categoriilor sociale defavorizate.

Art. 3. in sensul prezentului regulament, termenii gi noliunile utilizate se definesc dupd cum

urmeazd:.
1. activitate de transport local - suma operafiunilor de transport care asigurd, nemijlocit, deplasarea

persoanelor, cu ajutorul autovehiculelor, pe distanle qi in condilii prestabilite, efectuate in cadrul

serviciului de transport public local;
2. autovehicul - orice vehicul rutier care se deplaseazd prin propulsie proprie;
3. autobuz - autovehicul cu cel pulin 4 roli qi o vitezd maximd constructivd mai mare de 25 krnlh,

conceput qi construit pentru transportul de persoane pe scaune qi inpicioare,4i care are mai mult de

9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducdtorului auto;

4. autogard - spaliu special delimitat, amenajat qi dotat pentru a permite stalionarea autobuzelor la
peroane, inclusiv a celor aflate intranzit, asigur6nd urcarea sau coborArea persoanelor, precum qi

condifii qi servicii pentru autobuze qi persoanele aflate in aqteptare;

5. autoritate de autorizare - compartimentul specializat de transport public local din cadrul aparatului

de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj;
6. caiet de sarcini al licenlei de traseu - documentul care inso(egte licenla de traseu, care cuprinde in

principal cerinfele pentru asigurarea programului de circulaf ie qi realizarea unui transport in condilii
de siguranfd gi confort;

7. traseu-parcurs care asiguri legdtura dintre capul de traseu de plecare qi capul de traseu de destinafie,

pe care se efectueazd transport rutiet public de persoane prin servicii regulate gi servicii regulate

speciale;
8. cap de traseu - punct de plecare sau punct de destinafie, aferent unui traseu, utilizat pentru

urcarea/cobor6rea persoanelor transportate prin curse regulate de transport rutier public;

9. certificat de competenfi profesionald - document care atestd pregdtirea profesionald a unei persoane

in domeniul transporturilor rutiere ;

10. contract de inchiriere de vehicule rutiere - contract incheiat in formd autenticS, prin care un locator,

persoanl fizicd. sau juridicd, transmite, contra cost, dreptul de folosin{d pe perioad6 determinati a

unuia sau mai multor vehicule, ftrd conducdtor auto, c6tre o altS persoand fizicd sau juridicd,

numitd locatar;
11. copie conformd a licenjei de transport - documentul eliberat inbaza licenJei de transport de cdtre

Autoritatea Rutierd Rom6nd - A.R.R., pentru fiecare dintre vehiculele utilizate de operatorul de

transport rutier la operaliuni de transport rutier;
12. cursd - traseu parcurs de un autobuz care, dupd atingerea punctului de destinalie, revine la punctul

de plecare, in cadrul aceleiaqi operaliuni de transport de persoane;

13. document de transport - document care se aflLla bordul autovehiculului rutier pe toatd durata

derul6rii transportului, avdnd inscrise date privind intreprinderea care efectueazl ttansportul,



expeditorul, beneficiarul transportului, persoanele transportate gi care trebuie si facd posibild
stabilirea categoriei qi a tipului de transport rutier efectuat;

14. inspecfie tehnicd periodicd - operafiune de control periodic al vehiculelor aflate in exploatare, care

priveqte in principal sistemele qi componentele acestora ce contribuie la siguranfa circulaliei,
proteclia mediului qi incadrarea in categoria de folosin{d;

15. intreprindere - agent economic, persoand fizicd sau juridicd, culfrrd scop patrimonial, orice
asociafie ori grup de persoane ftrd personalitate juridicd, culfrrd, scop patrimonial, sau orice
organism oficial care are personalitate juridic[ ori care depinde de o autoritate care are aceastd

personalitate;
16.licen![ de transport - documentul eliberat de Autoritatea Rutierd Romdnd - A.R.R., in condifiile

legii, care atestd c[ defindtorul indeplineqte condiliile de onorabilitate, capacitate financiard qi

competenfd profesionald, aceasta av6nd acces la transportul rutier public;
17. licenfd de traseu - documentul care dd dreptul operatorului de transport rutier/transportator autorizat

sd efectueze transport rutier public de persoane prin curse regulate cu autobuze pe un anumit traseu,

conform programului de transport;
18. microbuz - autobuz care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane pe scaune, in afara

locului conducdtorului auto;
19. omologare - procedura administrativ6 prin care autoritatea competent6 certificd, conform legislafiei

in vigoare, cd un tip de vehicul satisface cerinlele tehnice prevdzute de reglementdrile in vigoare;
20. operator de transport rutier/transportator autorizat - orice intreprindere care de{ine certificat unic de

inregistrare, avdnd ca obiect de activitate activitatea de transport rutier, defindtoare a unei licenfe de

transport qi care efectteazd" transport rutier public cu vehicule rutiere de[inute cu orice titlu, cu
exceplia comodatului, denumite in continuare vehicule definute;

21 . persoand desemnatd - persoand fizicd care are calitatea de manager al activitdlii de transport rutier,
posesoare a unui certificat de competen![ profesionald qi care este angajatdpebazd, de contract de

munc6 s5 conducd permanent gi efectiv activitatea de transport a operatorului de transport;
22.program de circula{ie - documentul utilizat in transportul public local de persoane prin curse

regulate, care confine in principal informafii privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului,
stafiile pentru imbxcarealdebarcarea cdldtorilor, distanfele dintre sta{ii qi intervalele de succedare a

curselor;
23.progrart de transport public local - program propus qi aprobat prin hotdrdrea Consiliului Local al

Municipiul Lugoj, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin
curse regulate, in unitatea administrativ-teritoriald a Municipiului Lugoj, programele de circulalie,
capetele de traseu, stafiile publice, numdrul qi capacitatea autobuzelor necesare;

24. serviciu regulat de transport de persoane - serviciu de transport public de persoane care asigurd

transportul persoanelor, potrivit programelor de circulalie, pe trasee specificate, in care

urcarea./cobordrea persoanelor transportate in/din autovehicul se face in puncte de oprire dinainte

stabilite. Serviciul regulat de transport de persoane presupune obligafia respectdrii programelor de

circulafie, acesta fiind accesibil oricdrei persoane, putdnd fi condifionat cel mult de o tezervare

prealabild;
25. serviciu regulat special de transport de persoane- serviciul regulat de transport public de persoane,

indiferent de cine e orgarizat, care asigurd transportul unor categorii precizate de persoane cu

excluderea altor persoane;

26.sta4ie publicd - punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin curse

regulate, amenajat corespunzdtor, semnalizat printr-un indicator rutier gi care sd aibd in dotare un

panou suplimentar pe care este ataqat orarul conform cdruia opresc autobuzele pentru urcarea 9i

coborArea persoanelor transportate;



27.traseu local - parcursul care asigurd leg6tura intre mai multe localitdli qi/sau obiective, cuprinse
intre dou[ capete, pe care se efectueazd"transport public local de persoane prin curse regulate;

28. transport rutier - operafiune prin care se realizeazd deplasarea persoanelor cu un autovehicul, pe un
drum deschis circulafiei publice;

29. transport rutier local de persoane -transport rutier public de persoane efectuat in interiorul unei
localitdli, ori intre doud localitdli situate pe teritoriul unitdfii administrtaiv-teritoriale Municipiul
Lugoj;

30. transportator rutier - orice intreprindere care, in activitatea sa, pentru transportul public al
perso anelo r, utilizeazd vehicule rutiere definute, in.condif iile le gii ;

3l.utilizator al serviciului de transport public local - persoana frzicd sau juridicd beneficiar6 a unui
serviciu de transport public local.
Art. 4. Transportul public local, in unitatea administrativ-teritoriald Municipiul Lugoj se

organizeazd qi se efecttseazd" numai in condiliile respectdrii prevederii Legii serviciilor de transport public
local nr. 9212007, cu modific6rile qi completdrile ulterioare, ale Ordonanfei de Guvern nr.2712011 privind
transporturile rutiere,cu modificdrile gi completdrile ulterioare, ale reglement6rilor nafionale in domeniu qi

ale Uniunii Europene in vigoare, din domeniul transporturilor rutiere, precum gi ale acordurilor gi

convenfiilor internafilonale la care Romdnia este parte, cu respectarea urmdtoarelor principii:
a) promovarea concurenfei intre operatorii de transport cdrora li s-a atribuit executarea serviciului;
b) garantarea accesului egal qi nediscriminatoriu al operatorilor de transport qi al transportatorilor

attoriza[i la pi4a transportului public lo cal de perso ane ;

c) garantarea respectdrii drepturilor qi intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local de
persoane;

d) rezolvarea problemelor de ordin economic, social qi de mediu ale Municipiului Lugoj;
e) administrarea eficient6 a bunurilor aparfin6nd sistemelor de transport proprietate a unitdlii

administrativ-teritoriale ;

f utilizarca eficientd a fondurilor publice ?n activitatea de administrare sau executare a serviciului de

transport public local de persoane;
g) deplasarea in condilii de siguranfd qi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor

transportate, precum qi a bunurilor acestora, prin polile de asigurdri;
h) asigurarea executdrii unui transport public local de persoane suportabil in ceea ce priveqte tariful de

transport;
i) recuperarea integralS a costurilor de exploatare, reabilitare qi dezvoltare prin tafifeltaxe suportate de

cdtre beneficiarii direc{i ai transportului, denumili in continuare utilizatori;
j) acordarea de gratuitdli unor categorii de persoane, in cuantumul stabilit prin hotdrdre a Consiliului

Local al Municipiului Lugoj, in conformitate cu prevederile Legii w.44812006 privind protecfia qi

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat[, cu modific6rile gi completdrile ulterioare;
k) acordarea de facilitfii la transportul public local prin curse regulate, in unitatea admninistrativ-

teritoriald in condifiile OG. w9711999 privind garantarea furnizdrii de servicii publice subvenfionate

de transport rutier intern qi de transport pe cdile navigabile interioare, republicatd cu modificdrile qi

complet[rile ulterioare, prin subvenfionarea integrald" a acestora din bugetul local, in vederea
protej[rii unor categorii sociale defavorizate qi pentru sprijinirea pensionarilor, elevilor qi studenfilor,
gomerilor qi persoanelor din evidenlele A.J.O.F.M. aflate in cdutarea unui loc de muncd, asistafilor
social, veteranilor, invalizilor qi vlduvelor de rdzbo| benficiarilor Legii nr.34112004 modificatd qi

completatd, ai Decretului Lege m.ll8ll990, republicatd cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
l) autonomia sau independenfa financiard a operatorilor de transport;
m)susfinerea demoltdrii economice a Municipiului Lugoj prinrealizarea unei infrastructuri de transport

moderne;



n) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populafiei, ale personalului institufiilor publice qi
ale operatorilor economici pe teritoriul Municipiului Lugoj prin servicii de calitate;

o) integrareatarifard, prin utilizarea unui singur tip de legitimalie de cdldtorie pentru toate mijloacele de
transport public local de persoane prin curse regulate;

p) dispecerizarea transportului public local de persoane realizatprin prograrne permanente;
q) consultarea asocialiilor reprezentative ale operatorilor de transport, precum gi ale utilizatorilor, in

vederea stabilirii politicilor qi strategiilor locale privind transportul public local qi modalitdfile de
funclionare a acestui serviciu.

Art, 5. (l)Consiliul Local al Municipiului Lugoj urmdreqte in domeniul serviciului de transport
public local indeplinirea urmdtoarelor obiective:

a) asigurarea competiliei dintre operatori qi deschiderea piefei;
b) asigurarea finan{drii necesare dezvoltdrii componentelor sistemului de transport public local, in

condifiile in care acestea aparfin domeniului public sau privat al Municipiului Lugoj;
c) asigurarea continuitatii serviciilor prin programe de transport corelate cu fluxurile de cildtori existente;
d) creqterea calitdlii, eficienlei serviciului gi a siguranfei in exploatare;
e) asigurarea transparenfei in procedurile de achizilie public6;
f) asigurarea transparenfei in ceea ce privegte delegarea gestiunii serviciului gi stabilirea tarifelor;
g) accesul la serviciul de transport public local de persoane a categoriilor prevdzute la art. lit. j) qi k)

prin acordarea de facilitdfi la transportul public local;
h) informarea qi consultarcaperiodicd a populafiei asupra politicilor de dezvoltare durabilE din domeniul

serviciului de transport public local; n '

i) atribuirea serviciilor de transport public local operatorilor de transport rutier qi transportatorilor
autoriza[i, in funcfie de nivelul efortului investifional al acestorarcalizatin mijloacele de transport gi in
infrastructura de transport;

j) stabilirea strategiei pe termen mediu gi lung pentru extinderea,dezvoltarea qi modernizarea seryiciilor
de transport public local de persoane, fin6nd seama de planurile de urbanism gi amenajareateritoriului,
de programele de dezvolatre economico-sociald a localitdlii qi cerinfele de transport public local,
evolu{ia acestora;

k) executarea transportului public local de persoane prin curse regulate reglementdrilor in vigoare privind
legalitatea transportului, in condifii de regularitate, siguranlI qi confort avdnd ca prioritate protecfia
viefii umane gi a mediului.

(2) Compartimentul de autoizare servicii de transport local din cadrul Primdriei Municipiului Lugoj
va urmdrii indeplinirea obiectivelor qi respectareaprincipiilor previzute mai sus.

Art. 6. (1) Consiliul local al Municipiului Lugoj, prin Compartimentul de antorizare servicii de
transport local din cadrul Primdriei Municipiului Lugoj are urmdtoarele atribufii cu privire la asigurarea
serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Lugoj:

a) s5 evalueze fluxurile de transport de persoane pebaza unor studii de specialitate asupra cerinfelor
de transport public local, in prezent qi pentru o perioadd de minimum 5 ani;

b) sA stabileascd traseele principale qi secundare, precum qi autoglrile gi stafiile publice aferente
acestora;

c) sd stabileascd qi sd aprobe programele de transport public local de persoane prin curse regulate,
precum qi capacit[1ile de transport necesare;

d) sd stabileasc6 modalitatea de atribuire a gestiunii pentru executarea serviciului de transport public
local de persoane;

e) sd acttnlizeze periodic traseele qi programele de transport cuprinse in caietul de sarcini al
serviciului de transport public local de persoane, anexl la regulamentul pentru efectuarea
transportului public local, prin modificarea acestora in funclie de cerinlele de deplasare ale
populafiei qi in corelare cu transportul public interjude(ean, internafional, feroviar qi aerian;



0 sd organizeze procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport
public local de persoane;

g) sd aprobe, prin hotdr6rdre, atribuirea licen(elor de traseu pentru efectuarea transporfului public de

persoane;

h) sd intocmeasc6 qi sd urmdreascd realizarea programelor de infiinfare, reabiiitare, extindere qi

modernizare a sistemelor de transport public local, in condiliile legii.
(2) Compartimentul de autorizare servicii de transport local din cadrul Primlriei Municipiului Lugoj va
controla permanent prestarea serviciilor de transport public local prin curse regulate qi curse regulate
speciale desfrqurat pe raza unitagii administrativ-teritoriale municipiul Lugoj.

CAPITOLUL II . Efectuareu serviciului de transport public local de persoane tn unitatea administrativ-
teritoriald Municipiul. Lugoj prin carse regulate
S e cliune a 1. C ondiyiile efectudrii s e rviciul ui

Art. 7. (1) Serviciul asigurd cerinlele de deplasare a cetdlenilor pe raza administrativ-teritoriald a
Municipiului Lugoj, in funcfie de cererea de transport qi de capacrtatea disponibild.

(2) Serviciul indeplineqte cumulativ urm6toarele condilii:
a)se efectueazd numai de cdtre operatorii de transport rutier/transportatorii autoriza[i care delin licen!6

de traseu valabilE;
b)se efectueazd,numaipe raza unitdlii administrativ-teritoriale a Municipiul Lugoj;
c)se executd doar pe rute gi cu programe de circulalie aprobate de cdtre Consiliul local al Municipiului

Lugoj prin hot6r6re emisd in acest sens; n '

d)se efectueazd de cdtre operatorii de transport rutier cu mijloace de transport in comun, respectiv cu
autobuze, delinute in proprietate, sau itbaza unui contract de leasing, inmatriculate sau irnegistrate, dup6
caz, in judeful Timis;

e)imbarcarea sau debarcarea persoanelor transportate se face in puncte fixe prestabilite, denumite stalii
sau autogdri, dttpd. caz;

f)pentru efectuarea serviciului, operatorii de transport rutier percep de la persoanele transportate un
tarif de transport pe bazd" de legitimafii de cdldtorie individuale eliberate anticipat, al cdror regim este

stabilit de legislafia in vigoare in domeniul transporturilor rutiere;
g)transportul cu autobuzele se efectueazd numai pe bazd" de licenle de traseu gi caiete de sarcini,

elaborate qi eliberate de autoritatea de autorizare pebazahotdrdrii consiliului local.
(3) Conduc6torul mijlocului de transport in comun este obligat sd prezinte la controlul in

trafic urmdtoarele documente, dupd" caz:
a) licen{a de traseu qi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenfei;
b) programul de circulafie;
c) copia conforml a licenlei de transport,incazul autobuzelor;
d) legitimafia de serviciu valabild a conducatorului auto, din care sd reiasd c[ este angqat al

operatorului de transport/transportatorului autorizat;
e) contractul de leasing in original sau o copie conformd cu originalul, in cazul in care autobuzul este

utilizat in baza unui asemenea contract;
f) actul prin care se dovedeqte dreptul de muncd in Rom6nia , in cazul conducdtorilor auto strdini;
g) asigurarea pentru persoanele transportate gi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad in

sarcina operatorului de transpor/transportatorului autorizat, in copie ;

h) certificatul de competenlI profesionald al conducdtorului auto pentru transportul rutier public de

persoane, valabil, dttpd caz;
i) orice alte documente stabilite de legislalia privind circulafia pe drumurile publice.



Art. 8. Serviciul se efectueazd in condiliile respectdrii prevederilor prezentului regulament, ale
actelor normative in vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum gi ale acordurilor gi convenliilor
internalionale la care Rominia este parte.

Art. 9. Programul de transport trebuie sd asigure dezvoltarea echilibrat[ gi eficientd, intr-un mediu
concuren[ial real, a tuturor tipurilor de transport public de persoane, stimuldndu-se folosirea tipurilor de
mijloace de transport care asigurd grade de poluare scdzute,

Art. 10. (1) Accesul autovehiculelor in stafiile publice este gratuit qi nediscriminatoriu pentru
operatorii de transport rutier cdrora li s-au atribuit trasee, conform programului de circulafie;

(2) Accesul autovehiculelor in autogard este nediscriminatoriu pentru operatorii de
transport rutier cdrora li s-au atribuit trasee, conform programului de circulafie.

(3) incheierea contractelor intre defindtorii de autogard gi operatorii de transport rutier
privind accesul in autogard nu poate fi condilionatd de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care
operatorul de transport rutier nu le solicitd.

Art. 11. Programul de transport local de persoane care se constituie ca anexd la Caietul de sarcini al
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, se intocmeqte de catre Compartimentul
de autorizare servicii de transport local din cadrul Primdriei Municipiului Lugoj gi se aprobd prin hotdrdre a

Consiliului local al Municipiului Lugoj, pentru o perioadd de maxim 6 ani gi se coreleaz6 cu programele de
transport interjudefe an, dupd. caz.

Art. 12. in perioada de valabilitate, programul de transport local, poate fi acfializatastfel:
a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia s"au ambelor capete de traseu la

inifiativa Compartimentul de autorizare servicii de transport local din cadrul Primdriei Municipiului
Lugoj cu aprobarea prin hotdrArea a Consiliului local al Municipiului Lugoj, cu condifia ca acestea
sE nu se suprapun[ peste traseele existente;

b) prin introducerea de noi trasee, la inifiativa Compartimentul de autoizarc servicii de transport local
din cadrul Primdriei Municipiului Lugoj cu aprobarea prin hotdrAre a Consiliului local al
Municipiului Lugoj;

c) prin modificarea orelor din graficele de circulafie de cdtre Compartimentul de autorizare servicii de
transport local din cadrul Primlriei Municipiului Lugoj, dar numai cu aprobarea prin hotdrAre a
Consiliului local al Municipiului Lugoj;

d) prin modificarea numdrului de curse de cdtre Compartimentul de autorizare servicii de transport
local din cadrul Primdriei Municipiului Lugoj dar numai cu aprobarea prin hot[rdre a Consiliului
local al Municipiului Lugoj;

e) prin introducerea de stalii de cdtre Compartimentul de autoizarc servicii de transport local din
cadrul PrimEriei Municipiului Lugoj, dar numai cu aprobarea prin hotdr6re a Consiliului local al
Municipiului Lugoj;

0 prin eliminarea de stafii de cdtre Compartimentul de autorizare servicii de transport local din cadrul
Primdriei Municipiului Lugoj, la solicitarea operatorului de transport rutier qi dup6 aprobarea prin
hotdrdre a Consiliului local al Municipiului Lugoj;

g) prin eliminarea unui traseu care nu a fost atribuit in doud gedinfe de atribuire;
Art. 13. (l)In perioada de valabilitate a programului de transport, operatorii de transport rutier pot

utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu, oricare dintre autovehiculele inscrise la atribuirea traseelor din
municipiul Lugoj, pentru care au oblinut licenle de traseu.

(2) Inlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a oblinut licenfe de

traseu pe perioada de valabilitate aprogramului de transport este permis6 numai cu un autovehicul care are

cel putin aceeagi capacitate cu cea prevdztrtd, in programul de transport qi care intruneqte cel pufin acelagi
punctaj cu al autovehiculului inlocuit, dupd notificarea prealabild a Compartimentului de autorizare servicii
de transport local din cadrul Primlriei Municipiului Lugoj prin hotdrdre a Consiliului Local al

Municipiului Lugoj.



Secyiunea a-2-a. Licenla de truseu Si caietul de sarcini
Art. 14. (1) Licenfele de traseu, insolite de caietul de sarcini aferent, pentru traseele cuprinse in

programul de transport public local de persoane prin curse regulate, se emit qi se dlibereazS de cltre
Compartimentul de a:otorizarti servicii de transport local din cadrul Primlriei Municipiului Lugoj, doar in
bazahotdrdrii Consiliului local al Municipiului Lugoj.

(2) Atribuirea traseelor se face la cererea operatorului de transport/transportatorului
autorizat gi se aprob[ prin hotdr6re a Consiliului Local al Municipiului Lugoj.

Art. 15. (1) Licenfele de traseu, in formatul prev62ut de actele normative in vigoare, se elibereaz[
operatorilor de transport rutier in numdrul de exemplare solicitat de aceqtia, dar cel pufin in numdr egal cu
numdrul de autovehicule active necesar pentru efectuarea traseului respectiv.

(2) Caietul de sarcini aferent licenfei de traseu, tn formatul prevdntt de actele normative in
vigoare, cuprinde:

a) stafiile publice, precum qi amplasarea acestora;
b) numErul gi capacitatea autobuzeloq
c) intervalul de succedare a curselor;
d) orele de plecare, respectiv de sosire de la capetele de traseu;
e) zilele in care se efectueazd transporturile.

Art. 16. (1) in situalia in care pentru un traseu s-a depus o singurd solicitare valabild, acesta este

atribuit operatorului de transport rutier respectiv; n '

(z)in situalia in care pentru un traseu s-au depus mai multe solicitdri de cdtre mai mulfi
operatori de transportrutier, aceqtia sunt departajafi pe bazdde punctaj, traseul fiind atribuit solicitantului
care intruneqte cel mai mare punctaj;

(3) Metodologia de punctare, criteriile de evaluare qi punctajele care se acord[ in cazul
atribuirii curselor in traficul local sunt stabilite prin actele normative in vigoare.

Art. 17, (1) Datele la care au loc qedinlele de atribuire se stabilesc dupd cum srmeazd:
a) cu 90 de zile inainte de expirarea valabilitdfii programului de transport, in vederea atribuirii noului

program de transport local;
b) cu 30 de zile inainte de expirarea valabilitdfii programului de transport local, in vederea atribuirii

traseelor rdmase nesolicitate sau neatribuite la gedintele de atribuire prevlzute la lit. a);

c) dup6 intrarea in vigoare a programului de transport local, se va organiza trimestrial cdte o qedin!6 de

atribuire pentru traseele cuprinse in programul de transport rdmase nesolicitate sau neatribuite;
d) pentru un traseu cuprins in programul de transport local la care a renunfat un operator de transport

rutier sau in cazulin care mdsura retragerii licen{ei de traseu a rdmas definitivd, se va organiza o

gedinf[ de atribuire in termen de 15 zile de la afigarea traseelor respective pe site-ul Primdriei
Municipiului Lugoj;

e) pentru un traseu nou-introdus in programul de transport local, cursele se vor atribui in cadrul unor
qedinfe de atribuire organizate cu 60 de zile inainte de implinirea unui an, respectiv 2 aru, de la data

intrdrii in vigoare a programului de transport local.
(2) Lista traseelor care au fost atribuite in cadrul fiecdrei gedinfe va fi ftcutd publici de

cdtre Compartimentul de autorizarc servicii de transport local din cadrul Primdriei Municipiului Lugoj, pe

site-ul institufiei.
(3) Operatorii de transport rutier vor depune toate opfiunile, in format electronic, in

vederea atribuirii traseelor cuprinse in programul de transport local, in intervalul de 6 zile cuprins intre a
l5-a zi gi a 10-a zi inclusiv, inainte de data la care se desftqoard qedinfa de atribuire respectivd.

Art. 18. Opliunile depuse de operatorii de transport rutier vor fi respinse in urmdtoarele cazuri:

a) au fost depdqite termenele de depunere a opfiunilor;



b) operatorul de transport rutier nu define vehicule suficiente pentru a efectua traseele/cursele pentru
care a depus opfiuni;

c) operatorul de transport rutier nu deline toate vehiculele inmatriculate in judeful Timis, cu excepfia
autovehiculelor definute in leasing ;

d) operatorul de transport rutier nu deline copii conforme ale licenfei de transport, valabile la data
depunerii opfiunii, suficiente pentru a efectua transportul de persoane pe traseele/cursele pentru care
a depus opfiuni;
Art. 19. in cazr,il in care operatorul de transport rutier cdruia i s-a atribuit un traseu nu se prezintilla

Compartimentul de attorizarc servicii de transport local din cadrul Primdriei Municipiului Lugoj, in
vederea solicit5rii eliberdrii licenfei de traseu, in termen de 5 zile lucrdtoare de la data comunicdrii hotdrdrii
Consiliului local al Municipiului Lugoj, traseul va fi disponibil la urmdtoarea gedin!6 de atribuire.

Art 20. (1) Licenla de traseu se elibereazd,pentru o perioad6 de 3 ani, frrd.a dep69i valabilitatea
programului de transport local.

(2) Licen,ta de traseu se elibereazd" dupd prezentarea de cdtre operatorul de transport rutier
a documentului de platd, a tarifului de eliberare, in cel mult 1 5 zile de la data solicitdrii prevdzute la art. 19 .

in cazul neprezentdrii documentelor de platd,traseul va fi disponibil la urmdtoarea qedinfd de atribuire.
(3) Licenla de traseu este nominalS gi nu este transmisibild.

Art. 21. (l)Renunfarea la licenla de traseu se poate face la cererea expresl a operatorului de
transport rutier, care va fi depusd la Compartimentul de autorizare servicii de transport local din cadrul
Prim6riei Municipiului Lugoj gi la Consiliul local al Municipiului Lugoj, cu 60 de zile inainte de data
incetirii efectuirii traseului. Dupd expirarea acestei perioade, operatoru'l de transport rutier va depune
licenfa de traseu la Compartimentul de autorizare servicii de transport local din cadrul PrimS.riei
Municipiului Lugoj.

(2) in situafia elimindrii unor trasee cuprinse in programul de transport, care urmeazd a

fi incluse in programul public local din cadrul asocia{iilor de dezvoltare intercomunitare, renunlarea la
licenlI se face numai la cererea expresd a operatorului de transport rutier.

Art.22. (1) Retragerea licenlei de traseu se face de cdtre Compartimentul de autorizare servicii de

transport local din cadrul Prim[riei Municipiului Lugoj, in urmdtoarele cazuri:
a) c6nd nu mai sunt indeplinite condiliile care au stat la baza eliberdrii acesteia;
b) in cazul sdvdrqirii de cdtre operatorul de transport rutier a unor abateri grave, dupd cum urmeaz5;

- cdnd licenla de traseu a fost obfinutd prin furnizarea unor documente care confineau informa{ii

;"J:?eratorul de transport rutier, O"1rnu,o, al licenfei de traseu, a incredinfat spre efectuare
altui operator de transport rutier curse prevdzute in graficul de circulafie aferent licenfei de

traseu;
c) in cazul s6vtrgirii de cdtre operatorul de transport rutier a unor abateri repetate, dupd cum urmeazil:

- c6nd operatorul de transport rutier a efectuat mai pufin de 95o/o din totalul curselor prevdzute in
graficul de circulalie al licenfei de traseu a se efectua intr-o lund calendaristicd;

- cdnd operatorul de transport rutier a inlocuit de mai mult de 3 ori unul dintre vehicule ftrd
. respectareaprevederilor art. 13 alin. (2);

d) la incetarea activit[1ii operatorului de transport rutier;
e) la retragerea licenfei de transport.

(2) In cazrxile prevdztte la alin. (1) lit. a), b) gi c), retragerea licenfei de traseu se face in
baza solicitdrii motivate a Compartimentul de autoizare servicii de transport local din cadrul Prim6riei
Municipiului Lugoj aprobatd de cdtre Consiliului local al Municipiului Lugoj prin hotdr6re emisd in acest

sens.



Art. 23. (l)-in cazul. retragerii licenfei de traseu, operatorul de transport rutier va fi inqtiinfat de

Compartimentul de autorizare servicii de transport local din cadrul Primdriei Municipiului Lugoj, f,rind

obligat sE efeetueze serviciul de transport pe o perioadd de 60 de zile de la data inqtiinfdrii.
(2) DupA retragerea licenfei de traseu, traseul respectiv va fi atribuit in cadrul urmdtoarei

qedinfe de atribuire prevdzrrtela art. 17 alin. (1) tit. d).
(3) In cazulin care operatorul de transport rutier a renunlat la licenfa de traseu pe un traseu,

conform art. 21, acesta nu va mai putea participa la urmdtoarele gedinfe de atribuire pentru atribuirea
traseului respectiv, pe perioada de valabilitate a programului de transport in vigoare.

(a) In cazulin care operatorului de transport rutier i s-a retras licenfa de traseu pe un traseu,
acesta nu va nmi putea participa la urmdtoarele qedinle de atribuire a traseului respectiv, pe perioada de

valabilitate a programului de transport in vigoare.
Art. 24. (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenlelor de traseu se comunicd de cdtre

operatorul de transport rutier Compartimentul de autorizare servicii de transport local din cadrul Primdriei
Municipiului Lugoj, in termen de 15 zile de la data constatdrii, acestea inlocuindu-se cu un document nou,
cu plata tarifelor aferente.

(2) Pierderea sau sustragerea licenlelor de traseu se publicd in Monitorul oficial al
Romdniei, Partea a III-a.

Art. 25. Licenfa de transport, licenfa de-!1aseu gi copiile conforme ale acestora, eliberate unui
operator de transport nu pot fi utilizate de cdtre alte persoane pentru a exercita cu autovehiculele definute
activitAfi de transport public.

ArL 26. Operatorul de transport rutier trebuie sd respecte obtigafiile frevdzute in prezentul
regulament, in caietul de sarcini al serviciului de transport local, precum qi in contractul de delegare a

gestiunii.
Art.27. (1) In cazulin care contractul de delegare a gestiunii sercziliazd. licenlele de traseu se vor

retrage cu o notificare prealabild de 60 de zile.
(2) in intervalul prevdzut la alin. (1), Consiliul local al Municipiului Lugoj va organiza o

noud procedurd de delegare a gestiunii altui operator de transport rutier/transportator avtorizat.

CAPITOLUL ilI. Efectuarea serviciului de transport public local de personne prin curse regulate
speciale
S ecliunea 1. C ondiliile efectudrii s erviciului

Art.28. (l) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale in Municipiul Lugoj se

efecfircazd de cdtre operatorii de transport rutier inbaza licenlei de traseu eliberate de Compartimentul de

attorizare servicii de transport local din cadrul Primdriei Municipiului Lugoj in urma aprobdrii prin
hotdr6re a Consiliului Local al Municipiului Lugoj.

(2) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se efectueazd de

cdtre operatorii de transport rutier care au incheiat un contract cu un beneficiar sau cu cel care a angajat
serviciul de transport, pentru transportul copiilor, elevilor qi studenliilor la qi de la institufiile de

invdf6m6nt, transportul salariafilor la gi de la institufiile la care sunt salaria{i sau transportul angajalilor unui
operator economic la gi de la locul de muncd.

Art. 29. Serviciul se efectueazd de cdtre operatorii de transport rutier cu autobuze delinute in
proprietate sau in baza unui contract de leasing, pebazd, de licenfe de transport gi caiete de sarcini emise gi

eliberate de Compartimentul de autorizare servicii de transport local din cadrul Primdriei Municipiului
Lugoj in urma aprobdrii acestora de catre Consiliul local al Municipiului Lugoj, in conformitate cu normele

legale in vigoare.
Art. 30. Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale trebuie sd

indeplinescd cumulativ, urmdtoarele condifii :



a) se executd cu autobuze definute in proprietate, inmatriculate in judeful Timiq, sau in baza unui
contract de leasing, pe baza unor programe de circulalie stabilite de cdtre cel care a angalat
transportul cu operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat;

b) se executi de cdtre un operator de transport /transportatorul autorizat astfel cum este definit qi

licenfiat conform legislafiei in vigoare in domeniul transporturilor rutiere;
c) persoanele transportate se imbarcd qi se debarc6 in stalii stabilite special, in locul unde iqi

desftgoari activitatea sau la domiciliu/reqedinfd;
d) operatorul de transport rutier incaseazd, de la beneficiarul transportului sau de la cel care a angajat

transportul contravaloarea serviciului stabilitd, in conformitate cu prevederile contractului de

transport incheiat intre aceqtia;
e) persoanele transportate se legitimeazdpebaza legitimafiei de serviciu valabile.
Art. 31. Conducdtorul mijlocului de transport este obligat sd prezinte la controlul in trafic urmdtoarele

documente:
a)contractul de transport incheiat cu beneficiarul transportului sau persoana care a angajat transportul qi

operatorul de transport rutier sau, dup6 caz, copia conform[ cu originalul a acestuia;
b)lista persoanelor transportate ca anexd la contractul de transport;
c)documentele din care s[ rezulte apartenenfa pasagerilor la categoria pentru care este licenfiat serviciul de

transport persoane prin servicii regulate speciale;
d) contractul de inchiriere sau de leasing, in original ori copie conform6 cu originalul, in cazul in care

autobuzul/autovehiculul avdnd 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducdtorului- auto, este definut cu
contract de inchiriere sau leasing;
e)licenfa de traseu gi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenfei;
f)copia conformS a licenfei de transport;
g) legitimalia de serviciu valabilS a conducdtorului auto;
h) certificatul de competenld profesionald al conducdtorului auto, valabil pentru tipul de tiansport efectuat;
i) actul prin care se dovedeqte dreptul de munc6 in Rom6nia, in cazul conduc[torilor auto cetdleni ai

statelor nemembre ale Uniunii Europene;
j) asigurarea pentru persoanele transportate qi bagajele acestora, pentru riscuri de accidente ce cad in
sarcina operatorului de transport rutier/intreprinderii atrtorizate, in copie;
k)alte documente prevdzute de legislafia in vigoare.

Art. 32. Serviciul se efectueazd in condiliile respectlrii prevederilor prezentului regulament, ale actelor
normative in vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum gi ale acordurilor qi convenfiilor
internafionale la care RomAnia este parte.

Art.33. Programul de transport trebuie sd asigure dezxoltarca echilibratd gi eficientd, intr-un mediu
concurenfial real, a tuturor tipurilor de transport public de persoane, stimulAndu-se folosirea tipurilor de

mijloace de transport care asigurd grade de poluare scSzute.

Secliunea a-2-a. Licenla de traseu Si Caietul de Sarcini
Art3a.Q) Licenlele de traseu, insolite de caietul de sarcini aferent, pentru traseele cuprinse in

programul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, se emit gi se elibereaz6 de

cdtre Compartimentul de attorizare servicii de transport local din cadrul Primdriei Municipiului Lugoj,

doar in bazahotdrdrii Consiliului local al Municipiului Lugoj.
(2) Atribuirea traseelor se face la cererea operatorului de transport/transportatorului autorizat qi se

aprobd prin Hotdrdre a Consiliului Local al Municipiului Lugoj.
Art. 35. (1) Licenla de traseu, in formatul prevdzut de actele normative in vigoare, se elibereazS

operatorilor de transport rutier in numdrul de exemplare solicitat de aceqtia, dar cel pulin in numdr egal cu

numd.rul de autovehicule active necesar pentru efectuarea traseului respectiv.
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(2) Caietul de sarcini aferent licenfei de traseu, in formatul prevdzut de actele normative in vigoare,
cuprinde:

a) staliile, altele decdt stafiile publice, precum qi distanlele dintre acestea;

b) orele de plecare, respectiv de sosire;
c) zilele in care se efectueaz6 transporturile;
d) capacitatea autovehiculului care efectueazd transportul.

Art, 36. (1) in vederea obfinerii unei licenle de traseu pentru serviciul de transport public local de persoane
prin curse regulate speciale, operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat va inregistra la Biroul
Relafii cu publicul din cadrul Primariei Municipiului Lugoj, un dosar care va cuprinde:

a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectueazd traseul qi capacitatea de transport a acestora, in dou[

exemplare.
c) copiile conforme ale licenfei de transport, intr-un numdr egal cu cel al vehiculelor prezentate in

list6;
d) graficul de circulafie propus, care trebuie sd fie in concordanld cu programul de incepere/incheiere a

activitAlilor, respectiv cu programul de intrare/iegire din schimb, vizat de beneficiarul transportului
sau de cel care a solicitat transportul; graficul de circulalie va cuprinde sensurile in care se

transportd persoanele pentru inceperea activitdlilor/intrarea in schimb, respectiv transportul acestora
la incheierea activitAtilor/ieqirea din schimb;

e) contractul/contractele incheiat/incheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din care sd rezulte
programul de incepere/incheiere a activitAfilor, respectiv programuF de intrare/ieqire din schimb (2
ex. vizate pt. conformitate );

0 tabelul cu persoanele transportate, anexd la contractul de transport, vizat de beneficiar.
(2) Contractul prevdzut la alin. (1) lit. e) se va incheia cu fiecare beneficiar al transportului,

cursa putdndu-se executa pentru mai mulli beneficiari, dacd. sunt indeplinite cumulativ urmdtoarele
condilii:

a) graficul de circulalie propus este identic pentru toli beneficiarii transportului qi este aprobat de tofi
benefi ciarii transportului ;

b) programul de incepere/incheiere a activitdlilor, respectiv programul de intrare/iegire din schimb este
identic pentru tofi beneficiarii transportului;

c) beneficiarii transportului igi desfrgoard activitatea in acelagi perimetru sau intr-un perimetru
invecinat gi sunt in relafii comerciale directe ori indirecte, care justificd necesitatea coreldrii qi

optimizdrii transportului angaj af ilor;
d) capacitatea de transport a vehiculului/vehiculelor cu care se efectueazd. traseul permite transportul

angaj afilor nominalizafi de tofi beneficiarii transportului.
Art. 37. (1) In termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, Compartimentul de

autorizarre servicii de transport local din cadrul Primdriei Municipiului Lugoj analizeazd documentele
depuse, urmdnd ca, in canlJin care sunt indeplinite condifiile pentru efectuarea serviciului pe acel traseu,
sd dispund eliberarea licenlei de traseu sau sd comunice, in scris, refuzul motivat, dupd caz. Dupa ce

dosarul privind licenta de traseu local va fi, analizat gi aprobat, acesta insofit de referatul compartimentului
de specialitate se va inainta Consiliului local al Municipiului Lugoj in vederea emiterii hotdrdrii de

aprobare.
(2) In termen de 10 zile de la inregistrarea documentaliei prevdzute la art. 36 alin.(l), pentru

completdri, corecturi qi clarificdri, Compartimentul de autorizare servicii de transport local din cadrul
Primdriei Municipiului Lugoj are obliga{ia de a solicita in scris, operatorului de transport
rutier/transportatorului autorizat, completarea dosarului.
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(3) in funcfie de modul de prezentare gi complexitatea informafiilor confinute in documentafia
depusd de solicitant, Compartimentul de autorizare servicii de transport local din cadrul Primdriei
Municipiului Lugoj, poate decide, in intervalul de timp prevdzut la art.37 alin. (2):

a)convocarea,la sediul Compartimentul de autorizare servicii de transport local din cadrul Primdriei
Municipiului Lugoj a persoanei desemnate, pentru a clarifica anumite aspecte care rezisltd"/nu rezultd din
documentele puse la dispozilie;

b) verificarea,laf4a locului, a realitdlii datelor din documentaliatransmisd de solicitant.
(a) in cazulin care in termen de 10 zile de Ia comunicarea adresei de solicitare a completdrilor

prevdzute la alin. (2), operatorul de transport rutier/transportatorul autoizat nu depune documentafia
corespunz[toare prezentului regulament, inclusiv compldtdrile solicitate, Compartimentul de autorizare
servicii de transport local din cadrul Primdriei Municipiului Lugoj, va propune Consiliului Local al
Municipiului Lugoj respingerea prin hotdr6rea a solicit[rii respective.

Art.38. In situafia in care documentafia prevdzutd,la art.36 alin.(l) este comp1et6, Compartimentul
de autorizare servicii de transport local din cadrul Primdriei Municipiului Lugoj intocmegte un referat, care

include propunerea justificatd de acordare a licenfei de traseu
Art,39. (l)Compartimentul de autorizare servicii de transport local din cadrul Prim5riei

Municipiului Lugoj intocmeqte un referat, care include propunerea justificatd de acordare a licenlei de

traseu, pe care ilinainteazd Consiliului local al Municipiului Lugoj, in interiorul termenului prevdzut la
art.37 alin.(l). Care va emite hotdrdrea de acordare a licenfei de traseu, sau dup6 caz, de respingere a

solicit[rii.
(2) Hotnr6rea Consiliului Local al Municipiului Lugoj de acordare a"licenfei d'e traseu se transmite

solicitantului insofitd de licenfa de traseu qi caietul de sarcini al licenlei de traseu.
(3) Hot6rdrea Consiliului Local al Municipiului Lugoj de respingere a solicit5rii se transmite

solicitantului insolitd de motivele refuzului de acordare a licenfei de traseu.
(4)Hotdr6rea Consiliului local al Municipiului Lugoj, prin care se acordd sau se respinge acordarea

licenfei de traseu poate fr atacati de persoanele interesate, la instanfa competentS, in condifiile prevederilor
Legii contenciosului administrativ nr.55412004, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Art. 40. (1) Licenla de traseu se elibereazd. pentru o perioadd egal[ cu perioada de valabilitate a

contractului incheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 ani, dupd
prezentarea documentului de platd a tarifului de eliberare.

(2) Stafiile utilizate pentru urcarea./coborArea persoanelor transportate, in cazul transportului
local de persoane prin curse regulate speciale, sunt altele dec6t staliile publice gi trebuie sd asigure condifii
minime de siguranfl pentru persoanele transportate.

(3) Licenfa de traseu este nominald qi nu este transmisibild.
ArL 41. Solicitarea privind acordarea licen{ei de traseu va fi respinsd in urmdtoarele situafii:

a) dacl solicitantul nu dispune de numdrul de vehicule sau de copii conforme ale licenfei de transport,
necesare deruldrii transportului pe traseul solicitat, conform contractului incheiat cu beneficiarul sau

cu cel care a angajattransportul;
b) dacd un vehicul este utilizat simultan pentru transportul angajafilor mai multor beneficiari, cu

exceplia situaliei prevdzute la art. 36 alin. (2) lit. a-d, precum qi dacd vehiculul respectiv a fost
nominalizat pe un traseu din programele de transport prin curse regulate ale cdror grafice de

circulafie se suprapun cu cel vizat de beneficiarul sau de cel care a angajat transportul.
Art.42. Retragerea licenlei de traseu se face de cdtre Consiliului local al Municipiului Lugoj, prin

hotdrdre, la propunerea Compartimentul de atrtorizare servicii de transport local din cadrul Primdriei
Municipiului Lugoj in urmdtoarele cazuri:

a) cdnd nu mai sunt indeplinite condifiile care au stat la baza eliberdrii acesteia;

b) in cazul s6vArgirii de cdtre operatorul de transport rutier a unor abateri grave de la prevederile

caietului de sarcini aferent licentei de traseu sau ale regulamentului pentru efectuarea serviciului;
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c) la incetarea activitdfii operatorului de transport rutier;
d) la retragerea licenfei de transport.

Art. 43. in cazul transportului local de persoane prin curse regulate speciale, operatorul de transport
rutier trebuie sd respecte obligafiile prevdzute in prezentul regulament gi in caietul de sarcini al serviciului.

Art, 44. (l) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenlelor de traseu se comunicd Compartimentul
de autorizarc servicii de transport local din cadrul Primdriei Municipiului Lugoj, de cdtre opiratorul de
transport rutier, in termen de 15 zile de la data constatdrii, acestea inlocuindu-se cu un document nou, cu
plata tarifelor aferente.

(2) Pierderea sau sustragerea licenfelor de traseu se publici in Monitorul oficial al
Rom6niei, Partea a III-a.

CAPITOLUL IV. Drepturi gi obligagii
Sec|iunea I Drepturi Si obligayii ale operatorilor de transport rutier/transportatorilor autorizali
Art. 45.(l) Operatorii de transport rutier care desfdqoard activitdfi de transport public local de persoane prin
curse regulate au urmitoarele drepturi:
1) cei care iqi desfbqoard activitateapebaza unui contract de delegare a gestiunii au dreptul sE intrerupd
prestarea serviciului de transport public local in cazul nerespectdrii obligaliilor contractuale de cdtre
autoritdlile administraliei publice locale, cu obligafia de a notifica intreruperea prestdrii serviciului in
termenul qi in condifiile prev6zute in contractul de delegare a gestiunii;
2)s[ incaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate;
3)sd incaseze de la beneficiarul transportului contravaloarea serviciuld, stabilitd, in conformitate cu
prevederile contractului de transport incheiat intre aceqtia;
4)si actualizeze semestrial tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate cu
rata inflafiei;
5)sd includd in tarifele de transport percepute cdldtorilor primele de asigurare pentru aceqtia gi pentru
bagajele lor, precum gi pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operaliunilor de transport, in cazul
transportului public local de persoane prin curse regulate;
6)sd utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public local de clldtori prin
curse regulate;
7)sdutilizeze infrastructura tehnico-edilitard a sistemului de transport public local de persoane, in condiliile
stabilite conform hot[r6rii de dare ?n administrare sau contractului de delegare a gestiunii, dupd, caz;
S)sd beneficieze de o desp5gubire adecvatd gi efectivl pentru prejudiciile aduse in caz de modificare
unilateralE a contractului de delegare a gestiunii de cdtre concedent, fdrl respectarea termenelor qi
condiliilor prevdzttte in acesta;
9)sd ceard intreruperea serviciului in cazul in care continuarea activitdfii ar conduce la crearea de prejudicii
importante patrimoniului incredinlat spre administrare ;

10)in cazul nerespectdrii obliga{iilor contractuale de cdtre concedent, conform legisla}iei in vigoare, se pot
adresa instanfei competente;
11)orice alte drepturi prevdzute in legile gi reglementdrile specifice acestei categorii de transport.

(2) Operatorii de transport rutier care desfdgoarl activitdfi de transport public local de persoane prin
curse regulate au urmdtoarele obligafii:
1)sd asigure afigarea la p64ile din fafd qi laterald dreapta ale mijlocului de transport a indicatir,ului qi a
capetelor traseului; lapartea din spate a mijlocului de transport se va afiqa cel pufin indicativul traseului.
Elementele de informare menlionate anterior vor fi iluminate corespunzdtor pe timp de noapte sau in
condifii de vizibilitate scdzutd;
2) in salonul mijlocului de transport va fi asiguratd informarea publicului cSldtor prin mijloace vizuale qi

sonore cu privire la denumirea staliei care urrneazd Sila legdturile cu alte mijloace de transport public local
de persoane;
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3)sd asigure afiqarea in salonul mijlocului de transport a numelui conducdtorului acestuia, a h64ii
schematice care sd permitd vizualizarea traseului qi a refelei de trasee, a instrucliunilor privind modul de

desfEgurare a transportului, a obligaliilor publicului c615tor qi a altor informalii de utilitate publicd privind
transportul, stabilite prin reglementdrile in vigoare;
4)sd asigure vdnzarca legitimafiilor/abonamentelor de cdldtorie in toate stafiile stabilite ile comun acord cu
autoritatea administraliei publice locale qi nominalizate intr-o anexd la hotdr6rea de dare in administrare,
respectiv la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin hotir6rea de atribuire;
5)in staliile din programul de circulafie, s5 asigure afiqarea codului traseului, a intervalelor de succedare a

curselor, precum qi a hdr,tilor simplificate cu indicarea traseelor gi staliilor pentru informarea publicului
cdldtor;
6)sd emitd abonamente de c5l6torie cu respectarea reglementdrilor in vigoare, inclusiv pentru categoriile
sociale care beneficiazd de reduceri ale costului abonamentului;
7)sd asigure accesul liber qi nediscriminatoriu la transport,inbaza documentelor stabilite de reglementdrile
legale in vigoare, al persoanelor care benefrciazd de facilitdfilgratuitd[r la transport;
8) s[ asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;
9)mijlocul de transport trebuie sd aibd locuri rezervate pentru persoane cu handicap, b6trdni, femei

insdrcinate, persoane cu copii in brafe;
10)sd supravegheze urcarea qi cobor6rea cdldtorilor, s[ nu plece mijlocul de transport din stafii cu ugile
deschise sau cu cdlStori aflali pe scdrile acestuia, precum gi cu cdldtori agdta[i de exteriorul caroseriei;
11)sd nu admitd la transport in salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de

aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze,butoaie cu carbid, materiale explozibile, protluse caustice ori acide,

alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vdt6mdri corporale sau, prin
natura materialului, pot murddri, ori alte obiecte sau mdrfuri interzise Ia transportul public;
t2)sd nu imbarce cdldtori peste capacitatea maximd admisd a mijlocului de transport;
13)sd asigure spafiile necesare pentru bagajele de m6nd ale cdlStorilor;
t4)s6 imbarce/debarce c5l6tori numai in stafiile special amenajate, prev6zute in programul de circula{ie;
15)sI utilizeze t\)mai legitimafii/abonamente de cdldtorie cu regim special, agreate de autoritatea

administraliei publice locale;
16)sd nu permit6 transportul cSldtorilor decdt pe bazd de legitimafii/abonamente de cdldtorie valabile sau

alte documente prevdzute de reglementdrile legale in vigoare;
17)sd asigure cdlStorii qi bagajele acestora pentru riscurile ce cad in sarcina operatorului de transport;
18)sd lind evidenfa curselor sosite qi plecate, la fiecare capdt de linie;
19)sd asigure inlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;

20)si asigure, prin dispecerate gi dotdri speciale, urmdrirea qi coordonarea in trafic a mijloacelor de

transport, de intervenlie qi de depanare, precum qi aplicarea cu operativitate a m6surilor ce se impun in caz

de eveniment, incident, accident sau alte situalii care pot afecta desfbgurarea transportului, in vederea

asigur5rii condifiilor asumate privind regularitatea, siguranfa gi confortul;
2l)sddispunS de echipaje de intervenlie gi depanare dotate corespunz6tor pentru degajarea drumului public

sau a ciii de rulare incan;-1. defectlrii mijlocului de transport;
22)sd asigure informarea anticipatd a publicului cdldtor in legdturd cu modificarea./suspendarea

programului de circulafie sau a unui traseu in caz de forld maiotd;
23)id asigure, zilnic qi ori de cAte ori este nevoie, salubrizarea, spdlarea qi dezinfectarea mijloacelor de

transport;
24)sdasigure condiliile de execufie a transportului in condilii de regularitate, siguranfd qi confort;

25)mijloacele de transport trebuie sd fie echipate cu instala{ie de inc[lzirelcondifionare a aerului in stare de

funcfionare;
26)sd asigure aspectul estetic corespunz6tor al mij locului de transport;

27)pe parfile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripfionatd denumirea executantului transportului;
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28)la bordul mijlocului de transport trebuie sE existe mijloace de prevenire qi combatere a incendiilor,
precum qi ciocan pentru spart geamurile in caz de necesitate;

29) mijloacele de transport trebuie sd aibd inspeclia tehnicd periodic6 sau, dup6 caz, revizia tehnicd
periodicd efectuatd la termen;
30) orice alte drepturi prevdzute in legile qi reglementdrile specifice acestei categorii de tiansport.
Art. 46 (l)Operatorii de transfort rutier care desfrqoard activitdli de transport public local de persoane prin
curse regulate speciale au urmdtoarele drepturi:
l.sd incaseze de la beneficiarul transportului contravaloarea serviciului stabilitd, in conformitate cu
prevderile contractului de transport incheiat intre aceqtia;
2. sd.fiilizeze infrastructura tehnico-edilitard a sistemului cie transport public local de persoane;

3. orice alte drepturi prevSzute in legile qi reglementdrile specifice acestei categorii de transport.
(2)Operatorii de transport rutier care desftqoar6 activitdfi de transport public local de persoane prin

curse regulate speciale au urm6toarele obligafii:
L.sd,utilizeze pe timpul executdrii transportului rutier placa de traseu, cu indicarea executantului, a traseului
gi a tipului de transport;
2.sd,preia la transport numai persoanele nominalizate in lista cu persoanele transportate, anexd la contractul
de transport incheiat cu beneficiarul serviciului qi sd asigure prestarea serviciului conform obligaliilor
contractuale;
3.sd asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rdmase imobilizate pe traseu;
4.sd asigure instruirea conducdtorilor auto cu privire la obligaliile ce le revin;
5.sd preia la transport mdrfuri sau colete doar in limita spaliilor disponibile destinate 'acestui scop;
6.sd asigure urcarea qi cobor6rea bagajelor in/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipuleazil numai
de cdtre conduc6torul auto;
T.imbarcarealdebarcarea persoanelor transportate trebuie sd se facd in stafii stabilite special, altele dec6t
stafiile publice, in locul unde igi desfEqoard activitatea sau la domicilir.r/reqedinf6;
8.sd opreascd in toate stafiile prevdzute in graficul de circulafie aferent licen]ei de traseu, lard a opri pentru
urcarea sau cobordrea persoanelor transportate in alte locuri decdt cele prevdzute in graficul de circulafie;
9.sd transporte persoane doar in limita numdrului de locuri pe scaune inscris in certificatul de inmatriculare;
l0.mijlocul de transport si nu circule cu uqile deschise sau cu pasageri pe scila acestuia;
11.sd nu admit6 la transport in salonul autovehiculului:
- materii greu mirositoare;
- materii inflamabile;
- butelii dearagaz;
- butoaie cu carbid;
- tuburi de oxigen;
- materiale explozibile;
- produse caustice;
- materiale sau obiecte care prin natura, formatul ori dimensiunile lor pot produce daune sau pot murddri
autovehiculul, bagaj ele ori imbrdc6mintea cdldtorilor;
- obiecte sau mdrfuri interzise la transport prin dispozi{iile legale;
12.s8 nu supraincarce autovehiculul peste capacitatea utild de transport, exprimatd prin numdrul de locuri
pe scaune inscris in certificatul de inmatriculare;
13.sd asigure c6l6torii qi bagajele acestora pentru riscurile ce cad in sarcina operatorului de transport;

in salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mAnd, care pot fi finute in mdnd sau in
plasa portpachet.
14.in salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:

- nu se incadreazdin categoria bagajelor de mAnd;

- confin produse neadmise la transport;
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- sunt aqezate pe culoarul de acces sau pe platforma din fald ori din spate a autovehiculului;
15.nu se admit la transport bagajele aqezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar dacd

spaliul rdmas neutilizat de cStre pasageri ar permite acest lucru;
l6.bagajele depuse in spaliul destinat bagajelor se manipuleazdnumai de cdtre conducdtorul auto;

lT.autovehiculele trebuie sa aibd inspecfia tehnic6 periodicd efectuatd la termen;
1 8.autovehiculele trebuie salubrizate, spElate qi dezinfectate;
19.1a bordul autovehiculului trebuie sd existe mijloace pentru combaterea qi prevenirea incendiilor, precum
qi ciocan pentru spart geamurile in caz de necesitate;
20.in perioada de iarnd, autovehiculul trebuie s[ fie echipat corespunzdtor circulafiei pe drumuri cu
aderenla scdzutd;
2l.autovehiculele trebuie sa fie dotate cu tahograf, care va fi in funcfiune pe toatd durata desfbgur6rii
transportului, conform re glementdrilor in vi goare ;

22. sd incheie qi sd onoreze contractele de asigurdri pentru mijloacele de transport definute, precum gi

asigurarea cdldtorilor qi bunurilor acestora, conform prevederilor legislafiei in vigoare privind asigurdrile;
23 . sd asigure continuitatea serviciului;
24. sd, efectueze serviciul conform prevederilor graficului de circulalie, in condifii de calitate, siguranfd,

regularitate qi confort
25. sd respecte intocmai legile qi reglementdrile specifice categoriei de transport public de persoane prin
curse regulate speciale.

Secliunea II Drepturi Si obligalii ale utilizatorilor serviciilor de transport public local
Art. 47. Au calitatea de stilizatori, beneficiarii serviciului, persoanefizice sari juridice.
ArL 48. (1) Principalele drepturi ale utilizatorilor serviciului sunt urm6toarele :

1. de a beneficia, liber gi nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local;
2. de acces la informafiile publice cu privire la serviciul de transport public local. Compartimentul de

attorizare servicii de transport local din cadrul Primdriei Municipiului Lugoj are obligafia de a comunica
informafii cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifard qi la clauzele contractuale
care sunt de interes public;
2.de a fi informali cu privire la hotdr6rile Consiliului Local al Municipiului Lugoj, referitoare la transportul
public local de persoane;

3. de a contesta hotirArile Consiliului Local al Municipiului Lugoj, in vederea prevenirii sau repardrii unui
prejudiciu direct ori indirect, provocat de acestea, in condiliile legii;
4. sd sesizeze Compartimentului de autorizare servicii de transport local din cadrul Primdriei Municipiului
Lugoj, orice deficienfe constatate in efectuarea serviciului qi sd facd propuneri vizdnd inldturarea acestora;

5. de a solicita qi a primii, in condiliile legii, despdgubiri sau compensa{ii pentru daunele provocate 1or de

cltre operatorii de transport rutier sau transportatorii autoriza[i prin nerespectarca obliga]iilor asumate prin
contractele de atribuire a gestiunii;
6. de a fi consultali, direct sau prin intermediul unor organiza[ii neguvernamentale reprezentative, in
procesul de elaborare qi adoptare a deciziilor, strategiilor qi reglementdrilor privind serviciul de transport
public local;
7. de abeneficia(utilizatorii persoane fizice), in condifiile legii, de facilitSfi;
8. de a renunfa(utilizatorii persoane juriidice), in condiliile legii, la serviciile contractate;

8. orice alte drepturi prev5zute in legile qi reglementdrile specifice.
(2) Principalele obligalii ale utilizatorilor sunt urmdtoarele :

l.s[ defind legitimafii de cdldtorie valabile sau alte documente stabilite prin lege ;

2.sd, achite costul transportului efectuat;
3.sE achite, in termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pebaza contractelor;

4.sE nu aducd prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;
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5.sd aibl un comportament civilizatin raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum gi cu
ceilalli utilizatori.

CAPITOLUL V. Siguranla rutierd
Art, 49. in scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport care

efectueazd. serviciul de transpbrt public local au obligalia sd adopte mdsurile necesare pentru cunoaqterea,

aplicarea gi respectarea reglement[rilor legale privind siguranfa rutierd gi a condiliilor pe care trebuie sd le

indeplineascd mijloacele de transport qi persoanele cu atribufii care concurd la siguranfa circulafiei.
Art. 50. Operatorii de transport autorizali care efectueazd serviciul de transport public local de

persoane prin curse regulate au urmdtoarele indatoriri:
a) sd respecte reglementdrile legale privind omologarea, ?nmatricularea, efectuarea inspecfiilor tehnice

periodice, repararea, intrelinerea, reglarea, modificarea constructivd qi reconstruclia mijloacelor de

transport;
b) sd utilizeze mijloace de transport a cdror stare tehnicd corespunde reglementdrilor nafionale de

siguranlE rutierd gi de protecfie a mediului inconjur6tor, cu inspecfia tehnicd periodicd/revizia
tehnic[ periodicd valabil[ gi certificate/clasificate lincadrate corespunzStor, conform prevederilor
legale in vigoare;

c) in intervalul dintre dou6 inspeclii tehnice periodice/revizii tehnice periodice, sd asigure menfinerea
mijloacelor de transport intr-o stare tehnic[ corespunzdtoare, in vederea incadrdrii in normele
tehnice privind siguranla circulaliei rutiere, proteclia mediului qi in categoria de folosinld conform
destinafiei, utilizAnd in acest scop numai sisteme, echipamente, co{nponentg entit6li tehnice, piese

de schimb, materiale de exploatare qi dotdri obligatorii de origine sau omologate/certificate conform
legislaliei in vigoare;

d) sd monteze, prin operatori economici autoriza[i, tahografe qi limitatoare de vitezd cu aprobare de

model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;
e) sd nu permitd plecarea in cursd a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de vitezd" defect,

nesigilat ori fErd suficiente foi de inregistrare pentru efectuarea intregului parcurs al transportului;

0 sI informeze conduc6torii mijloacelor de transport cu privire la regulamentele inteme ale

intreprinderii gi prevederile relevante ale contractelor colective de muncd;
s5 verifice pe foile de inregistrare sau pe cartelele conducdtorilor auto utilizate modul in care aceqtia

respectd prevederile legale in vigoare privind perioadele de conducere qi de odihni gi sd ia mdsurile
necesare pentru a impiedica repetarea unor nereguli in acest sens;

sd verifice funcfionarea tahografului gi a limitatorului de vitezd, inclusiv cu ocazia arulizdrii
diagramelor-tahograf sau a inregistrdrilor stocate in memoria cardului conduc6torului
auto/tahografului digital, dupd" caz;
sd nu permitd intervenlia persoanelor neautorizate asupra tahografelor gi a limitatoarelor de vitezd;
sd angajeze transporturile qi sd intocmeascd programul de executare a transporturilor, astfel incdt
conducdtorii mijloacelor de transport gi lucr6torii mobili sE poatd respecta prevederile legale privind
timpul de lucru, de odihnd qi de repaus;

sd se asigure cd conducdtorii mijloacelor de transport respectd normele de protecfie a muncii,
protecfie a mediului, prevenire qi combatere a incendiilor, pe tot timpul efectulrii transportului;
sd permitd efectuarea transporturilor in limita numdrului de locuri inscris in certificatul de

inmatriculare; sd se asigure spalii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor qi sd

permitd transportul mdrfurilor/coletelor doar in limita spafiilor disponibile;
sI respecte procedurile ce trebuie urmate in caz de accident qi sd aplice procedurile corespunzdtoare -

pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor incdlcdri grave ale regulilor de circulafie;

sE respecte qi sd aplice reglementdrile legale in vigoare privind transportul rutier al mdrfurilor
periculoase;

i)
i)

s)

h)

k)

l)

m)

n)



o) sA respecte intocmai legile qi reglementdrile specifice fiecdrei categorii de transport rutier pe care o

execut6.
Art.51. ResponsabilitAtile ce revin persoanei desemnate sd conduc6 permanent qi efectiv activitatea
de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 121412015 pentru

' aprobarea normelor privind pregdtirea qi atestarea profesionalE a personalului de specialitate din
domeniul transporturilor rutiere.
ArL 52. Conducdtorii mijloacelor de transport au urmdtoarele atribulii gi responsabilitdli:

a) sd se prezinte pentru efectuarea examindrii medicale gi psihologice, inilialS gi periodicd, qi sd

respecte recomanddrile comisiilor medicale qi psihologice;
b) sE respecte normele qi regulile privind conducerea in condilii de siguran![ rutierd gi conduit[

preventiv6;
c) sd respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncd in circulafia rutierd;
d) sd respecte regulile privind incdrcarea, repartizarea incdrcdturii, asigurarea gi fixarea mdrfurilor

transportate;
e) sE cunoascd qi sd respecte mdsurile ce trebuie luate dupd un accident sau incident in ceea ce priveqte

asigurarea vehiculului, protecfia personalS gi a celorlalli participan[i la trafic, protecfia mediului,
protecfia bunurilor;

0 sd respecte perioadele de conducere qi perioadele de odihnd, conform reglementdrilor legale in
vigoare, gi sd utilizeze corect tahograful;

g) sd nu intervind asupra tahografului sau a limitatorului de vitezd pentru scoatelea acestora din uz sau

modificarea caracteristicilor de func{ionare ;

h) sE respecte intocmai legile qi reglementdrile specifice fiecdrei categorii de transport rutier pe care o

execut6.
Art.53. Operatorii de transport care efectueazd servicii de transport public local de persoane prin

curse regulate vor intreprinde o investigafie pe linie administrativd in toate cazurile de accidente de

circula{ie in care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.
Arr 54. Rezultatele cercetdrii administrative vor stalabaza adoptdrii mdsurilor ce se impun pentru

eliminarea repet5rii cauzelor generatoare de evenimente rutiere.

CAPITOLUL VI . Administrarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate
speciale

Art. 55. (l)Serviciile de transport public local se administreazd prin atribuirea acestora in
urmdtoarele modalitdli :

a) gestiune direct6;
b) gestiune delegat5;
c) alte modalitali stabilite prin lege.

(2) Gestiunea directd se realizeazd prin atribuire directd qi reprezintd modalitatea prin care

autoritatea publicd deleagd gestiunea serviciilor de transport public local, fErd licitafie publicd, societililor
comerciale rczdtate prin reorganizarcape cale administrativd a fostelor regii autonome de interes local sau

judefean ori a direcfiilor sau serviciilor publice de specialitate subordonate autoritAtilor administrafiei
publice locale gi care au avut in administrare bunuri, activitSli sau servicii de utilitdli publice, societdfilor

comerciale de interes intercomunitar al cdror capital este definut in totalitate de autoritdlile publice care

formeazd asociafiile de dezvoltare comunitard, precum qi in cazul societi{ilor comerciale infiinfate de

autoritafile administrafiei publice locale, iar gestiunea delegat6 se realizeazd prin delegare de gestiune gi

reprezintd procedura prin care o unitate administrativ-teritorialS sau o asocialie de dezvoltare comunitar6,

in calitate de delegatar, atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licenfd sau autorizafie de

transport, dlpd caz, in calitate de delegant, in condiliile prezentelor norme-cadru, gestiunea serviciilor de

transport public local, precum gi exploatarea sistemului de utilitdli publice aferent;



(3) Alegerea modalitdlii de atribuire a serviciilor de transport public local se face, in condiliile legii,
in conformitate cu prevederile prezentului regulament qi a Caietului de sarcini al serviciului prin hotdr6re a

Consiliului Local al Municipiului Lugoj.
(4)Indiferent de modalitatea de atribuire adoptatd, activitdlile specifice serviciului de transport

public local se organizeaz6 gi se desftgoard in conformitate cu prevederile prezentului regulament qi a
legislafiei in materie.

Art. 56. (l)Atribuirea in gestiune directd sau delegatd a serviciului de transport public local pe raza

unei unitdfi administrativ-teritoriale se face numai pe baza autorizafiei de transport definute de

transportatorii autorizafi sau a licenlei de transport definute de operatorii de transport rutier.
(2) Dovada atribuirii serviciului de transport publii local o reprezintd copia conformd a autorizfiiei

de transport sau a licen{ei de transport, emisd de autoritatea de autorizare, pentru fiecare vehicul dovedit ca

delinut in proprietate sau in baza unui contract de leasing, fiilizat in realizarea transportului conform
prevederilo^r contractului de atribuire.

(3) In cazul impunerii unui numdr limitat de autovehicule in efectuarea unui serviciu de transport
public local, prioritatea eliberdrii copiilor conforme ale autorizafiei de transport se d5 pentru vehiculele
definute in urmdtoarea ordine:
a) vehicule delinute in proprietate;
b) vehicule delinute inbaza unui contract de leasing.

CAPITOLUL V[ Indicatori de performan{d
Art. 68. (1) in efectuarea serviciului de transport pubtic local de persoane prin curse regulate, se vor

respecta urmdtorii indicatori de performanfd :

1. numdrul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau aintdrziat executarea transportului fafl de

programul de circulafie;
2. numdrul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de cdlitori pe o perioad6

mai mare de24 de ore;
3. numdrul de c6l6tori afectSi de situafiile prevdzute la pct. I qiZ;
4. num6rul total de mijloace de transport utllizate zilnic comparativ cu numdrul necesar pentru

realizarea programului de circula{ie;
5. numdrul de reclamalii ale cdldtorilor privind calitatea transportului, dintre care:

a) numdrul de reclamafii justificate;
b) numdrul de reclamafiirezolvate;
c) numdrul de reclamafii la care cdldtorii nu au primit rdspuns in termenele legale.

6. num6ru1 autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numdrul total de autovehicule necesar
pentru realizarea programului de circulafie;

7. vechimea mijloacelor de transport qi dotdrile de confort pentru cdlitori;
8. desp6gubirile pldtite de cltre operatorii de transport pentru nerespectarea condiliilor de calitate gi de

mediu privind desfbqurarea transportului;
9. numdrul abaterilor constatate qi sancfionate de personalul imputernicit privind nerespectarea

prevederilor legale;
10. numarul de accidente de circulalie produse din vina personalului propriu sau a operatorului de

transport.
(2) Consiliul local al Municipiului Lugoj, poate aproba, prin hotlrdre qi alfi indicatori de

performanfd in efectuarea serviciului, pe baza studiilor de necesitate qi oportunitate in care se va fine seama

de necesitdlile comunitililor locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum gi de

cerinfele reglementdrilor legale in vigoare in domeniul transporturilor rutiere.
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CAPITOLUL VlI. Rdspunderi Si sancyiuni

Art. 69. incdlcarea dispoziliilor prezentului regulament privind efectuarea serviciului de transport
public local de persoane prin curse regulate atrage rdspunderea disciplinari, patrimonial[, civil6,
contravenfionald sau penald, dupd caz, in condiliile Legii serviciilor comunitare de utilitafi publice nr.
51,12006, ale Legii rr.9212007, precum qi ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.

Art70. Constatarea contravenliilor prev[zute de legislafia in vigoare qi aplicarea sanc{iunilor se
face de c6tre Compartimentului de autorizare servicii de transport local din cadrul Primdriei Municipiului
Lugoj in colaborare cu Direcfia Polifia LocalS.

CAPITOLUL IX . DispoziliiJinule
Art.71, Operatorii economici care executd transport public local, sunt obligafi sd solicite qi sd obfin[

eliberarea licenlelor de transport qi a licenfelor de traseu, conform prevederilor prezentului regulament.
ArL72. Tarifele percepute pentru eliberarea licenfelor de traseu, precum qi cele pentru eliberarea

copiilor conforme, se aprobd prin hot6rdre a Consiliului local al Municipiului Lugoj.
Art73. Licenfele de transport, precum gi licenfele de traseu valabile la data intrdrii in vigoare a

prezentului regulament igi menlin valabilitateapdnd,la data expirdrii acestora, fErd posibilitatea prelungirii.
Art.T4.Prezentul regulament poate fi modificat gi completat prin hot[r6re a Consiliului local al

Municipiului Lugoj.

Primar
Prof.ing. Francisc

Director E tutiv
Ec.Gali etY" $ef birou

"'".,'(ry"'

intocmit
Jr.Wagner Richard-Cristian
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                            Anexa nr. 4 la  

                                                                                                                                      H.C.L. nr. ___din ___2016 

 

 

CAIET DE SARCINI 
al serviciului de transport public local prin curse regulate pe traseele Municipiului 

Lugoj  interior  

 

                                Linia I, Linia II, Linia III, Linia IV și LiniaV 
                    

    CAP. 1 

    Obiectul caietului de sarcini 

 

    ART. 1 

    Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de efectuare a serviciului de transport 

public local prin curse regulate, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice 

necesare efectuării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 

    ART. 2 

        Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară efectuării 

activităţilor de realizare a serviciului de transport public local prin curse regulate. 

    ART. 3 

    (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile 

referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă şi siguranţă în exploatare. 

    (2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia 

muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe 

parcursul efectuării serviciului de transport public local. 

     

 

    CAP. 2 

    Cerinţe organizatorice 

 

    ART. 4 

    Operatorii serviciilor de transport public local vor asigura: 

    a) numărul şi tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării 

programului de circulaţie şi care satisfac condiţiile impuse privind siguranţa circulaţiei, 

confortul pasagerilor şi protecţia mediului; 

    b) numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele 

cuprinse în programul de circulaţie, în cazul apariţiei unor defecţiuni ale acestora; 

    c) respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea şi 

efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de 

transport propuse pentru efectuarea serviciului; 

    d) operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de transport, 

stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în 

vigoare privind efectuarea acestor activităţi (autorizarea operatorului economic, baza 

tehnico-materială, personalul utilizat etc.); 
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    e) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor 

auxiliare şi a curăţeniei acestora; 

    f) condiţii pentru spălarea, salubrizarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport; 

    g) spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport; 

    h) dispecerat sau dotări speciale pentru urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor 

de transport, de intervenţie şi de depanare; 

    i) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea 

profesională, examinarea medicală şi psihologică a persoanelor cu funcţii care concură la 

siguranţa circulaţiei; 

    j) asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina 

operatorului de transport/transportatorului autorizat; 

    k) respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de circulaţie impuse prin 

contractul de atribuire a gestiunii; 

    l) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor 

auxiliare şi a curăţeniei acestora; 

    m) respectarea indicatorilor de performanţă şi de calitate stabiliţi prin contractul de 

delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în 

regulamentul serviciilor de transport public local elaborat de autoritatea locală de 

transport şi aprobat prin hotărâre a consiliului local; 

    n) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale a informaţiilor solicitate şi 

accesul la toate informaţiile necesare, în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi 

dezvoltării serviciului de transport public local; 

    o) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare 

operativă a acestora; 

    p) statistica accidentelor şi analiza acestora; 

    q) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea 

costurilor de operare; 

    r) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor; 

    s) respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului, 

prevenirea şi combaterea incendiilor; 

    t) planificarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi 

numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de 

circulaţie; 

    u) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale. 

    ART. 5 

    Obligaţiile şi răspunderile personalului cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei 

sunt cuprinse în regulamentul serviciului de transport public local din Municipiului Lugoj. 

    ART. 6 

    Investiţiile se vor realiza din fondurile proprii ale operatorului de transport şi vor consta 

în: 

- găsirea unei soluţii tehnice cu privire la accesul în mijloacele de transport a 

persoanelor cu dizabilităţi motorii. 

- asigurarea cresterii permanente a eficienţei şi calităţii serviciului prestat. 
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- asigurarea vânzării legitimaţiilor de călătorie prin intermediul automatelor de 

bilete amplasate de operator în staţiile de autobuz cu un aflux mare de călători, 

staţii de autobuz stabilite de comun acord cu autoritatea publică minim o bucata 

pe an 

   

 

 

  CAP. 3 

    Sistemul de transport public local de persoane 

 

    ART. 7 

    Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condiţiile legislaţiei în 

vigoare, transport rutier public local prin curse regulate, în aria administrativ-teritorială a 

Municipiului Lugoj. 

    ART. 8 

    Operatorul de transport/transportatorul autorizat are obligaţia să efectueze serviciul de 

transport public local de persoane prin curse regulate, cu respectarea programului de 

transport, care conţine condiţiile specifice privind traseele, perioadele şi programul de 

circulaţie, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport necesare, 

prezentate în anexa prezentului caiet de sarcini.  

    ART. 9 

    În vederea realizării unui sistem de transport public local de persoane pe raza 

administrativ-teritorială a Municipiului Lugoj, care să asigure deplasarea călătorilor în 

condiţii de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale, confort, regularitate şi continuitate, 

operatorul de transport/transportatorul autorizat trebuie să îndeplinească următoarele 

cerinţe: 

    1. să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta ale mijlocului de transport a 

indicativului şi capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afişa 

cel puţin indicativul traseului. Elementele de informare menţionate anterior vor fi 

iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate scăzută; 

    2. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului 

acestuia, a hărţii schematice care să permită vizualizarea traseului şi a reţelei de trasee, a 

instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a transportului, a obligaţiilor publicului 

călător şi a altor informaţii de utilitate publică privind transportul, stabilite prin 

reglementările în vigoare; 

    3. să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în locurile stabilite de 

comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale şi nominalizate în contractul de 

concesiune/delegare a gestiunii; 

    4. în staţiile din programul de circulaţie, să asigure afişarea codului traseului, a 

intervalelor de succedare a curselor, precum şi a hărţilor simplificate cu indicarea 

traseelor şi staţiilor pentru informarea publicului călător; 

    5. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv 

pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului; 

    6. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor 

stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de 
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facilităţi/gratuităţi la transport; 

    7. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 

    8. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, 

bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în braţe; 

    9. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu 

pornească din staţii cu uşile deschise sau cu călători aflaţi pe scările acestuia, precum şi cu 

călători agăţaţi de exteriorul caroseriei; 

    10. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, 

inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale 

explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori 

dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot 

murdări ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public; 

    11. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport, 

exprimată prin număr de locuri pe scaune; 

    12. să asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor; 

    13.să îmbarce/debarce călători numai în staţiile special amenajate, prevăzute în 

programul de circulaţie; 

    14. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special; 

    15. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaţii/abonamente de 

călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare; 

    16. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina 

operatorului de transport; 

    17. să ţină evidenţa curselor sosite şi plecate; 

    18. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu 

modificarea/suspendarea programului de circulaţie sau a unui traseu, în caz de forţă 

majoră; 

    19. să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea 

mijloacelor de transport; 

    20. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, siguranţă 

şi confort; 

    21. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare 

a aerului în stare de funcţionare; 

    22. mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător; 

    23. pe părţile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripţionată denumirea 

executantului transportului; 

    24. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi 

combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; 

    25. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică sau, după caz, 

revizia tehnică periodică efectuată la termen; 

    26. mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în 

vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului; 

    27. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de 

circulaţie deservite, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora; 

    28. să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul 

serviciului contractat; 
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    29. să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi 

psihologice ale propriilor angajaţi; 

      30. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de 

operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în 

vigoare privind achiziţiile de lucrări sau bunuri, şi la gestionarea serviciului public pe 

criterii de competitivitate şi eficienţă economică; 

    31. să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a 

bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat; 

    32. alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale. 

   ART. 10 

     Descrierea în detaliu a fiecărui programului de transport este prezentată în Anexa la 

prezentul Caiet de Sarcini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Anexa  la CAIETUL DE SARCINI 

al serviciului de transport public local prin curse regulate pe traseele Lugoj interior 

 

PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU RETEAUA TRASEELOR DE AUTOBUZ  

 CURSE REGULATE  DIN MUNICIPIUL LUGOJ 

 

Linia I. 

Linia 

Număr 

stații/sens 

Lungimea 

Traseul Capacit

ate 

(nr.loc

uri) 

Intervalul de succedare 

(orele de plecare pe traseu) 

între orele: 

Plecări de la 

capetele de 

traseu 

    I 

Stații dus 

    28 

Lungime 

totală 

traseu D/I-

133Km 

Dus: Str.Tapiei  

nr. 59 (Autoliv), Str.Tapiei 

nr.47-49 (Interspitzen), Str. 

Făgetului   nr.101 (Cimitir 

Ortodox), Str.Salcâmilor nr.15 

(Tirol) Str.Salcâmilor nr.2 bis 

(Honeywell), Str.Făgetului nr. 

158 (Centru școlar pentru   

educație incluzivă Alexandru 

Roșca), Str. Făgetului nr 150 

(Pompieri), Str.Făgetului   

nr.101(Cimitir Ortodox), 

Str.V.V.Delamarina(Casa 

Memorială ), Str.20Decembrie 

nr.33 

(Banca Unicredit), Str.Cotu Mic 

(Pasarelă), Str.Viorelelor colț 

cu  str. Gheorghe Doja   

(Spitalul  Dr. Teodor Andrei), 

Str.Bucegi  

(Cocoșul de aur)  , Str.Coloman 

Wallisch(parc Geororge 

Enescu),  

 

Minim 

30 

locuri 

pe 

scaune 

5-8 8-12 12-16 16-20 20-

24 

Prim

a  

Ulti

ma 

D I D I D I D I D I   



 Str.Bucegi nr. 

5-7 (Sc.A.Odeanu), 

Str.Ep.Doctor Ioan Bălan nr 24-

26 (Magazin Penny), Stadion,  

Str.Caransebeșului (Sala de 

sport 

Lavinia Miloșovici), 

Str.Caransebeșului nr 4  

(Petrom), Str.Ţesătorilor, 

Str.Ep. Doctor  

Ioan Bălan nr.35  (Ocolul 

Silvic), Str.L.Rebreanu, 

Str.Banatului nr.8 

(Cooperativa Munca), 

Str.Bocşei nr.6(CFR sectia L2), 

Str.T.Vladimirescu, 

Str.Panselelor, Str.Buziaşului  

(Gamet), Cartier.I.C.Drăgan 

(Primos) 

             

 

 

Str.Tapiei  

nr. 59 (Autoliv) 

30 loc       **16.55      

Str.Tapiei nr. 

47-49 (Interspitzen) 

30 loc       16.57    

Str. Făgetului   nr.101 

(Cimitir Ortodox) 

30 loc       17.00    

Str.Salcâmilor nr.15 (Tirol) 30 loc **5.15 

**6.40 

 

 **8.10  **13.10 

**15.10 

 17.10    

Str.Salcâmilor nr.2 bis 

(Honeywell) 

30 loc 5.16 

6.41 

 8.11  13.11 

15.11 

 17.11    

Str.Făgetului nr. 158 (Centru 

școlar pentru   educație 

incluzivă Alexandru Roșca) 

30 loc 5.17 

6.42 

 8.12  13.12 

15.12 

 17.12    

Str. Făgetului nr 150 (Pompieri) 30 loc 5.18 

6.43 

 8.13  13.13 

15.13 

 17.13    

Str.Făgetului   nr.101 

(Cimitir Ortodox) 

30 loc 5.19 

6.44 

 8.14  13.14 

15.14 

 17.14    

Str.V.V.Delamarina(Casa 

Memorială ) 

30 loc 5.21 

6.46 

 8.16  *12.10 

  13.16 

  15.16 

 17.16    

Str.20Decembrie nr.33 

(Banca Unicredit) 

30 loc 5.24 

6.48 

 8.18  12.12 

13.19 

15.19 

 17.19    

Str.Cotu Mic  

(Pasarelă) 

30 loc 5.26          



Str.Viorelelor colț cu  str. 

Gheorghe Doja   

(Spitalul  Dr. Teodor Andrei) 

30 loc 5.28          

Str.Bucegi  

(Cocoșul de aur)   

30 loc 6.50  8.20  12.14 

13.21 

15.21 

 17.21    

Str.Coloman Wallisch(parc 

Geororge Enescu) 

30 loc 5.30 

6.51 

 8.21  12.15 

13.23 

15.23 

 17.23    

Str.Bucegi nr. 

5-7 (Sc.A.Odeanu) 

30 loc 5.31 

6.53 

 8.23  12.17 

13.25 

15.25 

 17.25    

Str.Ep.Doctor Ioan Bălan nr 24-

26 (Magazin Penny) 

30 loc 5.32 

6.55 

   13.27 

15.27 

 17.27    

     Stadion 30 loc 5.33 

6.56 

   13.29 

15.29 

 17.29    

Str.Caransebeșului (Sala de 

sport 

Lavinia Miloșovici) 

30 loc     13.31 

15.31 

 17.31    

Str.Caransebeșului nr 4  

(Petrom) 

30 loc     13.33 

15.33 

 17.33    

Str.Ţesătorilor  30 loc     13.35 

15.35 

 17.35    

Str.Ep. Doctor  

Ioan Bălan nr.35  (Ocolul 

Silvic) 

30 loc 5.35 

6.57 

   13.37 

15.37 

 17.37    

Str.L.Rebreanu 30 loc 5.36 

6.59 

   13.39 

15.39 

 17.39    

Str.Banatului nr.8 

(Cooperativa Munca) 

30 loc 5.38 

7.01 

 8.26  12.19 

13.41 

15.41 

 17.41    

Str.Bocşei nr.6(CFR sectia L2) 30 loc 5.39 

7.03 

 8.28  12.21 

13.43 

15.43 

 17.43    

Str.T.Vladimirescu 30 loc 5.41 

7.05 

 8.30 

 

 12.23 

13.45 

15.45 

 17.45    

Str.Panselelor 30 loc 5.43 

7.07 

 8.32  12.25 

13.47 

15.47 

 17.47    

Str.Buziaşului  

(Gamet) 

30 loc 5.45 

7.09 

 8.34  12.27 

13.49 

15.49 

 17.49    



Cartier.I.C.Drăgan 

(Primos) 

30 loc 5.47 

7.11 

 8.37  12.30 

13.51 

15.51 

 17.51    

 

Statii      

întors 

27 

Întors: Cartier.I.C.Drăgan 

(Primos), Str.Buziaşului  

(Gamet), Str.C.Porumbescu, 

Str.T.Vladimirescu, Str.Bocşei 

nr.6(CFR sectia L2), 

Str.Banatului nr.8 

(Cooperativa Munca), Str.Ep. 

Doctor Ioan Bălan nr 24-26 

(Magazin Penny), Stadion, str. 

Caransebeșului (Sala de sport 

Lavinia Miloșovici), str. 

Caransebeșului nr. 4 ( Petrom), 

str. Ep. Doctor Ioan Bălan nr. 

35 (Ocolul Sivic), str. Ep. 

Doctor Ioan Bălan ( vis – a –vis 

de Magazin Penny), str. Bucegi 

nr. 2 (Banca Banc Post), 

Str. Bucegi ( Cocoșul de aur), 

Str. C. Walisch ( parc. George 

Enescu), str. Ion Huniade nr. 2  

( Uneversitatea Drăgan), Str. 

V.V.Delamarina ( Biblioteca 

Municipală), str. Caraiman, 

Str. Tapiei, 

Str. Tapiei nr. 59 (Autoliv), 

Str. Făgetului nr. 101 (Cimitir 

Ortodox), str. Făgetului nr. 150 

(Pompieri), 

Str. Făgetului nr. 158 (Centrul 

școlar pentru educație incluzivă 

Alexandru Roșca), 

Str. Salcâmilor nr. 2 bis 

(Honeywell), 

Str. Salcâmilor nr. 15 (Tirol) 

 

Minim  

30 

locuri 

pe 

scaune 

            

 Cartier.I.C.Drăgan 

(Primos) 

30 loc  **6.00 

    7.12 

 **9.10  *12.35 

**14.35 

**15.55 

 

 **17.40     

Str.Buziaşului  

(Gamet) 

30 loc  6.02 

7.14 

 

 9.13  12.37 

14.37 

15.57 

 17.42   



Str.C.Porumbescu 30 loc  6.04 

7.16 

 9.15  12.39 

14.39 

15.59 

 17.44   

Str.T.Vladimirescu 30 loc  6.06 

7.18 

 9.17  12.41 

14.41 

16.01 

 17.46   

Str.Bocşei nr.6(CFR sectia L2) 30 loc      6.08 

**7.20 

 9.19 

 

 12.42 

14.43 

16.03 

 17.48   

Str.Banatului nr.8 

(Cooperativa Munca) 

30 loc  6.10 

7.22 

 9.21 

 

 12.43 

14.45 

16.05 

 

 17.50   

Str.Ep. Doctor Ioan Bălan nr 

24-26 (Magazin Penny) 

30 loc  6.12 

7.24 

   14.46 

16.07 

    

Stadion 30 loc  6.13 

7.26 

   14.47 

16.08 

    

Str.Caransebesului (Sala de 

sport 

Lavinia Milosovici) 

30 loc  7.28         

Str.Caransebesului nr 4  

(Petrom) 

30 loc  7.30         

Str.Ţesătorilor 30 loc  7.32         

Str.Ep. Doctor  

Ioan Bălan nr.35  (Ocolul 

Silvic) 

30 loc  6.14 

7.34 

   14.49 

16.09 

    

Str.Ep. Doctor Ioan Bălan ( vis 

– a – vis de  Magazin Penny) 

30 loc  6.15 

7.36 

   14.51 

16.11 

    

Str. Bucegi nr.2     (Banca Banc 

Post) 

30 loc  6.17 

7.38 

 9.23  12.44 

14.53 

16.13 

    

Str.Bucegi (Cocosul de aur)   30 loc  6.19 

7.40 

 9.25  12.45 

14.55 

16.15 

    

Str.Coloman Wallisch(parc 

George Enescu) 

30 loc  6.21 

7.42 

 9.27  12.47 

14.57 

16.17 

    

 Str.Huniade nr.2(Universitatea 

Europeană Dragan) 

30 loc  6.23 

7.44 

 9.29  12.49 

14.59 

16.19 

    

Str.V.V.Delamarina (Biblioteca 

Municipală) 

30 loc  6.27 

7.46 

 9.31  12.53 

15.01 

16.21 

    

Str.Caraiman 30 loc  7.48 

 

        



Str.Tapiei 30 loc  7.50         

Str.Tapiei nr. 

47-49 (Interspitzen) 

30 loc  7.52         

Str.Tapiei  

nr. 59 (Autoliv) 

30 loc  7.54         

Str.Făgetului   nr.101 

(Cimitir Ortodox) 

30 loc  6.29 

7.59 

   12.55 

15.03 

16.23 

    

Str. Făgetului nr 150 (Pompieri) 30 loc  6.31 

8.01 

   12.57 

15.04 

16.25 

    

Str.Făgetului nr158 (Centrul 

școlar pentru educatie incluzivă 

Alexandru Roșca) 

30 loc  6.32 

8.03 

   12.59 

15.06 

16.27 

    

Str.Salcâmilor nr.2 bis 

(Honeywell) 

30 loc  6.34 

8.04 

   13.01 

15.07 

16.29 

    

Str.Salcâmilor nr.15 (Tirol) 30 loc  6.36 

8.05 

   13.03 

15.08 

16.31 

    

 

Nota: *   Nu circula in perioada vacantei elevilor 

Nota: ** Nu circula Sambata, Duminica si in timpul sarbatorilor legale 

 

 



Linia II. 
Linia 

Numar 

statii/sens 

Lungimea 

Traseul Capacitate 

(nr.locuri) 

Intervalul de succedare 

(orele de plecare pe traseu) 

între orele: 

Plecari de la 

capetele de traseu 

    II 
Statii dus 

    20 

Lungime 

totala 

traseu 

D/I-

37Km 

Dus: Str.Salcâmilor nr.15 (Tirol), 

Str.Salcâmilor nr.2 bis (Honeywell), 
Str. Făgetului nr. 158 (Centrul 

școlar pentru educatie incluzivă 

Alexandru Roșca), Str. Făgetului nr 

150 (Pompieri), Str.Făgetului   nr.101 

(Cimitir Ortodox), 

Str.V.V.Delamarina(Casa Memorială ), 

Str.20Decembrie nr.33 

(Banca Unicredit),  str. Bucegi nr. 5-7 

(Șc. A. Odeanu), str. Ep. Doctor Ioan 

Bălan nr. 24 (Magazin Penny), Stadion, 

str. Ep. Doctor Ioan Bălan nr. 35  

(Ocolul Silvic), str. L. Rebreanu, str. 

Banatului nr. 8 (Cooperativa Munca), 

str. Bocșei nr. 6 ( C.F.R. secția L2), Str. 

T Vladimirescu, Str. Panselelor, str. 

Buziașului (Gamet), Cartier I.C.Drăgan 

(Primos) 

Minim 30 

locuri pe 

scaune 

5-8 8-12 12-16 16-20 20-24  Prima  Ultima 

D I D I D I D I D I    

 

 
Str.Salcâmilor nr.15 (Tirol) 30 loc 7.36 

 

           

Str.Salcâmilor nr.2 bis (Honeywell) 30 loc 7.36          

Str. Făgetului nr. 158 (Centrul 

școlar pentru educatie incluzivă 

Alexandru Roșca) 

30 loc 7.37          

Str. Făgetului nr 150 (Pompieri) 30 loc 7.39          

Str.Făgetului   nr.101 

(Cimitir Ortodox) 

30 loc 7.41          

Str.V.V.Delamarina(Casa Memorială ) 30 loc 7.43    14.10      

Str.20Decembrie nr.33 

(Banca Unicredit) 

30 loc 7.45    14.12      

Str.Bucegi (Cocoșul de aur)   30 loc 7.47    14.14      

Str.Coloman Wallisch(parc George 

Enescu) 

30 loc 7.49    14.15      

Str.Bucegi nr. 

5-7 (Sc.A.Odeanu) 

30 loc 7.51    14.17      

Str.Ep.Doctor Ioan Bălan nr 24-26 

(Magazin Penny) 

30 loc -  -  -      



Stadion 30 loc           

Str.Ep. Doctor  

Ioan Bălan nr.35  (Ocolul Silvic) 

30 loc           

Str.L.Rebreanu 30 loc           

Str.Banatului nr.8 

(Cooperativa Munca) 

30 loc     14.19 

 

     

Str.Bocşei nr.6(CFR sectia L2) 30 loc     14.21      

Str.T.Vladimirescu 30 loc     14.23      

Str.Panselelor 30 loc     14.25      

Str.Buziaşului  

(Gamet) 

30 loc     14.27      

Cartier.I.C.Drăgan 

(Primos) 

30 loc     14.30      

 

Statii      

întors 

21 

Întors: Cartier.I.C.Drăgan 

(Primos), Str.Buziaşului  

(Gamet), Str.N.Titulescu, Str.Bucegi nr. 

5-7 (Sc.A.Odeanu), Str.Ep.Doctor Ioan 

Bălan nr 24-26 (Magazin Penny), 

Stadion, Str.Caransebeșului (Sala de 

sport 

Lavinia Milosovici), Str.Caransebeșului 

nr 4  (Petrom), Str.Ţesătorilor, Str.Ep. 

Doctor  

Ioan Bălan nr.35  (Ocolul Silvic), 

Str.Ep. Doctor Ioan Bălan ( vis – a- vis 

de Magazin Penny), Str. Bucegi nr.2     

(Banca Banc Post), Str.Bucegi (Cocoșul 

de aur) , Str.Coloman Wallisch(parc 

George Enescu), Str.Huniade 

nr.2(Universitatea  Eurpeană Drăgan 

Dragan) Str. V.V.Delamarina (Casa 

Memorială), Str. Făgetului nr. 101 

(Cimitir Ortodox), 

Str. Făgetului nr. 150 (Popieri). Str. 

Făgetului nr. 158 (Centrul școlar pentru 

educație incluzivă Alexandru Roșca), 

str. Salcâmilor nr. 2 ( Honeywell), 

Str. Salcâmilor (Tirol)   

Minim 30 

locuri pe 

scaune 

            

 Cartier.I.C.Drăgan 

(Primos) 

30 loc  7.05           

Str.Buziaşului  

(Gamet) 

30 loc  7.07 

 

        

Str.N.Titulescu 30 loc  7.09         



Str.Bucegi nr. 

5-7 (Sc.A.Odeanu) 

30 loc  7.11         

Str.Ep.Doctor Ioan Bălan nr 24-26 

(Magazin Penny) 

30 loc  7.13         

Stadion 30 loc  7.14         

Str.Caransebeșului (Sala de sport 

Lavinia Milosovici) 

30 loc  7.16         

Str.Caransebeșului nr 4  (Petrom) 30 loc  7.18         

Str.Ţesătorilor 30 loc  7.20         

Str.Ep. Doctor  

Ioan Bălan nr.35  (Ocolul Silvic) 

30 loc  7.22         

Str.Ep. Doctor Ioan Bălan ( vis – a- vis 

de Magazin Penny) 

30 loc  7.23         

Str. Bucegi nr.2     (Banca Banc Post) 30 loc  7.25         

Str.Bucegi (Cocoșul de aur)   30 loc  7.26         

Str.Coloman Wallisch(parc George 

Enescu) 

30 loc  7.27         

 Str.Huniade nr.2(Universitatea 

Europeană Dragan) 

30 loc  7.28         

Str.V.V.Delamarina(Casa Memorială ) 30 loc  7.30         

Str.Făgetului   nr.101 

(Cimitir Ortodox) 

30 loc  7.32         

Str. Făgetului nr 150 (Pompieri) 30 loc  7.33         

Str.Făgetului nr. 158 (Centrul școlar 

pentru educație incluzivă Alexandru 

Rosca) 

30 loc  7.34         

Str.Salcâmilor nr.2 bis (Honeywell) 30 loc  7.35         

Str.Salcâmilor nr.15 (Tirol) 30 loc  7.36         

 

 
Nota: *   Nu circula in perioada vacantei elevilor 

Nota: ** Nu circula Sambata, Duminica si in timpul sarbatorilor legale 

 
 

 

 

 
 



 

 

Linia III. 

 
Linia 

Numar 

statii/sens 

Lungimea 

Traseul Capacitate 

(nr.locuri) 

Intervalul de succedare 

(orele de plecare pe traseu) 

între orele: 

Plecari de la 

capetele de 

traseu 

    III 
Statii dus 

    17 

Lungime 

totala 

traseu 

D/I-

114Km 

Dus: Gara S.N.C.F.R., 

Str.Banatului nr.8 

(Cooperativa Munca), 

Str. Bucegi nr.2     

(Banca Banc Post), 

Str.Bucegi (Cocosul de 

aur) , Spl.Tineretii nr.(Sc. 

Eftimie Murgu), 

Str.Coloman 

Wallisch(parc Georhe 

Enescu), Str.Huniade 

nr.2(Universitatea 

Europeană Drăgan) , 

Spl.Morilor (Piața 

agoralimentară 

“Timișul”), 

Str.Caraiman, Str.Tapiei 

nr. 

47-49 (Interspitzen), 

Str.Tapiei  

nr. 59 (Autoliv), Uzina 1, 

Sat Tapia I, Sat Tapia II, 

Sta Măguri I, Sat Măguri 

II, Sat Măguri III 

Minim 30 

locuri pe 

scaune 

        4-8 8-12 12-16 16-20 20-24  Prima  Ulti

ma 

D I D I D I D I D I    

 

 
Gara S.N.C.F.R. 30 loc **6.20   

 

 *14.15        

Str.Banatului nr.8 

(Cooperativa Munca) 

30 loc 6.22    14.16      

Str. Bucegi nr.2     

(Banca Banc Post) 

30 loc 4.25 

6.24 

   **12.02 

14.18 

     

Str.Bucegi (Cocosul de 

aur)   

30 loc 4.26 

6.25 

   12.04 

14.20 

     

Spl.Tineretii nr.(Sc. 

Eftimie Murgu) 

30 loc           



Str.Coloman 

Wallisch(parc Georhe 

Enescu) 

30 loc 4.27 

6.27 

   12.06 

14.22 

     

 Str.Huniade nr.2 

(Universitatea Europeană 

Drăgan) 

30 loc 4.29 

6.29 

   12.08 

14.24 

 

     

Spl.Morilor (Piața 

agoralimentară 

“Timișul”) 

30 loc 4.31 

6.31 

   12.10 

14.26 

 **16.15    

Str.Caraiman 30 loc 4.33 

6.33 

   12.12 

14.28 

 16.17    

Str.Tapiei nr. 

47-49 (Interspitzen) 

30 loc 4.36 

6.36 

   12.15 

14.31 

 16.19    

Str.Tapiei nr. 59 

(Autoliv) 

30 loc 4.37 

6.37 

   12.16 

14.32 

 16.20    

Uzina 1 30 loc 4.38 

6.38 

   12.17 

14.33 

 16.21    

Sat Tapia I 30 loc 4.40 

6.40 

   12.20 

14.36 

 16.26    

Sat Tapia II 30 loc 4.42 

6.42 

   12.22 

14.38 

 16.28    

Sat Măguri I 30 loc 4.48 

6.48 

   12.28 

14.44 

 16.34    

Sat Măguri II 30 loc 4.50 

6.50 

   12.30 

14.46 

 16.36    

Sat Măguri III 30 loc 4.52 

6.52 

   12.32 

14.48 

 16.39    



Statii      

întors 

16 

Întors: Sat Măguri III, 

Sat Măguri II, Sat 

Măguri I, Sat Tapia II, 

Sat Tapia I, Uzina 

1(facultativ), Str.Tapiei  

nr. 59 (Autoliv), 

Str.Caraiman, Str.Insulei, 

Str.V.V.Delamarina(Casa 

Memorială ), Str.20 

Decembrie nr.33 

(Banca Unicredit), 

Str.Coloman 

Wallisch(parc George 

Enescu), Str.Bucegi 

(Cocoșul de aur) , 

Str.Bucegi nr. 

5-7 (Sc.A.Odeanu), 

Str.Banatului nr.8 

(Cooperativa Munca), 

Gară S.N.C.F.R.  

Minim 30 

locuri pe 

scaune 

            

 Sat Măguri III 30 loc  **5.00 

7.00 

   **12.45 

*14.50 

 **16.50     

Sat Măguri II 30 loc  5.02 

7.02 

   12.47 

14.52 

 16.52   

Sat Măguri I 30 loc  5.04 

7.04 

   12.49 

14.54 

 16.54   

Sat Tapia II 30 loc  5.10 

7.10 

   12.54 

14.59 

 17.00   

Sat Tapia I 30 loc  5.12 

7.12 

   12.56 

15.01 

 17.02   

Uzina 1(facultativ) 30 loc  5.15 

7.15 

   12.58 

15.03 

 17.05   

Str.Tapiei  

nr. 59 (Autoliv) 

30 loc  5.17 

7.17 

   13.00 

15.05 

 17.17   

Str.Caraiman 30 loc  5.19 

7.19 

   13.02 

15.07 

 17.19   

Str.Insulei 30 loc  5.21 

7.23 

   13.04 

15.09 

 17.20   

Str.V.V.Delamarina(Casa 

Memorială ) 

30 loc  5.23 

7.25 

   13.07 

15.11 

 17.22   

Str.20 Decembrie nr.33 

(Banca Unicredit) 
30 loc  5.26 

7.27 

   13.09 

 

    



Str.Coloman 

Wallisch(parc George 

Enescu) 

30 loc  5.28 

7.29 

   13.11     

Str.Bucegi (Cocoșul de 

aur)   

30 loc  5.29 

7.31 

   13.13     

Str.Bucegi nr. 

5-7 (Sc.A.Odeanu) 

30 loc  5.31 

7.33 

   13.15     

Str.Banatului nr.8 

(Cooperativa Munca) 

30 loc  5.33 

7.35 

   13.17     

Gară S.N.C.F.R. 30 loc  5.35 

7.36 

   13.19     

 
 

Nota: *   Nu circula in perioada vacantei elevilor 

Nota: ** Nu circula Sambata, Duminica si in timpul sarbatorilor legale 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Linia IV. 
Linia 

Număr 

stații/sens 

Lungimea 

Traseul Capacitate 

(nr.locuri) 

Intervalul de succedare 

(orele de plecare pe traseu) 

între orele: 

Plecări de la 

capetele de traseu 

    IV 
Statii dus 

    12 

Lungime 

totala 

traseu 

D/I-

34Km 

Dus: Gara S.N.C.F.R., Str.Banatului 

nr.8 

(Cooperativa Munca), Str.Ep.Doctor 

Ioan Bălan nr 24-26 (Magazin 

Penny), Stadion, Str.Caransebeșului 

(Sala de sport Lavinia Milosovici), 

Str.Ţesătorilor , Str.Ep. Doctor  

Ioan Bălan nr.35  (Ocolul Silvic), 

Str.L.Rebreanu, Str. Bucegi nr.2     

(Banca Banc Post), Str.Bucegi 

(Cocoșul de aur), Str.Gheorghe Doja 

(Cimitirul Catolic), Splaiul Tineretii  

(Sc.Eftimie Murgu)   

Minim 30 

locuri pe 

scaune 

5-8 8-12 12-16 16-20 20-24  Prima  Ultima 

D I D I D I D I D I    

 

 
Gara S.N.C.F.R. 30 loc 7.37            
Str.Banatului nr.8 

(Cooperativa Munca) 

30 loc 7.38          

Str.Ep.Doctor Ioan Bălan nr 24-26 

(Magazin Penny) 

30 loc 7.40          

Stadion 30 loc 7.41          

Str.Caransebeșului (Sala de sport 

Lavinia Milosovici) 

30 loc 7.43          

Str.Ţesătorilor 30 loc 7.45          

Str.Ep. Doctor  

Ioan Bălan nr.35  (Ocolul Silvic) 

30 loc 7.47          

Str.L.Rebreanu 30 loc 7.48          

Str. Bucegi nr.2     (Banca Banc 

Post) 

30 loc 7.50          

Str.Bucegi (Cocoșul de aur)   30 loc 7.52          

Str.Gheorghe Doja (Cimitirul Catolic) 30 loc 7.54          

Splaiul Tineretii  

(Sc.Eftimie Murgu) 

30 loc 7.56          



Statii      

întors 

10 

Întors: Splaiul Tineretii  

(Sc.Eftimie Murgu), Str.Bucegi 

(Cocoșul de aur), Str.Bucegi nr. 

5-7 (Sc.A.Odeanu), Str.Banatului 

nr.8 (Cooperativa Munca), Gara 

S.N.C.F.R., Str.Banatului nr.8 

(Cooperativa Munca), Str.Ep.Doctor 

Ioan Bălan nr 24-26 (Magazin 

Penny), Str.Caransebesului (Sala de 

sport Lavinia Milosovici), 

Str.Ţesătorilor , Str. Ep. Doctor Ioan 

Bălan nr.35  (Ocolul Silvic)    

Minim 30 

locuri pe 

scaune 

            

 Splaiul Tineretii  

(Sc.Eftimie Murgu) 

30 loc  

 

12.10 

14.10 

          

Str.Bucegi (Cocoșul de aur)   30 loc  12.13 

14.13 

        

Str.Bucegi nr. 

5-7 (Sc.A.Odeanu) 

30 loc  12.15 

14.15 

        

Str.Banatului nr.8 

(Cooperativa Munca) 

30 loc  12.17 

14.17 

        

Gara S.N.C.F.R. 30 loc  12.19 

14.19 

        

Str.Banatului nr.8 

(Cooperativa Munca) 

30 loc  12.21 

14.21 

        

Str.Ep.Doctor Ioan Bălan nr 24-26 

(Magazin Penny) 

30 loc  12.23 

14.23 

        

Str.Caransebesului (Sala de sport 

Lavinia Milosovici) 

30 loc  14.25 

14.25 

        

Str.Ţesătorilor 30 loc  12.27 

14.27 

        

Str. Ep. Doctor  

Ioan Bălan nr.35  (Ocolul Silvic) 

30 loc  12.30 

14.30 

        

 

 
Nota:  Nu circula in perioada vacantei elevilor 

Nota:  Nu circula Sambata, Duminica si in timpul sarbatorilor legale 

 

 

 

 



 1 

 

                Linia V. 

 
Linia 

Numar 

stații/sens 

Lungimea 

Traseul Capacitate 

(nr.locuri) 

Intervalul de succedare 

(orele de plecare pe traseu) 

între orele: 

Plecări de la 

capetele de traseu 

V 
Statii dus 

17 

Lungime 

totala 

traseu D/I-

52Km 

Dus: Gara S.N.C.F.R., Str.Banatului 

nr.8(Cooperativa Munca), Str.Ep.Doctor 

Ioan Bălan nr 24-26 (Magazin Penny), 

Str.Caransebeșului (Sala de sport 

Lavinia Milosovici), Str.Ţesătorilor, 

Str.Ep. Doctor  

Ioan Bălan nr.35  (Ocolul Silvic), 

Str.L.Rebreanu, Str. Bucegi nr.2     

(Banca Banc Post), Str.Bucegi (Cocoșul 

de aur) , Str.Coloman Wallisch(parc 

George Enescu) , Unic (Banca 

Comercială Romănă), 

Str.Gen.Dragalina, Bloc M.A.N., 

Str.Timisorii nr.141(Rieker), Str. 

Timișorii (Mondial), Str.Timișorii (Zona 

Industrială), Str.Timișorii (la ieșirea din 

oraș) 

Minim 

30 locuri 

pe caune 

5-8 8-12 12-16 16-20 20-24 Prima Ultima 

D I D I D I D I D I   

 

 
Gara S.N.C.F.R. 30 loc 5.35 

6.25 

   12.35       

 

 

 

 

Str.Banatului nr.8 

(Cooperativa Munca) 

30 loc 5.36 

6.26 

   12.37      

Str.Ep.Doctor Ioan Bălan nr 24-26 

(Magazin Penny) 

30 loc 6.27          

Str.Caransebeșului (Sala de sport 

Lavinia Milosovici) 

30 loc 6.29    14.32      

Str.Ţesătorilor 30 loc 6.30    14.34      

Str.Ep. Doctor  

Ioan Bălan nr.35  (Ocolul Silvic) 

30 loc 6.32    14.36      

Str.L.Rebreanu 30 loc 6.33    14.37      
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Str. Bucegi nr.2     (Banca Banc Post) 30 loc 5.38 

6.35 

 12.39  14.39      

Str.Bucegi (Cocoșul de aur)   30 loc 5.39 

6.36 

 12.41  14.41      

Str.Coloman Wallisch(parc George 

Enescu) 

30 loc 5.41 

6.37 

 12.43  14.43      

 

Unic (Banca Comercială Romănă) 30 loc 5.43 

6.39 

 12.45  14.45      

Str.Gen.Dragalina  30 loc 5.45 

6.41 

 12.47  14.47      

Bloc M.A.N. 30 loc 5.47 

6.42 

 12.49  14.49      

Str.Timisorii nr.141(Rieker) 30 loc 5.49 

6.43 

 12.51  14.51      

Str. Timișorii (Mondial)  30 loc 5.51 

6.44 

 12.53  14.53      

Str.Timișorii (Zona Industrială) 30 loc 6.46  12.55        

Str.Timișorii (la ieșirea din oraș) 30 loc 6.48  12.57        

Statii      

întors 

16 

Întors: Str. Timișorii (la intrare în oraș), 

Str.Timișorii (Zona Industriala), 

Str.Timisorii (Silcom), Str.Timisorii 

nr.141(Rieker), Str.Timisorii nr.125/B 

(Hotel Mura), Str.Timisorii Sala de 

sport Ioan Kunst Ghermănescu, 

Str.20Decembrie nr.33 

(Banca Unicredit), Str.Bucegi (Cocoșul 

de aur), Str.Coloman Wallisch (parc 

George Enescu), Str.Bucegi nr. 5-7 

(Sc.A.Odeanu), Str.Banatului 

nr.8(Cooperativa Munca), Gara 

S.N.C.F.R., Str.Ep.Doctor Ioan Bălan nr 

24-26 (Magazin Penny), Str.Ep.Doctor 

Ioan Bălan nr 24-26 (Magazin Penny), 

Str.Caransebesului (Sala de sport 

Lavinia Milosovici), Str.Ţesătorilor, 

Str.Ep. Doctor Ioan Bălan nr.35  (Ocolul 

Silvic)  
 

Minim 30 

locuri pe 

scaune 
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 Str.Timișorii (la intrare în oraș) 30 loc  6.50  13.10         
Str.Timișorii (Zona Industriala) 30 loc  6.52  13.12       

Str.Timisorii (Silcom) 30 loc  6.07 

6.53 

 13.13  15.10     

Str.Timisorii nr.141(Rieker) 30 loc           

Str.Timisorii nr.125/B 

(Hotel Mura) 

30 loc  6.08 

6.54 

 13.14  15.12     

 Str.Timisorii Sala de sport Ioan Kunst 

Ghermănescu 

30 loc  6.11 

6.57 

 13.18  15.16     

Str.20Decembrie nr.33 

(Banca Unicredit) 

 

30 loc  6.13 

6.59 

 13.20  15.18     

Str.Bucegi (Cocoșul de aur)   30 loc  6.14 

7.01 

 13.22  15.20     

Str.Coloman Wallisch (parc George 

Enescu) 

30 loc  6.15 

7.02 

 13.24  15.22     

Str.Bucegi nr. 

5-7 (Sc.A.Odeanu) 

30 loc  6.16 

7.04 

 13.26  15.24     

Str.Banatului nr.8 

(Cooperativa Munca) 

30 loc  6.18 

7.06 

 13.28  15.26     

Gara S.N.C.F.R. 30 loc  6.20 

7.08 

 13.29  15.28     

Str.Ep.Doctor Ioan Bălan nr 24-26 

(Magazin Penny) 

30 loc      15.30     

Str.Caransebesului (Sala de sport 

Lavinia Milosovici) 

30 loc      15.32     

Str.Ţesătorilor 30 loc      15.34     

Str.Ep. Doctor  

Ioan Bălan nr.35  (Ocolul Silvic) 

30 loc      15.36     

 

 
                         Nota:  Nu circula Sambata, Duminica si in timpul sarbatorilor legale 
 


