HOTĂRÂREA NR. _____
din __________________ 2022
privind: aprobarea Contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT
Judeţul Galaţi, cu valabilitate până la 31.12.2022
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi: Costel FOTEA
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.803/11.05.2022
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;
Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Galaţi;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţean Galaţi buget - finanţe, strategii, studii şi prognoză economico - socială, al Comisiei de specialitate
nr. 3 a Consiliului Judeţean Galaţi pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea
şi protecţia mediului şi de servicii publice şi cel al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului
Judeţean Galaţi - juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională;
Având în vedere adresa Agenţiei Teritoriale A.R.R nr. 13399/21.05.2020, înregistrată la
Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 5641/25.05.2020;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (1), şi art. 20 alin. (6) din Legea nr. 92/2007 a
a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) NR. 1370/2007 al Parlamentului
European şi al Consiliului Uniunii Europene din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de
transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr.
1107/70 ale Consiliului Uniunii Europene;
Având în vedere prevederile art. 66 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea
unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. LI alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 130/2021
privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 131/1401/2019 privind
documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de
delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativteritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie;
Având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) a Legii nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul transportului de persoane;
Având în vedere prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea
Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de
transport public local de persoane, cu modificările şi completările ulterioare;
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Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 78 din 30 martie
2022 privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Galaţi, cu valabilitate până la data de
31.12.2022;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi f), alin. (5) lit. m) şi art. 182 alin.
(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă Contractul - cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT
Judeţul Galaţi, cu valabilitate până la 31.12.2022, cu anexele aferente acestuia.
Art. 2. Se aprobă modalitarea de atribuire a serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi, prin gestiune delegată.
Art. 3. Autoritatea Judeţeană de Transport Public din cadrul Direcţia Arhitect Şef va
răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică operatorilor de transport cuprinşi în Programul
de Transport Rutier Public de Persoane prin Servicii Regulate în Trafic Judeţean, din aria
teritorială de competenţă a U.A.T. Judeţul Galaţi cu valabilitate până la 31.12.2022.
Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicarea prevederile
Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 61/29.04.2014, privind modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţului Galaţi nr. 137/2009, privind Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate şi a caietului de sarcini al serviciilor de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi, precum şi
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 174/2021 privind aprobarea Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General al Judeţului,
Ionel COCA

Morărescu Cosmin / Chiru Cristian – Florin
1 ex/12.04.2022

Direcţia Arhitect Şef
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Anexa nr. 1

CONTRACT-CADRU DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE
TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE
REGULATE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENŢĂ
A U.A.T. JUDEŢUL GALAŢI
NR.___________DIN DATA_______________

Prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate a fost încheiat la sediul Consiliului Judeţean Galaţi, între:
(1) UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI prin CONSILIUL
JUDEŢEAN GALAŢI persoană juridică, cu sediul în municipiul Galaţi, strada Eroilor nr. 7,
telefon/fax 0236/460703; judeţul Galaţi, având codul de înregistrare fiscală nr. 3127476, cont
de virament nr. XXXXXXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Galaţi, reprezentată legal prin
domnul COSTEL FOTEA având funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, în
numele şi pentru unitatea administrativ-teritorială JUDEŢUL GALAŢI, în calitate de delegatar,
pe de o parte, denumită în continuare Entitatea Contractantă,
şi/
(2)
SOCIETATEA
___________________________________
cu
sediul
în________________________________ înregistrată sub nr. ___________ la Registrul
Comerţului
de
pe
lângă
Tribunalul
Galaţi
având
contul
__________________________________, deschis la__________, codul unic de înregistrare
___________, reprezentat legal prin _______________________, având funcţia de
____________________, în calitate de delegat, pe de altă parte, denumită în continuare
Operator.
ÎNTRUCÂT:
A. Contractul se încheie potrivit prevederilor art. 66 alin (2) din O.U.G. nr. 70 din 14 mai
2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru
prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările
şi completările ulterioare, aplicabile în materia serviciilor de transport public de persoane în
aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare.
B. Prezentul contract are ca scop asigurarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate, până la data de 31.12.2022, de către operatorii de transport
care deţin licenţe de traseu valabile pe traseul respectiv la data publicării în Monitorul Oficial al
României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de
persoane, pe traseele cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin
servicii regulate, cu valabilitate până la 31.12.2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Galaţi nr. 78/30.03.2022.
Prin urmare, luând în considerare cele de mai sus, părţile convin să încheie prezentul
Contract după cum urmează:
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CAPITOLUL I - 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;
„Autoritate de autorizare” - înseamnă structură locală cu atribuţii de reglementare,
autorizare, monitorizare şi control al serviciului de transport rutier judeţeană de persoane prin
curse regulate, înfiinţată în cadrul aparatului de specialitate al preşedintelui consiliului
judeţean;
„Entitatea contractantă” - înseamnă autoritatea locală competentă: unitatea administrativteritorială JUDEŢUL GALAŢI prin Consiliul Judeţean Galaţi, care are competenţa legală de a
delega gestiunea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate;
„Continuitatea serviciului de transport public” - înseamnă capacitatea de menţinere şi
reconstituire a funcţiilor esenţiale ale serviciului de transport, respectiv activităţile sau sarcinile
pe care un operator de transport trebuie să le îndeplinească în siguranţă pentru asigurarea
limitată a serviciilor vitale pentru susţinerea funcţiilor social-economice ale unei zone, în cazul
unor situaţii perturbatoare previzionate sau de urgenţă;
„Contract” - înseamnă prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate, inclusiv toate anexele la acesta;
„Data intrării în Vigoare” - înseamnă data semnării prezentului contract;
„Licenţă de traseu” - înseamnă actul tehnic şi juridic emis de Autoritatea locală competentă,
ca anexă la contractul de delegare a gestiunii, opozabilă faţă de organele cu atribuţii de
control în trafic, care atestă că operatorul de transport are dreptul să presteze serviciul de
transport persoane, efectuat pe căi publice de transport rutier cu autobuze, pe un anumit
traseu;
„Operator” - înseamnă operatorul de transport rutier - întreprindere care desfăşoară
activitatea de transport rutier de mărfuri şi/sau persoane, contra cost;
„Partea” - înseamnă Entitatea contractantă sau operatorul de transport ;
„Părţi” - înseamnă Entitatea contractantă şi operatorul de transport;
„Program de circulaţie” - înseamnă documentul utilizat în transportul rutier judeţean 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, zilele de circulaţie a curselor, orele de sosire a curselor judeţene în/la staţiile
publice/capetele de traseu;
„Programul de transport” - înseamnă documentul întocmit şi aprobat de Entitatea
contractantă, prin care se stabilesc traseele, Programele de Circulaţie, numărul mijloacelor de
transport necesare şi capacitatea minimă de transport pentru efectuarea transportului rutier
judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Entităţii
Contractante.
“Serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate” - înseamnă
serviciul de transport public judeţean de persoane efectuat între localităţile JUDEŢULUI
GALAŢI, fără a depăşi limitele administrativ-teritoriale ale acestuia;
„Tarif de călătorie” - înseamnă preţul perceput de către Operator de la călători în schimbul
vânzării Titlurilor de călătorie, aprobat de către Entitatea contractantă, potrivit dispoziţiilor
legale şi prezentului contract.
„Titluri de călătorie” - înseamnă orice bilete, abonamente, taxe de călătorie, legitimaţii de
călătorie, autorizaţii de călătorie gratuită, carduri magnetice sau fără contact (contactless)
emise conform prevederilor legale de autorităţile competente sau operatori, după caz, în baza
cărora este permis accesul în mijloacele de transport public, iar călătoria este autorizată.
Titlurile de călătorie sunt nominale sau nenominale, transmisibile sau netransmisibile, după
caz.
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CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea sarcinilor şi responsabilităţilor
către Operatorul de trasnport care prestează serviciul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a UAT JUDEŢUL GALAŢI pe
traseele cuprinse în Programul de transport judeţean de persoane prin servicii regulate cu
valabilitate până la 31.12.2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 78 din
30.03.2022, conform Anexei 1.3.1.
2.2. Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se
efectuează numai între localităţile judeţului Galaţi, fără a depăşi limitele administrativ-teritoriale
ale acestuia, de către operatorul de transport desemnat câştigător urmare a derulării
procedurilor de atribuire electronică a traseelor prin Sistemul informatic pentru atribuirea
electronică a traseeelor naţionale.
a) Operatorul de transport va presta serviciul de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate, efectuat cu autobuze, deţinute în proprietate sau în baza unui contract de
leasing, înmatriculate sau înregistrate în judeţul Galaţi, în conformitate cu Drepturile şi
Obligaţiile prevăzute în prezentul contract.
b) Autobuzele cu care se efectuează transportul public judeţean de persoane prin curse
regulate sunt autobuzele titulare cu care operatorul de transport a fost desemnat câştigător la
atribuirea traseelor sau autobuzele devenite titulare prin înlocuire/reînmatriculare conform
prevederilor legale, prevăzute în Anexa 1.5.2.
c) Prestarea propriu-zisă a activităţii de transport persoane prin curse regulate pe
traseul/traseele adjudecate se realizează de către Operator în baza licenţei de traseu şi a
caietului de sarcini aferent acesteia eliberate de către Autoritatea Rutiera Română - Agenţia
Teritorială A.R.R. Galaţi valabile pe traseul respectiv la data publicării în Monitorul Oficial al
României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de
persoane, după cum urmează:

Nr.
crt.

Cod traseu / Denumire traseu

Lungime
traseu
Km.

Autoritatea emitentă:
Autoritatea Rutieră Română –
Agenţia Teritorială ARR Galaţi
 Licenţa de traseu
 Caiet de sarcini aferent
licenţei de traseu

Seria:______Nr.:______
1.
2.
…
d) Operatorii de transport care deţin licenţe de traseu valabile pe traseul respectiv la
data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea O.U.G.
nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în domeniul transportului
de persoane, sunt prevăzuţi în Anexa 1.4.
2.3. Subcontractarea de către Operator în tot sau în parte a serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate, către alt operator ESTE INTERZISĂ, sub
sancţiunea rezilierii de drept a contractului, fără nici o formalitate şi fără intervenţia unei
instanţe judecătoreşti şi plata de daune-interese potrivit legii.
CAPITOLUL III - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI DE TRANSPORT
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3.1. În executarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate, operatorul de transport va avea următoarele drepturi:
a) dreptul de a presta serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate pe traseul/traseele atribuite;
b) dreptul la încasarea de la persoanele transportate a contravalorii titlurilor de
călătorie emise conform prevederilor legale pentru serviciul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate prestat în termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Contract şi
conform prevederilor legale în vigoare;
c) dreptul la încasarea contravalorii titlurilor de călătorie conform facilitaţilor
specifice de transport acordate pentru categoriile de persoane care beneficiază de
reduceri/gratuităţi în conformitate cu politicile naţionale de transport.
d) dreptul de a emite, vinde şi controla Titlurile de călătorie, în condiţiile prevăzute
în prezentul contract;
e) dreptul de exploatare a mijloacelor proprii de transport necesare prestării
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, descrise în Anexa
1.5.
f) Entitatea contractantă NU ACORDĂ DREPTURI EXCLUSIVE în executarea
prezentului Contract.
3.2. În conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului contract, operatorul de transport
va executa serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate cu
respectarea următoarelor obligaţii:
a) Operatorul de transport va aplica Tarife de călătorie şi va presta serviciul de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru toate categoriile de
persoane, inclusiv pentru categoriile de persoane care beneficiază de reduceri/gratuităţi în
conformitate cu politicile naţionale de transport.
b) Operatorul de transport va presta serviciul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate în conformitate cu principiile continuităţii, regularităţii şi
capacităţii prevăzute în Programul de transport;
c) Operatorul de transport va presta serviciul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate în conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuţi în prezentul
Contract;
d) Operatorul de transport va respecta standardele şi cerinţele de siguranţă şi
securitate prevăzute în prezentul contract şi în legislaţia din domeniul transportului public de
persoane;
e) Operatorul de transport va presta serviciul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate cu vehiculele prevăzute în prezentul contract.
3.4. Drepturile şi obligaţiile de la pct. 3.1 şi pct. 3.2 se completează cu cele prevăzute la
Capitolul X din prezentul contract.
3.5. Fiecare Parte va acţiona cu bună-credinţă şi va face toate eforturile pentru a
asigura respectarea prezentului contract.
CAPITOLUL IV - BUNURILE FOLOSITE ÎN REALIZAREA CONTRACTULUI
Bunurile utilizate de operatorul de transport în executarea contractului sunt de natura
bunurilor proprii, respectiv bunurile care aparţin operatorului şi care sunt utilizate de către
acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia. La încetarea Contractului, din
orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea operatorului de transport.
CAPITOLUL V - DURATA CONTRACTULUI
5.1. Începând de la data intrării în vigoare, respectiv data semnării contractului, durata
contractului este până la data de 31.12.2022, în conformitate cu prevederile art. 66 alin. (2) din
O.U.G. nr. 70/2020, privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind
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Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu
modificările şi completările ulterioare.
5.2. Durata contractului poate fi prelungită prin Act adiţional, în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.
CAPITOLUL VI - REDEVENŢA
Potrivit legislaţiei în vigoare, operatorul de transport are dreptul de a utiliza gratuit
pentru transportul judeţean de persoane infrastructura rutieră publică, precum străzi, poduri,
pasaje şi instalaţiile auxiliare aferente acestora.
Deoarece prin prezentul contract de delegare a gestiunii, Consiliul Judeţean Galaţi nu a
pus la dispoziţia operatorului de transport bunuri din domeniul public sau privat al judeţului
Galaţi, încadrabile în categoria bunurilor de retur, operatorul de transport nu va fi ţinut la plata
vreunei redevenţe pe durata derulării contractului.
CAPITOLUL VII - COMPENSAŢIA
Entitatea contractantă nu acordă compensaţii în executarea prezentului contract.
CAPITOLUL VIII - TARIFE ŞI TITLURI DE CĂLĂTORIE
8.1. Ajustarea sau modificarea tarifelor se va efectua în condiţiile legii, respectând
prevederile art.275 pct.1, pct.2, pct.3 şi art.28 din Secţiunea a 5-a a Ordinului A.N.R.S.C. nr.
134/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale

de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru
aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru
serviciile de transport public local de persoane.
8.2. Operatorul de transport va încasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie
pentru serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate prestate în baza
prezentului contract.
8.3. (1) Operatorul de transport are obligaţia de a organiza şi presta activitatea de
vânzare a Titlurilor de călătorie. În acest sens, operatorul de transport se obligă să asigure
emiterea Titlurilor de călătorie şi distribuirea acestora în staţiile înscrise în graficul de circulaţie
aferent licenţei de traseu (în autogări sau mijlocul de transport, după caz).
(2) Operatorul de transport va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie
care beneficiază de gratuităţi, în baza documentelor legale justificative pentru fiecare
categorie.
8.4. Elementele de identificare ale Titlurilor de călătorie vor fi stabilite de Operatorul de
transport potrivit legii.
8.5. Transportul de persoane se va desfăşura conform legislaţiei în vigoare şi a
Regulamentului pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate în judeţul Galaţi şi a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi.
CAPITOLUL IX - SISTEMUL DE TRANSPORT
9.1. Infrastructura de transport
9.1.1. Infrastructura de transport este cea definită de art. 14 din Legea nr. 92/2007 ca
fiind infrastructura tehnico-edilitară specifică care, împreună cu mijloacele de transport
formează sistemul de transport public.
9.1.2. Operatorul de transport are dreptul şi obligaţia de a-şi administra propria
infrastructură tehnico-edilitară de transport, inclusiv mijloacele de transport rutier, respectiv
autobuzele utilizate în executarea contractului.
9.1.3. Entitatea contractantă are responabilitatea de a administra şi de a întreţine
componentele infrastructurii de transport aferente infrastructurii tehnico-edilitare utilizate de
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operator pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate care nu sunt puse la dispoziţia acestuia, precum străzi, poduri, pasaje şi instalaţiile
auxiliare aferente acestora.
9.1.4. Operatorul de transport va asigura lucrări de reparaţie ori de câte ori este
necesar, în caz de accidente ori alte cazuri de avarie a infrastructurii proprii, în cel mai scurt
timp, în vederea asigurării continuităţii şi siguranţei prestării serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate.
9.2. Condiţii de exploatare a sistemului de transport
9.2.1. Exploatarea sistemului de transport se va realiza de Operatorul de transport în
concordanţă cu reglementările specifice şi legislaţia aplicabilă în vigoare, în baza autorizării
exercitării activităţii de transport acordată de către autorităţile competente, conform
prevederilor legale.
9.2.2. Operatorul de transport are responsabilitatea să exploateze mijloacele de
transport în condiţiile prevăzute în Programul de transport şi a celorlalte obligaţii stabilite prin
prezentul Contract.
9.3. Elaborarea Programului de Transport
9.3.1. Entitatea contractantă este responsabilă de întocmirea Programului de transport.
9.3.2. Programul de transport va putea fi modificat oricând pe parcursul derulării
Contractului, unilateral de către Entitatea contractantă, pe baza unor criterii obiective, având la
bază studiul de mobilitate, studii de trafic, necesităţi generate de lucrări la infrastructura de
transport sau evenimente speciale. operatorul de transport are obligaţia de a implementa
Programul de transport astfel modificat, în termen de 15 zile de la primirea notificării în acest
sens de la Entitatea contractantă.
9.3.3. Entitatea contractantă actualizează periodic traseele şi programul de transport în
funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei, conform legislaţiei în vigoare.
9.4. Cerinţele standard pentru mijloacele de transport
9.4.1. Operatorul de transport va presta serviciul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate cu mijloace de transport în comun, respectiv autobuze, deţinute
în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate în judeţul
Galaţi.
9.4.2. Operatorul de transport poate folosi pentru prestarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate numai mijloace de transport care îndeplinesc,
cumulativ, următoarele condiţii:
a) respectă cerinţele legale privind siguranţa în trafic şi protecţia mediului;
b) deţin toate autorizaţiile, licenţele şi celelalte documente cerute de lege în scopul
prestării serviciului de transport public de persoane;
c) respectă specificaţiile şi cerinţele standard prevăzute la Anexa 1.5.1.
9.4.3. La data intrării în vigoare a prezentului contract, operatorul de transport va presta
serviciul cu mijloacele de transport prevăzute în Anexa 1.5.
9.4.4. Pe parcursul executării contractului, operatorul de transport poate înlocui un
autovehicul cu care a obţinut licenţa de traseu numai cu un autovehicul care are cel puţin
aceeaşi capacitate cu cea prevăzută în Programul de transport şi care întruneşte cel puţin
cerinţele tehnice şi de vechime ale autovehiculului înlocuit, avute în vedere la atribuirea
traseului, după notificarea Entităţii contractante.
9.5. Siguranţa
9.5.1. Operatorul de transport este singurul responsabil de siguranţa persoanelor
transportate.
9.5.2. Operatorul de transport are obligaţia de a încheia şi menţine valabile, pe toată
durata contractului, poliţe de asigurare pentru asigurarea persoanelor şi a bunurilor acestora.
Entitatea contractantă are dreptul de a verifica în orice moment poliţele de asigurare încheiate.
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9.5.3. Mijloacele de transport şi personalul folosit de operatorul de transport pentru
prestarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate trebuie să
respecte toate cerinţele legale privind siguranţa rutieră, siguranţa persoanelor transportate şi a
conducătorilor mijloacelor de transport.
9.6. Calitatea serviciului, reclamaţiile persoanelor transportate
9.6.1. Indicatorii de performanţă ce trebuie respectaţi de operatorul de transport şi
monitorizaţi de Entitatea contractantă sunt prevăzuţi în Regulamentul pentru efectuarea
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi, conform
Anexei 1.7 la prezentul contract.
9.6.2. În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanţă de către operatorul de transport,
Entitatea contractantă va stabili în sarcina acestuia un plan de măsuri pentru îndeplinirea
indicatorilor, în termen de 15 zile.
9.6.3. Nerespectarea indicatorilor de performanţă de către operatorul de transport
poate duce la aplicarea de sancţiuni de către Entitatea contractantă.
9.6.4. Operatorul de transport are obligaţia de a face disponibile detaliile cu privire la
procedura de reclamaţie pe panouri de informare ori în alte locuri vizibile, amplasate în staţiile
de pe traseele din Programul de transport.
9.6.5. Operatorul de transport va înregistra toate reclamaţiile persoanelor transportate
indiferent de calea de primire a acestora, direct prin telefon/fax, pe adresa poştală sau adresa
electronică, într-un registru special pentru reclamaţii, numit "Registrul de Reclamaţii".
9.6.6. Operatorul de transport este obligat să răspundă reclamaţiilor scrise ale
persoanelor transportate, primite în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea lor, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
9.6.7. Entitatea contractantă va transmite Operatorului de transport petiţiile cu privire la
activitatea acestuia şi la activitatea de transport în general, primite prin sistemele proprii de
înregistrare a petiţiilor pentru a-şi exprima punctul de vedere asupra acestora şi spre
soluţionare, după caz.
9.7. Sistemul de taxare
9.7.1. Gestiunea sistemului de taxare a persoanelor transportate revine în sarcina
operatorului de transport, pe întreaga durată a contractului.
9.7.2. Operatorul de transport are obligaţia de a monta pe mijloacele de transport
proprii folosite pentru realizarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate, echipamente de bord cu casă de marcat fiscală în cazul în care eliberează Titluri de
călătorie în mijlocul de transport şi de a le menţine în stare de funcţionare pe toată durata
efectuării curselor.
CAPITOLUL X - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI DE TRANSPORT
Fără a aduce atingere tuturor drepturilor şi obligaţiilor menţionate în prezentul contract
şi în legislaţia în vigoare, Operatorul de transport va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
10.1. Autorizaţii şi licenţe
10.1.1. Operatorul de transport are obligaţia să deţină pe durata prezentului contract
toate autorizările necesare pentru exercitarea serviciului de transport rutier judeţean de
persoane prin curse regulate eliberate de autorităţile competente, potrivit prevederilor legale în
vigoare.
10.1.2. Operatorul de transport are obligaţia să deţină pe durata prezentului contract
Licenţă de traseu valabilă pentru fiecare autobuz folosit în realizarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate.
10.2. Restricţii teritoriale
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10.2.1. Operatorul de transport are dreptul de a presta serviciul de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate doar în aria teritorială de competenţă a Entităţii
Contractante, fără a depăşi limitele administrativ - teritoriale ale acesteia.
10.2.2. Operatorul de transport are dreptul de a participa la procedurile de atribuire a
contractelor pentru prestarea de servicii de transport persoane în afara ariei teritoriale de
competenţă a Entităţii Contractante.
10.3. Separarea contabilităţii
10.3.1. Operatorul de transport are obligaţia de a ţine o evidenţă contabilă distinctă
pentru activităţile şi serviciile care fac obiectul prestării serviciului de transport public judeţean
de persoane prin curse regulate din prezentul contract sau sunt asociate acestuia, precum şi
pentru orice alte activităţi şi servicii care generează costuri şi venituri neasociate prestării
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în conformitate cu
normele contabile şi fiscale în vigoare.
10.3.2. Separarea contabilităţii între activităţile serviciului de transport public judeţean
de persoane prin curse regulate care fac obiectul prezentului contract şi celelalte
activităţi/servicii prestate de către operatorul de transport trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) conturile contabile 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;
b) costurile serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
trebuie să fie acoperite din veniturile din exploatare fără nici o posibilitate de transfer a acestor
venituri către un alt sector de activitate a operatorului de transport.
10.4. Întreţinere şi reparaţii
10.4.1. Operatorul de transport are obligaţia să asigure operaţiile de întreţinere şi
reparaţii necesare parcului propriu de mijloace de transport, stabilit prin contract, cu
respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activităţi.
10.4.2. Operatorul de transport are obligaţia să efectueze lucrările de întreţinere, revizii
şi reparaţii, conform prescripţiilor şi normativelor tehnice în vigoare, care se impun, la bunurile
proprii utilizate de către acesta în scopul executării contractului, pe durata acestuia.
10.4.3. Operatorul de transport are obligaţia să asigure fondurile pentru realizarea
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la bunurile proprii.
10.5. Confortul persoanelor transportate
10.5.1.Operatorul de transport este răspunzător pentru siguranţa şi confortul
persoanelor transportate.
10.5.2. Operatorul de transport are obligaţia să asigure prestarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate cu respectarea reglementărilor şi
normativelor tehnice în vigoare.
10.5.3. Operatorul de transport are obligaţia să presteze serviciul de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate cu vehiculele prevăzute în prezentul contract şi care
îndeplinesc condiţiile prevăzute în Anexa 1.5.1.
10.5.4. Operatorul de transport are obligaţia de a lua toate măsurile pentru a proteja
persoanele transportate împotriva infracţiunilor şi accidentelor rutiere, dar fără a se limita la:
a) menţinerea iluminării constante a mijloacelor de transport;
b) afişarea în locuri vizibile a informaţiilor despre cum trebuie acordată asistenţa în
cazuri urgente;
c) luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecţiuni sau avarii apărute
în funcţionarea serviciului de transport judeţean de persoane prin curse regulate.
10.5.5. Operatorul de transport are obligaţia să asigure verificările necesare, înainte de
plecare, a vehiculelor şi şoferilor, pentru a asigura conformitatea cu cerinţele prevăzute de
legislaţia aplicabilă.
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10.5.6. Operatorul de transport are obligaţia să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice
periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să asigure
respectarea programului de circulaţie şi a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind
siguranţa rutieră.
10.5.7. Operatorul de transport are obligaţia să se asigure că nici o persoană nu are
acces în interiorul cabinei şoferului, în situaţia în care mijlocul de transport este dotat cu
cabină pentru şofer;
10.5.8. Operatorul de transport are obligaţia să se asigure că vehiculele staţionează
numai în staţiile amenajate şi că uşile vehiculelor nu se pot deschide în timpul mersului.
10.5.9. Operatorul de transport are obligaţia să menţină în stare de funcţionare toate
echipamentele de siguranţă, inclusiv, dar fără a se limita la mânere, balustrade, suporturi
speciale.
10.5.10. Operatorul de transport are obligaţia să se asigure că conducătorii mijloacelor
de transport respectă întocmai prevederile legislative relevante şi să implementeze măsuri de
îmbunătăţire a calificării acestora.
10.5.11. Operatorul de transport are obligaţia să aplice normele de protecţia muncii
specifice serviciului de transport de persoane.
10.6. Proceduri interne
În cazul în care Operatorul de transport nu deţine proceduri interne referitoare la
situaţiile enumerate mai jos, acesta are obligaţia de a întocmi proceduri interne cu respectarea
prevederilor legale aplicabile, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului
Contract, care se vor referi cel puţin la:
a) Actualizarea informaţiilor de transport pe afişe şi panouri de informare;
b) Administrarea şi controlul bunurilor pierdute;
c) Administrarea reclamaţiilor, întrebărilor şi sugestiilor formulate de călători;
d) Codul de conduită al conducătorilor vehiculelor;
e) Instrucţiuni privind prevenirea şi combaterea săvârşirii de infracţiuni;
f) Instrucţiuni şi planuri privind situaţiile de urgenţă.
10.7. Activităţi conexe serviciului de transport public de persoane
10.7.1. Operatorul de transport are dreptul să presteze, în condiţiile legii, şi alte
servicii/activităţi precum şi activităţi conexe serviciului de transport rutier de persoane, care nu
fac obiectul prezentului contract.
10.7.2. Activităţile conexe serviciului de transport rutier de persoane pot include
prestarea pentru terţe persoane de servicii de transport turistic, servicii regulate speciale,
servicii de inspecţie tehnică periodică ITP, şcoală pentru conducătorii de vehicule, fără a se
limita la acestea, cu respectarea reglementărilor specifice domeniului.
10.7.3. Pentru aceste activităţi, operatorul de transport va ţine o evidenţă contabilă
separată, distinctă pentru fiecare serviciu prestat. Operatorul de transport va implementa în
realizarea evidenţelor contabile, măsuri de restricţionare şi departajare a costurilor între
serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi activităţile comerciale.
10.8. Cesiunea
Operatorul de transport ARE OBLIGAŢIA DE A NU CESIONA serviciul de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate unei alte societăţi decât în cazul în care
această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înfiinţării ca filială a societăţii
operatorului, cu aprobarea Entităţii Contractante şi cu asumarea de către cesionar a condiţiilor
prezentului contract.
10.9. Informarea publicului
10.9.1. Operatorul de transport are obligaţia să informeze permanent persoanele
transportate cu privire la traseele, programele de circulaţie deservite, tarifele de călătorie
aplicate, precum şi modificarea acestora.
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10.9.2. Operatorul de transport are obligaţia să producă şi să distribuie materiale
informative cu privire la traseele şi programele de circulaţie, modificările acestora, titlurile de
călătorie şi punctele de vânzare ale acestora, modul de cumpărare, tarifele de călătorie
practicate, obligaţiile persoanelor transportate şi obligaţiile operatorului de transport faţă de
persoanele transportate, precum şi sancţiunile pentru încălcarea acestor obligaţii.
10.9.3. Afişarea informaţiilor de mai sus se va face în staţii, în mijloacele de transport,
pe site-ul propriu al operatorului de transport şi în mass-media. Informaţiile publicate prin
oricare din aceste mijloace vor fi permanent actualizate.
10.9.4. Operatorul de transport are obligaţia să editeze, în colaborare cu Entitatea
contractantă, hărţi şi pliante cu traseele mijloacelor de transport şi să afişeze în fiecare staţie
orele de circulaţie a mijloacelor de transport care trec prin staţia respectivă.
10.9.5. Operatorul de transport are obligaţia să realizeze declaraţii de presă şi anunţuri
cu privire la schimbările permanente sau temporare cu privire la serviciul de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate şi va întocmi campanii pentru promovarea activităţii
sale.
10.10. Drepturi şi obligaţii aferente prestării serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate
10.10.1. Operatorul de transport are obligaţia să exploateze în mod direct, pe riscul şi
pe răspunderea sa, bunurile proprii şi să presteze serviciul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate care face obiectul prezentului contract.
10.10.2. Operatorul de transport are obligaţia să respecte obligaţiile prevăzute în
prezentul contract, în Regulamentul şi Caietul de sarcini al serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate, anexe la contract, şi legile în vigoare.
10.10.3. Operatorul de transport are obligaţia să asigure continuitatea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate conform caietului de sarcini şi
Programului de transport, în condiţii de calitate, siguranţă, regularitate şi confort.
10.10.4. Operatorul de transport are obligaţia să aplice metode performante de
management care să conducă la reducerea costurilor de operare.
10.10.5. Operatorul de trnsport are obligaţia să plătească, pentru întreaga durată a
contractului, taxele şi impozitele datorate statului.
10.10.6. Operatorul de transport are obligaţia să permită accesul liber şi
nediscriminatoriu al persoanelor la serviciul de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate şi să asigure respectarea drepturilor persoanelor transportate prevăzute în
legislaţia aplicabilă.
10.10.7. Operatorul de transport are obligaţia ca, în cazul în care sesizează existenţa
sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la reducerea activităţii, să notifice
de îndată acest fapt Entităţii Contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru
asigurarea continuităţii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate.
10.10.8. Operatorul de transport are obligaţia să asigure accesul organelor de control
ale Entităţii Contractante la informaţiile privind executarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate.
10.10.9. Operatorul de transport are obligaţia 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.
10.10.10. Operatorul de transport are obligaţia să asigure finanţarea pregătirii
profesionale şi efectuarea examinărilor medicale periodice ale propriilor angajaţi, conform
prevederilor legale.
10.10.11. Operatorul de transport are obligaţia ca, în cazul încetării contractului din alte
cauze decât prin ajungerea la termen ori forţă majoră, să asigure continuitatea prestării
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în condiţiile stipulate
în contract şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare, până la atribuirea traseului către
alt operator, dar nu mai mult de 60 de zile de la data notificării încetării contractului.
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10.10.12. În vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu dizabilităţi,
operatorul de transport are obligaţia ca în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, să adapteze atunci când este posibil din punct de
vedere tehnic şi constructiv toate mijloacele de transport în comun folosite în prestarea
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru a facilita
accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi locomotorii la transport şi călătorie.
10.10.13. Operatorul de transport are obligaţia să respecte condiţiile impuse de natura
bunurilor şi a serviciului de transport public judeţean de persoane prin servicii regulate,
precum materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului,
protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului.
10.10.14. Operatorul de transport are obligaţia să respecte normele legale, privind
atestarea, calificarea şi autorizarea personalului pentru exercitarea profesiei.
10.10.15. Operatorul de transport are obligaţia să deţină la sediul social documentele
prevăzute de lege.
10.10.16. Operatorul de transport are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul
judeţean de persoane infrastructura rutieră publică, precum străzi, poduri, pasaje şi instalaţiile
auxiliare aferente acestora.
10.10.17. Operatorul de transport are dreptul să solicite Entităţii Contractante
modificarea Programului de transport în vederea schimbării, anulării sau adăugării de noi
trasee ori a Programului de circulaţie, iar Entitatea contractantă va iniţia, dacă consideră
necesar, aprobarea modificării Programului de Transport.
10.10.18. Operatorul de transport are dreptul să efectueze, cu informarea şi aprobarea
Entităţii Contractante, modificări temporare, precum 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 publică
rutieră. În cazuri excepţionale, operatorul de transport poate efectua imediat modificările
necesare, astfel încât să se asigure continuitatea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate, dar numai sub condiţia informării ulterioare a Entităţii
Contractante, în scris.
10.10.19. Operatorul de transport 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.
CAPITOLUL XI - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ENTITĂŢII CONTRACTANTE
Fără a aduce atingere celorlalte drepturi şi obligaţii ale Entităţii Contractante, prevăzute
în prezentul contract şi în legislaţia în vigoare, Entitatea contractantă are următoarele drepturi
şi obligaţii:
11.1. Infrastructura publică rutieră
11.1.1. Entitatea contractantă are obligaţia să informeze operatorul de transport în
legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră sau evenimentele ce au loc pe
traseele cuprinse în Programul de transport.
11.1.2. Entitatea contractantă are obligaţia să asigure condiţii de siguranţă în vederea
prevenirii riscului de accidente rutiere şi fluiditatea traficului printr-o reţea de drumuri bine
întreţinută şi semnalizare corespunzătoare.
11.1.3. Entitatea contractantă are obligaţia să colaboreze activ cu Departamentul rutier
din cadrul Poliţiei Române pentru a asigura prioritatea şi libera circulaţie a vehiculelor aferente
prestării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate.
11.2. Controlul exercitat asupra operatorului
11.2.1. Entitatea contractantă are obligaţia să verifice şi să controleze periodic modul
de realizare a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate efectuat
în baza prezentului contract de către operatorul de transport, inclusiv a vehiculelor folosite de
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operatorul de transport, cu privire la starea de curăţenie, afişarea programului de transport şi a
tarifelor de călătorie în interiorul mijloacelor de transport.
11.2.2. În urma fiecărei verificări se va întocmi, dacă este cazul, o notă de constatare.
În nota de constatare se vor specifica timpul şi locul inspecţiei, obiectul controlului, măsurile
propuse, termenele de soluţionare, precum şi obiecţiile operatorului de transport, dacă este
cazul. Entitatea contractantă şi Operatorul de transport vor soluţiona deficienţele constatate în
termen de maxim 30 zile de la data transmiterii rezultatului controlului către operatorul de
transport.
11.2.3. Metodologia de monitorizare şi evaluare a operatorului de transport, Fişa de
monitorizare şi Nota de constatare sunt prezentate în Anexa 1.6.
11.2.4. Operatorul de transport are obligaţia de a pune, de îndată, la dispoziţia echipei
de control a Entităţii Contractante orice date şi informaţii solicitate şi să asigure accesul la
toate informaţiile privind prestarea serviciului de transport rutier judeţean de persoane, inclusiv
la cele contabile.
11.2.5. Entitatea contractantă are dreptul de a emite instrucţiuni scrise pentru
remedierea oricărei încălcări a obligaţiilor operatorului de transport rezultate din prezentul
Contract.
11.2.6. Entitatea contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a
neîndeplinirii indicatorilor de performanţă de către operatorul de transport şi de a aplica
sancţiunile prevăzute în prezentul contract.
11.2.7. Entitatea contractantă are dreptul de a efectua controale periodice cu privire la
modul în care sunt gestionate reclamaţiile persoanelor transportate.
CAPITOLUL XII - RESURSELE UMANE ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ A ANGAJAŢILOR
OPERATORULUI DE TRANSPORT
Operatorul de transport are obligaţia de a asigura resursele umane necesare prestării
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi va realiza protecţia
socială a angajaţilor potrivit Anexei 1.8.
CAPITOLUL XIII - FORŢA MAJORĂ
13.1. Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern ce se încadrează în
prevederile art. 1351 Cod Civil, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, independent de
voinţa părţilor, inclusiv, dar fără a se limita la inundaţii, cutremure, alte calamităţi naturale, şi
care, survenind după încheierea contractului, împiedică sau întârzie, total sau parţial,
îndeplinirea obligaţiilor izvorând din contract.
13.2. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de executarea
în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective este
cauzată de un eveniment de forţă majoră.
13.3. Partea care invocă forţa majoră va fi exonerată de răspundere numai în măsura şi
pentru perioada în care îndeplinirea obligaţiilor este împiedicată sau întârziată de situaţia de
forţă majoră.
13.4. Apariţia forţei majore se va comunica celeilalte Părţi de îndată, în scris prin orice
modalitate de realizare a comunicărilor potrivit prezentului contract. În caz de forţă majoră,
comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, executarea obligaţiilor Părţilor se decalează
în consecinţă cu perioada corespunzătoare acesteia. Partea care nu a îndeplinit obligaţia
comunicării probei forţei majore nu va fi exonerată de răspundere pentru neexecutarea şi/sau
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ca urmare a evenimentului de forţă majoră.
13.5. Partea afectată de un caz de forţă majoră este obligată să întreprindă, fără
întârziere şi în limita posibilului, orice măsuri necesare în vederea minimizării efectelor
negative produse de evenimentul de forţă majoră şi să reia îndeplinirea obligaţiilor
contractuale cu notificarea, în scris, a celeilalte Părţi despre aceasta, de îndată ce
evenimentul de forţă majoră încetează.
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13.6. Executarea contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a forţei majore,
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. În cazul
dispariţiei sau imposibilităţii obiective de exploatare a bunurilor proprii pentru o perioadă mai
mare de 30 de zile, datorată forţei majore, Părţile vor conveni asupra continuităţii sau încetării
contractului.
13.7. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai
mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese.
CAPITOLUL XIV - CLAUZE SPECIALE PRIVIND MENŢINEREA ECHILIBRULUI
CONTRACTUAL
Raporturile contractuale dintre Entitatea contractantă şi operatorul de transport se
bazează pe principiul echilibrului între drepturile care îi sunt acordate operatorului de transport
şi obligaţiile care îi sunt impuse prin prezentul contract.
CAPITOLUL XV - ÎNCETAREA CONTRACTULUI
15.1. Prezentul contract încetează la expirarea duratei contractului, cu excepţia
cazurilor de prelungire sau încetare înainte de ajungere la termen ca urmare a prevederilor
contractului. Părţile pot decide încetarea contractului pe baza acordului lor de voinţă exprimat
în scris, prin încheierea unui Act adiţional.
15.2. Prezentul contract poate înceta parţial sau total înainte de ajungere la termen a
Contractului, în următoarele situaţii:
1) Ca urmare a depunerii de către operatorul de transport a cererii exprese de
renunţare la licenţa/licenţele de traseu (în cazul în care prezentul contract are ca obiect
prestarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe mai
multe trasee, renunţarea la una sau mai multe licenţe de traseu duce la încetarea de drept a
prevederilor contractului numai cu privire la traseul/traseele în cauză, contractul rămânând în
vigoare cu privire la traseele la care operatorul nu a renunţat);
Cererea se depune la Consiliul Judeţean Galaţi cu 60 de zile înainte de încetarea
efectuării transportului pe traseul respectiv.
Licenţa de traseu şi graficul de circulaţie aferent traseului pentru care s-a formulat
cererea de renunţare se depun de către operatorul de transport la Consiliul Judeţean Galaţi în
prima zi lucrătoare de după expirarea acestei perioade.
2) Ca urmare a retragerii licenţei/licenţelor de traseu de către Entitatea contractantă în
cazul în care prezentul contract are ca obiect prestarea serviciului de transport public judeţean
de persoane prin curse regulate pe mai multe trasee, retragerea uneia sau a mai multor
licenţe de traseu duce la încetarea de drept a prevederilor contractului numai cu privire la
traseul/traseele în cauză, contractul rămânând în vigoare cu privire la traseele a căror licenţă
nu a fost retrasă;
În cazul retragerii licenţei de traseu, operatorul de transport rutier va fi înştiinţat de către
Consiliul Judeţean Galaţi, fiind obligat să efectueze serviciul de transport pe o perioadă de 60
de zile de la data înştiinţării.
Retragerea licenţei de traseu se face de către autoritatea emitentă în următoarele
cazuri:
a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia;
b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave, după
cum urmează:
- când licenţa de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor documente care
conţineau informaţii eronate;
- când operatorul de transport rutier, deţinător al licenţei de traseu, a încredinţat
spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute în graficul de circulaţie aferent
licenţei de traseu;
c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier;

HOTĂRÂREA Nr. ___ din ___________ 2022
pag. nr. 16
d) la suspendarea/retragerea licenţei de transport/licenţei comunitare a operatorului de
transport rutier sau pe perioada suspendării acesteia;
e) operatorul de transport rutier are activitatea suspendată;
După retragerea licenţei de traseu, traseul respectiv va fi atribuit în cadrul următoarei
şedinţe de atribuire.
În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licenţa de traseu sau a
renunţat la aceasta, din motive ce nu pot fi imputate Consiliului Judeţean Galaţi, forţei majore
ori cazului fortuit, acesta nu mai poate participa la atribuirea aceluiaşi traseu pe toată perioada
de valabilitate a programului de transport.
3) Operatorul de transport nu respectă obligaţia de a asigura transportul pentru toate
categoriile de persoane, inclusiv pentru categoriile de persoane care beneficiază de
reduceri/gratuităţi în conformitate cu politicile naţionale de transport.
15.3. Contractul va înceta în cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunurilor
ce aparţin operatorului de transport ori în cazul imposibilităţii obiective a operatorului de a le
exploata pe o perioadă mai mare de 30 de zile, prin renunţare, sub rezerva dispoziţiilor din
prezentul Contract.
15.4. Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale operatorului de transport dau dreptul
Entităţii Contractante să rezilieze contractul, fără a fi necesară intervenţia unei instanţe
judecătoreşti:
a) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către operatorul de
transport;
b) Operatorul de transport nu asigură prestarea serviciului de transport public judeţean
de persoane prin curse regulate în condiţii de continuitate, potrivit Programului de transport
anexat Contractului, ori întrerupe efectuarea serviciului pentru o perioadă mai mare de 24 de
ore, fără a fi incident vreun eveniment de forţă majoră;
c) Retragerea sau încetarea valabilităţii licenţei comunitare pentru exercitarea ocupaţiei
de operator de transport persoane;
d) Operatorul de transport încalcă interdicţia de subdelegare ori condiţiile de cesionare
a drepturilor şi obligaţiilor izvorâte din prezentul contract;
e) Împotriva operatorului de transport a fost pronunţată o hotărâre definitivă de faliment.
15.5. Orice notificare de încetare a contractului va fi făcută de Partea care solicită
încetarea prin transmiterea celeilalte Părţi a unei notificări în acest scop.
15.6. La încetarea contractului, indiferent de motiv, drepturile şi obligaţiile impuse
Părţilor în baza contractului vor înceta.
CAPITOLUL XVI - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
16.1. Nerespectarea dovedită de către Părţi a obligaţiilor contractuale prevăzute în
Contract atrage răspunderea contractuală a Părţii în culpă.
16.2. Entitatea contractantă are dreptul să sancţioneze operatorul de transport 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, prin retragerea licenţei de traseu.
CAPITOLUL XVII - REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE
17.1. Orice modificare a contractului este rezultatul acordului intervenit între Părţi,
exprimat într-un Act adiţional.
17.2. Entitatea contractantă poate modifica unilateral, în condiţiile legii, orice parte a
Contractului din motive excepţionale legate de interesul public judeţean, cu notificare
prealabilă transmisă cu 30 zile înainte către operatorul de transport.
17.3. Programul de transport poate fi modificat de Entitatea contractantă, dacă acest
fapt este justificat din punct de vedere al cerinţelor de transport. Operatorul de transport nu
poate refuza modificările solicitate de Entitatea contractantă, cu excepţia cazului în care
cererea depăşeşte capacitatea de transport. Operatorul de transport are obligaţia de a aplica
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modificările stabilite prin Hotărâre de către Consiliul Judeţean Galaţi în maxim 30 de zile de la
data comunicării acesteia.
17.4. Operatorul de transport poate solicita Entităţii Contractante modificarea
Programului de transport, care va iniţia dacă consideră necesar aprobarea modificării
Programului de Transport.
17.5. Operatorul de transport are obligaţia de a transmite către Entitatea contractantă
informaţiile, sesizările şi analizele proprii pentru modificările propuse, necesare reevaluării
Programului de transport din punct de vedere social şi al viabilităţii economice.
17.6. În cazul în care orice prevederi ale contractului devin incompatibile cu legislaţia
din România sau din Uniunea Europeană, contractul va fi modificat de Părţi, prin act adiţional.
Acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlaltor clauze ale Contractului.
17.7. Orice deficienţă sau omisiune în acest contract poate fi rectificată, prin Act
adiţional, cu acordul părţilor.
CAPITOLUL XVIII - LITIGII
18.1. Părţile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluţionării pe cale
amiabilă a conflictelor dintre acestea, decurgând din executarea Contractului.
18.2. 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.
18.3. În cazul apariţiei unei dispute, aceasta nu îndreptăţeşte operatorul de transport să
suspende prestarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
ori Entitatea contractantă să suspende executarea obligaţiilor sale, potrivit prezentului
contract.
18.4. 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
oficială a disputei de către una dintre Părţi celeilalte Părţi, acestea se vor adresa instanţei
judecătoreşti competente.
CAPITOLUL XIX - LEGEA APLICABILĂ
19.1. Prezentul contract, precum şi orice dispute sau cereri rezultate din ori în legătură
cu prezentul contract ori cu încheierea acestuia sunt guvernate şi interpretate în conformitate
cu legea română.
19.2. Prezentul contract se completează cu prevederile Codului civil şi cu
reglementările legale speciale în materia transportului public de persoane.
CAPITOLUL XX - ALTE CLAUZE
20.1. Orice notificare, adresă, cerere făcută în legătură cu executarea contractului va fi
efectuată în scris, în limba română.
20.2. Toate notificările, cererile sau alte comunicări între Părţi vor fi confirmate în mod
prompt de primire de către Partea destinatară.
20.3. Data primirii de către destinatar a oricărei notificări sau comunicări transmise
prin:
a) scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe
confirmarea de primire;
b) fax şi/sau e-mail, va fi data expedierii. În situaţia în care faxul/e-mail nu a fost
transmis într-o zi lucrătoare, sau a fost expediat în afara programului de lucru al destinatarului,
data recepţionării se consideră a fi următoarea zi lucrătoare.

HOTĂRÂREA Nr. ___ din ___________ 2022
pag. nr. 18
20.4. Toate notificările şi comunicările efectuate în legătură cu prezentul contract vor fi
considerate valabile numai dacă au fost efectuate la adresele menţionate în prezentul
Contract.
20.5. Orice schimbare de adresă va fi notificată în scris celeilalte Părţi, nu mai târziu de
30 (treizeci) de zile de la data la care schimbarea respectivă a avut loc.
20.6. În executarea contractului, Părţile se obligă să respecte prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor).
CAPITOLUL XXI - DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
21.1. 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.
21.2. Anexele de la 1.1 până la 1.9, împreună cu subcapitolele lor, fac parte integrantă
din prezentul contract.
21.3. 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 la nivel judeţean şi operatorii de transport rutier care
efectuează servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, stipulate în
acte normative sau în hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi.
21.4. Modificarea şi/sau completarea prezentului contract este nulă de drept, dacă nu
rezultă în mod expres din acte semnate de ambele Părţi.
21.5. Prin acte adiţionale la prezentul contract nu pot fi operate modificări ale obiectului
contractului, în sensul introducerii de activităţi noi care nu au fost delegate iniţial sub
sancţiunea nulităţii de drept a actului respectiv.
22.6. Prezentul contract a fost semnat astăzi, _______________, la sediul Consiliului
Judeţean Galaţi, în două exemplare originale, din care unul pentru Entitatea contractantă şi
unul pentru Operatorul de transport.

ENTITATEA CONTRACTANTĂ,
UAT JUDEŢUL GALAŢI
PRIN
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
PREŞEDINTE,

SERVICIUL CONTENCIOS ŞI
PROBLEME JURIDICE

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF

OPERATOR DE TRANSPORT,
ADMINISTRATOR,
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Anexa 1.1

REGULAMENT
pentru efectuarea Transportului Public Judeţean de Persoane
prin curse regulate, în judeţul Galaţi
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciului
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi, definind
modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului, indicatorii de
performanţă, condiţiile tehnice, precum şi raporturile dintre operatorii de transport rutier şi
utilizatorii serviciilor.
(2) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze;
(3) Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se poate
efectua numai în condiţiile respectării prevederilor prezentului regulament, ale Caietului de
sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, ale
reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum şi ale acordurilor şi
convenţiilor internaţionale la care România este parte.
ART. 2
Organizarea şi efectuarea activităţilor specifice serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate
publică ale comunităţilor locale, şi anume:
a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor
economici pe teritoriul judeţului Galaţi;
b) îmbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calităţii transportului public
judeţean;
c) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a
mărfurilor şi a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări;
d) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al
transportatorilor autorizaţi, la reţeaua transportului public judeţean;
e) optimizarea funcţionării pieţei transportului public judeţean prin asigurarea unui cadru
concurenţial normal, dinamic şi loial.
ART. 3
În sensul prezentului Regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum
urmează:
1. activitate de transport public judeţean - suma operaţiunilor de transport care
asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor, pe distanţe şi în condiţii
prestabilite, efectuate în cadrul serviciului prevăzut la art. 1 alin. (2);
2. autoritate de autorizare - compartimentul specializat de transport judeţean din
subordinea consiliului judeţean;
3. caiet de sarcini al licenţei de traseu - documentul care însoţeşte licenţa de traseu,
care cuprinde în principal cerinţele pentru asigurarea programului de circulaţie şi realizarea
unui transport în condiţii de siguranţă şi confort;
4. copie conformă a licenţei de transport - documentul eliberat în baza licenţei de
transport de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., pentru fiecare dintre autovehiculele
sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate de operatorul de transport rutier la operaţiuni de
transport rutier;
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5. licenţă de transport - documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.,
în condiţiile legii, care atestă ca deţinătorul îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, capacitate
financiară şi competenţă profesională, aceasta având acces la transportul rutier public;
6. licenţă de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să
efectueze transport public judeţean de persoane prin curse regulate cu autobuze pe un anumit
traseu, conform programului de transport;
7. persoană desemnată - persoana fizică care are calitatea de manager al activităţii
de transport rutier, posesoare a unui certificat de competenţă profesională şi care este
angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent şi efectiv activitatea de
transport a operatorului de transport/transportatorului autorizat. În cazul persoanelor
fizice/asociaţiilor familiale autorizate ca transportator, persoana desemnată trebuie să fie
persoană fizică sau unul dintre membrii asociaţiei familiale;
8. program de circulaţie - documentul utilizat în transportul public judeţean 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;
9. program de transport public judeţean - programul propus şi aprobat de consiliul
judeţean, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public judeţean de persoane prin
curse regulate între localităţile judeţului, programele de circulaţie, capetele de traseu, staţiile
publice, numărul şi capacitatea autobuzelor necesare;
10. staţie publică - punctul de pe traseul unui serviciu de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier şi
care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este ataşat orarul conform căruia opresc
autobuzele pentru urcarea şi coborârea persoanelor transportate;
11. traseu - parcursul care asigură legătura între mai multe localităţi şi/sau obiective,
cuprinse între două capete, pe care se efectuează transport public judeţean de persoane prin
curse regulate;
12. utilizator al serviciului de transport public local - persoana fizică sau juridică
beneficiară a unui serviciu de transport public judeţean.
ART. 4
Indiferent de forma de gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane,
Consiliul Judeţean Galaţi va urmări prin exercitarea atribuţiilor, competenţelor şi drepturilor ce
îi revin conform legii ca efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate să se realizeze în condiţii de siguranţă rutieră, calitate şi confort şi în
concordanţă cu interesul general al comunităţilor pe care le reprezintă, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
CAPITOLUL II - Efectuarea transportului public judeţean
SECŢIUNEA 1
Principiile şi obiectivele efectuării transportului public judeţean de persoane
ART. 5
Transportul public judeţean de persoane se efectuează numai în condiţiile respectării
prevederilor Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale
nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Guvern nr. 27/2011
privind transporturile rutiere cu modificările şi completările ulterioare, ale reglementărilor
naţionale şi ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, ale acordurilor
şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
ART. 6
(1) Transportul public judeţean de persoane se poate efectua numai cu vehicule rutiere
a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecţia tehnică
periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor
legale în vigoare.
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(2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în ţară sau în
străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse
omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării şi/sau inspecţiei tehnice periodice, după
caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) Transportul public judeţean de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere
destinate prin construcţie tipului respectiv de transport şi, după caz, dotate cu tahografe şi
limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare.
ART. 7
Transportul public judeţean de persoane se efectuează cu respectarea ansamblului
reglementărilor care contribuie la îmbunătăţirea siguranţei rutiere, referitoare la condiţiile pe
care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu
atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic.
ART. 8
Efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane trebuie să asigure:
a) creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate;
b) accesul la serviciile de transport public judeţean de persoane şi protecţia categoriilor
sociale defavorizate;
c) informarea publicului călător;
d) executarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate în condiţii de
regularitate, siguranţă şi confort;
e) corelarea capacităţii de transport cu fluxurile de călători existente;
f) continuitatea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate.
SECŢIUNEA A 2-A
Licenţe şi alte documente necesare pentru efectuarea transportului public
judeţean de persoane
Transportul public judeţean de persoane prin curse regulate
ART. 9
Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se efectuează
numai de către operatorii de transport rutier care deţin licenţă de traseu valabilă.
ART. 10
Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se efectuează
numai între localităţile judeţului Galaţi.
ART. 11
Operatorii de transport au obligaţia de a deţine la bordul mijlocului de transport în comun,
pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate, următoarele documente:
a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenţei;
b) programul de circulaţie;
c) copia conformă a licenţei de transport, în cazul autobuzelor;
d) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este
angajat al operatorului de transport;
e) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care
autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract;
f) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor
auto străini;
g) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de
accidente ce cad în sarcina operatorului de transport, în copie;
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h) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier
public de persoane, valabil, după caz.
ART. 12
Licenţa de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programul de transport rutier
de persoane prin curse regulate, însoţită de caietul de sarcini al acesteia şi de programul de
circulaţie.
ART. 13
Licenţa de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului
mijloacelor de transport în comun utilizate pentru efectuarea tuturor curselor prevăzute în
programul de circulaţie.
SECŢIUNEA A 3-A
Siguranţa rutieră
ART. 14
În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport
care efectuează serviciul de transport public judeţean de persoane au obligaţia să adopte
măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind
siguranţa rutieră şi a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport şi
persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei.
ART.15
Operatorii de transport care efectuează serviciul de transport public judeţean de
persoane au următoarele îndatoriri:
1. să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea
inspecţiilor tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, modificarea constructivă şi
reconstrucţia mijloacelor de transport;
2. să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor
naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică
periodică/revizia tehnică periodică valabilă şi certificate/ clasificate/încadrate corespunzător,
conform prevederilor legale în vigoare;
3. în intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure
menţinerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării
în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de
folosinţă conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente,
componente, entităţi tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare şi dotări obligatorii de
origine sau omologate/certificate conform legislaţiei în vigoare;
4. să monteze, prin operatori economici autorizaţi, tahografe şi limitatoare de viteză cu
aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;
5. să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de
viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului
parcurs al transportului;
6. să informeze conducătorii mijloacelor de transport şi lucrătorii mobili cu privire la
regulamentele interne ale întreprinderii şi prevederile relevante ale contractelor colective de
muncă;
7. să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul
în care aceştia respectă prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere şi de
odihnă şi să ia măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens;
8. să verifice funcţionarea tahografului şi a limitatorului de viteză, inclusiv cu ocazia
analizării diagramelor-tahograf sau a înregistrărilor stocate în memoria cardului conducătorului
auto/tahografului digital, după caz;
9. să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra tahografelor şi a
limitatoarelor de viteză;
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10. să angajeze transporturile şi să întocmească programul de executare a
transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport şi lucrătorii mobili să poată
respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus;
11. să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de protecţie
a muncii, protecţie a mediului, prevenire şi combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării
transportului;
12. să permită efectuarea transporturilor numai cu respectarea maselor totale maxime
autorizate de autoritatea competentă şi/sau în limita numărului de locuri înscris în certificatul
de înmatriculare, să se asigure spaţii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor
şi să permită transportul mărfurilor/coletelor doar în limita spaţiilor disponibile;
13. să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi să aplice procedurile
corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave
ale regulilor de circulaţie;
14. să respecte şi să aplice reglementările legale în vigoare privind transportul rutier al
mărfurilor periculoase;
15. să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de transport
rutier pe care o execută.
ART. 16
Responsabilităţile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv
activitatea de transport sunt cele stabilite prin OMT nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor
privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul
transporturilor rutiere, cu modificările si completările ulterioare.
ART. 17
Sarcinile consilierului de siguranţă al operatorului de transport sunt cele prevăzute în
Regulamentul pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de
siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor
periculoase, aprobat prin OMTCT nr. 1.044/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 18
Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
1. să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice, iniţială şi
periodică, şi să respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice;
2. să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţă rutieră şi
conduita preventivă;
3. să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulaţia rutieră;
4. să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea
mărfurilor transportate;
5. să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în
ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic,
protecţia mediului, protecţia bunurilor;
6. să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform reglementărilor
legale în vigoare, şi să utilizeze corect tahograful;
7. să nu intervină asupra tahografului sau a limitatorului de viteză pentru scoaterea
acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de funcţionare;
8. să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de transport
rutier pe care o execută.
ART.19
Operatorii de transport care efectuează serviciul de transport public judeţean de
persoane vor întreprinde o investigaţie pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de
circulaţie în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.
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ART. 20
Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun
pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere.
SECŢIUNEA A 4-A
Condiţii privind efectuarea transportului public judeţean de persoane
1. Transportul public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean
ART. 21
Operatorii de transport vor efectua serviciul de transport public de persoane în trafic
judeţean cu respectarea următoarelor obligaţii:
1. să utilizeze pe timpul executării transportului placa de traseu, cu indicarea
executantului şi a caracterului cursei;
2. să supravegheze urcarea şi coborârea pasagerilor;
3. mijlocul de transport nu trebuie să circule cu uşile deschise sau cu pasageri pe scara
autovehiculului;
4. să asigure respectarea locurilor atunci când s-au emis legitimaţii de călătorie cu loc;
5. să asigure urcarea şi coborârea bagajelor din portbagajul autovehiculului;
6. să nu admită la transport în salonul autovehiculului:
- materii greu mirositoare;
- materii inflamabile;
- butelii de aragaz;
- butoaie cu carbid;
- tuburi de oxigen;
- materiale explozibile;
- filme cinematografice neambalate în cutii metalice;
- produse caustice;
- materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce
daune sau pot murdări autovehiculul, bagajele sau îmbrăcămintea călătorilor;
- obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale;
7. să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport, exprimată prin
numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare şi în certificatul de
clasificare pe stele/categorii, să se asigure spaţii libere suficiente pentru transportul bagajelor
pasagerilor şi să permită transportul mărfurilor/coletelor doar în limita spaţiilor disponibile;
8. să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât cele
prevăzute în graficul de circulaţie;
9. să asigure gratuit readucerea călătorilor la punctul de plecare în cazul în care călătoria
nu se poate realiza până la destinaţie din cauză de forţă majoră sau din vina transportatorului;
10. să asigure preluarea călătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în
termen de maxim 3 ore;
11. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina
operatorului de transport;
12. să emită legitimaţii de călătorie corespunzătoare sumelor încasate pentru călători şi
bagaje;
13. să utilizeze numai legitimaţii de călătorie inseriate pentru pasageri şi bagaje,
înregistrate ca documente cu regim special;
14. să nu permită călătoria decât în baza legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor
valabile, precum şi a legitimaţiilor speciale;
15. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână care pot fi
ţinute în mână sau în plasa portpachet. În salonul autovehiculului nu pot fi transportate
bagajele care:
- nu se încadrează în categoria bagajelor de mână;
- conţin produse neadmise la transport;
- sunt aşezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faţă ori din spate a
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autovehiculului;
16. să nu admită la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul
autovehiculului, chiar dacă spaţiul rămas neutilizat de către pasageri ar permite acest lucru;
17. bagajele depuse în spaţiul destinat bagajelor se manipulează numai de către
conducătorul auto;
18. la cel puţin unul dintre capetele de traseu, prin registrul de mişcare, să se
evidenţieze cursele proprii plecate şi sosite;
19. să execute transporturi strict în conformitate cu programul de circulaţie;
20. să asigure realizarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a autovehiculelor, să
ia măsuri de înlocuire a acestora;
21. să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau
alte cauze, la capetele de linie şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu;
22. să asigure oprirea în toate staţiile prevăzute în programul de circulaţie pentru
urcarea şi coborârea călătorilor şi bagajelor;
23. să nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor deţinute sau prin
efectuarea unor lucrări de întreţinere/reparaţii la acestea;
24. să asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de călători
de pe traseele deservite în exclusivitate;
25. să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie şi în autovehicul, inclusiv cu
anticipaţie;
26. la emiterea abonamentelor, să respecte reglementările în vigoare;
27. să nu emită legitimaţii de călătorie peste capacitatea autovehiculului exprimată prin
numărul de locuri pe scaune;
28. să accepte la transport toţi călătorii care au legitimaţii de călătorie valabile pentru
cursa respectivă, în limita capacităţii vehiculului;
29. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;
30. cursele dubluri efectuate ocazional pentru preluarea unui flux suplimentar de călători
existent temporar în punctele de îmbarcare sau cele efectuate pentru preluarea pasagerilor de
la un vehicul rămas imobilizat în traseu nu se consideră curse noi; acestea se efectuează
după acelaşi program de circulaţie ca al cursei dublate, în următoarele condiţii:
- depăşirea capacităţii de preluare a autovehiculului iniţial;
- menţionarea în foaia de parcurs a caracterului cursei;
31. autovehiculele trebuie sa aibă inspecţia tehnică periodică efectuată la termen;
32. autovehiculele trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate zilnic sau ori de câte ori
este nevoie;
33. în interiorul autovehiculului trebuie să existe afişat numele conducătorului auto;
34. autovehiculele trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului
în stare de funcţionare;
35. la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea
incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;
36. în perioada de iarnă autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulaţiei pe
drumuri cu aderenţă scăzută;
37. autovehiculul trebuie să fie dotat cu spaţii de depozitare special amenajate pentru
transportul bagajelor. Bagajele ce depăşesc capacitatea spaţiilor de depozitare pot fi
transportate în remorci închise, ataşate vehiculului;
38. autovehiculele trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;
39. autovehiculele trebuie sa fie inscripţionate cu însemnele operatorului de transport
rutier;
40. autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf care va fi în funcţiune pe toată durata
desfăşurării transportului, conform reglementărilor în vigoare;
41. în interiorul salonului autovehiculului trebuie afişat tariful de transport pe bază de
bilet, pe zone kilometrice;
42. locurile din salonul autovehiculului trebuie să fie numerotate;
43. autovehiculul trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei
însărcinate, persoane cu copii în braţe.
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CAPITOLUL III - Drepturi şi obligaţii
ART. 22
Drepturile şi obligaţiile operatorilor de transport care desfăşoară activităţi de transport
public judeţean de persoane sunt prevăzute în prezentul Regulament şi Caietul de sarcini al
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi,
aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi.
ART. 23
Operatorii de transport care desfăşoară activităţi de transport public judeţean de
persoane au următoarele drepturi:
a) cei care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii au
dreptul să întrerupă prestarea serviciului de transport public judeţean în cazul nerespectării
obligaţiilor contractuale de către autorităţile administraţiei publice judeţene, cu obligaţia de a
notifica întreruperea prestării serviciului în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de
delegare a gestiunii;
b) să încaseze tarifele aferente transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate;
c) să solicite ajustarea sau modificarea tarifelor aferente transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate conform legislaţiei în vigoare;
d) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru
aceştia şi pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea
operaţiunilor de transport, în cazul transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate;
e) să utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului public judeţean de călători
prin curse regulate;
f)să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public judeţean de
persoane, în condiţiile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii;
g) să beneficieze de o despăgubire adecvată şi efectivă pentru prejudiciile aduse în caz
de modificare unilaterală a contractului de delegare a gestiunii de către concedent, fără
respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute în acesta;
h) să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activităţii ar conduce la
crearea de prejudicii importante patrimoniului propriu utilizat;
i) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, conform legislaţiei în
vigoare, se pot adresa instanţei competente.
ART. 24
Suplimentar faţă de obligaţiile ce decurg din prevederile secţiunilor a 3-a şi a 4-a ale
cap.II, operatorii de transport au următoarele obligaţii:
a) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice categoriei de transport pe care
o execută;
b) să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;
c) să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului;
d) să respecte indicatorii de performanţă şi de calitate stabiliţi prin contractul de delegare
a gestiunii;
e) să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de transport
public judeţean de persoane;
f) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane;
g) să efectueze transportul public judeţean de persoane prin curse regulate, conform
prevederilor programului de circulaţie, în condiţii de calitate, siguranţă, regularitate şi confort;
h) să asigure continuitatea serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate;
i) să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente;
j) să fundamenteze şi să supună concedentului tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de

HOTĂRÂREA Nr. ___ din ___________ 2022
pag. nr. 27
transport public judeţean de persoane prin curse regulate;
k) să nu încarce în mod artificial costurile de operare;
l) să pună la dispoziţia publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească
condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului;
m) să efectueze întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale care se impun, la
bunurile proprii utilizate;
n) în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură
să conducă la reducerea activităţii, să notifice de îndată acest fapt Consiliului Judeţean Galaţi,
în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii;
o) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport
deţinute, precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor legislaţiei
în vigoare privind asigurările;
p) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie,
tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora;
r) să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul
serviciului contractat;
s) să asigure accesul organelor de control ale Consiliului Judeţean Galaţi la informaţiile
privind executarea serviciului;
ş) să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru
mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulaţie şi a
prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranţa rutieră;
t) să deţină la sediul social următoarele documente corespunzătoare transportului public
judeţean de persoane efectuat:
- asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de
accidente ce cad în sarcina transportatorului;
- cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate,
respectiv în copie pentru cele deţinute în baza unui contract de leasing;
- contractele de leasing pentru vehiculele utilizate;
- avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă
permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, precum şi pentru conducătorii auto;
- toate documentele care atestă menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza
eliberării licenţei de transport şi a delegării gestiunii;
- documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor
cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
- evidenţa şi planificarea inspecţiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice periodice pentru
mijloacele de transport;
- evidenţa accidentelor de circulaţie, documentele de cercetare administrativă a
accidentelor de circulaţie, precum şi notele informative transmise Consiliului Judeţean Galaţi
în cazul accidentelor grave de circulaţie;
- alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;
ţ) să furnizeze autorităţii administraţiei publice judeţene, respectiv autorităţilor de
reglementare competente conform legii, informaţiile solicitate şi să asigure accesul la
documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării
şi evaluării modului de prestare a serviciului;
u) 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;
v) să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi
psihologice ale propriilor angajaţi;
w) să pună în aplicare metode performante 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
de transport pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;
x) să gestioneze serviciul pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;
y) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-
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materiale aferente serviciului prestat.
ART. 25
Au calitatea de utilizatori, beneficiarii serviciilor de transport public judeţean de persoane,
persoane fizice sau juridice.
ART. 26
Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:
a) să beneficieze, liber şi nediscriminatoriu, de serviciul de transport public judeţean de
persoane;
b) să aibă acces la informaţiile publice cu privire la serviciul de transport public judeţean
de persoane. Autorităţile administraţiei publice judeţene au obligaţia de a comunica informaţii
cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale
care sunt de interes public;
c) să le fie aduse la cunoştinţă hotărârile Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la
transportul public judeţean de persoane;
d) să conteste hotărârile Consiliului Judeţean Galaţi în vederea prevenirii sau reparării
unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, în condiţiile legii;
e) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru
daunele provocate lor de operatorii de transport rutier, prin nerespectarea obligaţiilor asumate
prin contractele de atribuire a gestiunii;
f) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice judeţene orice deficienţe constatate în
efectuarea serviciilor de transport public judeţean de persoane şi să facă propuneri vizând
înlăturarea acestora;
g) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate;
h) să fíe consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale
reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor
privind serviciul de transport public judeţean de persoane;
i) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condiţiile legii, de
facilităţi pentru plata serviciului de transport public judeţean de persoane.
ART. 27
Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt următoarele:
a) să deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin
lege;
b) să achite costul legitimaţiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le
efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea;
c) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;
d) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii,
precum şi cu ceilalţi utilizatori.
CAPITOLUL IV - Indicatori de performanţă
ART. 28
(1) Indicatorii de performanţă privind efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate sunt următorii:
1. numărul de curse/traseu pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea
transportului faţă de programul de circulaţie;
2. numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public judeţean de
călători pe o perioadă mai mare de 24 de ore;
3. numărul de călători afectaţi de situaţiile prevăzute la pct. 1 şi 2;
4. numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar
pentru realizarea programului de circulaţie;
5. numărul de reclamaţii ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care:
a) numărul de reclamaţii justificate;
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b) numărul de reclamaţii rezolvate;
c) numărul de reclamaţii la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale;
6. numărul autovehiculelor atestate Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 raportat la
numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulaţie;
7. vechimea mijloacelor de transport şi dotările de confort pentru călători;
8. despăgubirile plătite de către operatorii de transport pentru nerespectarea condiţiilor
de calitate şi de mediu privind desfăşurarea transportului;
9. numărul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul împuternicit privind
nerespectarea prevederilor legale;
10. numărul de accidente de circulaţie produse din vina personalului propriu sau a
operatorului de transport.
(2) în efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane se vor respecta
indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament aprobat prin hotărâre a Consiliului
Judeţean Galaţi.
(3) Consiliul Judeţean Galaţi poate aproba şi alţi indicatori de performanţă în efectuarea
serviciului de transport public judeţean, pe baza unor studii de necesitate şi oportunitate în
care se va ţine seama de necesităţile comunităţilor locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii
tehnico-edilitare, precum şi de cerinţele reglementărilor legale în vigoare din domeniul
transporturilor rutiere.
CAPITOLUL V - Răspunderi şi sancţiuni
ART. 29
Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară,
patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile Legii serviciilor publice
de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr.92/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.
CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale şi tranzitorii
ART. 30
(1) Prezentul Regulament pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane
prin curse regulate în judeţul Galaţi, a fost elaborat în conformitate cu Regulamentul-cadru
pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de
transport public local aprobat prin OMT nr. 972/2007.
(2) Prezentul regulament poate fi modificat şi completat prin Hotărâre a Consiliului
Judeţean Galaţi.
ART. 31
(1) Analiza şi evaluarea gradului de respectare a indicatorilor de performanţă de către
operatorii de transport rutier, se va realiza anual.
(2) În urma evaluării prevăzute la alin. (1) se vor stabili un plan de măsuri pentru
îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi sancţiunile aplicabile pentru nerespectarea
acestuia.
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Anexa 1.2

CAIET DE SARCINI
al Serviciului de Transport Public Judeţean de persoane
prin curse regulate, în judeţul Galaţi
CAPITOLUL 1 - Obiectul Caietului de sarcini
Art. 1
Prezentul Caiet de sarcini stabileşte condiţiile de efectuare a serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi, stabilind nivelurile de
calitate şi condiţiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi
siguranţă.
Art. 2
Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de
referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate, indiferent de tipul de gestiune.
Art. 3
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară efectuării activităţilor
de realizare a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi
constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.
Art. 4
(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 judeţean de persoane prin curse regulate.
Art. 5
Terminologia utilizată este cea prevăzută în regulamentul pentru efectuarea transportului
public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi, aprobat prin Hotărâre a
Consiliului Judeţean Galaţi.
CAPITOLUL 2 - Cerinţe organizatorice minimale
Art. 6
Operatorii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, 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
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privind efectuarea acestor activităţi (autorizarea operatorului economic, baza tehnicomaterială, personalul utilizat, etc.);
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 şi dotări speciale pentru urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor
de transport, de intervenţie şi de depanare;
i)
personal calificat şi vehicule de intervenţie operativă;
j) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea,
pregătirea profesională, examinarea medicală şi psihologică a persoanelor cu funcţii care
concură la siguranţa circulaţiei;
k) asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina
operatorului de transport / transportatorului autorizat;
l)
respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de circulaţie impuse prin
contractul de atribuire a gestiunii;
m) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor
auxiliare şi a curăţeniei acestora;
n) respectarea indicatorilor de performanţă şi de calitate stabiliţi prin contractul de
delegare a gestiunii şi precizaţi în regulamentul serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate elaborat de autoritatea judeţeană de transport şi aprobat prin
hotărârea consiliului judeţean;
o) furnizarea către Consiliul Judeţean Galaţi a informaţiilor solicitate şi accesul la toate
informaţiile necesare, în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate;
p) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare
operativă a acestora;
q) statistica accidentelor şi analiza acestora;
r) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea
costurilor de operare;
s) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;
t) respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului,
prevenirea şi combaterea incendiilor;
u) planificarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi
numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulaţie;
Art. 7
Obligaţiile şi răspunderile personalului cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei sunt
cuprinse în Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate, în judeţul Galaţi.
CAPITOLUL 3 - Sistemul de transport public judeţean de persoane
Art. 8 Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condiţiile legislaţiei în
vigoare, transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate, în aria administrativteritorială a judeţului Galaţi, cu delimitări: judeţul Vaslui la Nord; judeţul Tulcea la Sud-Est;
judeţul Brăila la Sud; judeţul Vrancea la Vest.
Art. 9 Operatorul de transport are obligaţia să efectueze serviciul de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate, cu respectarea programului de transport aprobat
prin Hotărâre de Consiliul Judeţean Galaţi, care conţine condiţiile specifice privind traseele,
perioadele şi programul de circulaţie, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor
de transport necesare.
Art. 10 Denumirea staţiilor şi amplasarea lor pentru fiecare traseu cuprins în Programul
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de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru reţeaua de trasee din
judeţul Galaţi, sunt prezentate în Anexa 1.3.2 la prezenta Hotărâre, parte integrantă din
acesta.
Art. 11 În vederea realizării unui sistem de transport public judeţean de persoane în
judeţul Galaţi, care să asigure deplasarea călătorilor în condiţii de siguranţă a circulaţiei rutiere
şi pietonale, confort, regularitate şi continuitate, operatorul de transport 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. în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător prin
mijloace vizuale şi sonore cu privire la denumirea staţiei care urmează şi la legăturile cu alte
mijloace de transport public judeţean de persoane;
3. 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;
4. să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în toate staţiile de pe
traseu;
5. 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;
6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv
pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;
7. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor
stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de
facilităţi/gratuităţi la transport;
8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;
9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu dizabilităţi,
bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în braţe;
10. 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;
11. 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
alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;
12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport,
exprimată prin număr de locuri pe scaune;
13. să asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor;
14. să îmbarce/debarce călători numai în staţiile special amenajate, prevăzute în
programul de circulaţie;
15. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de
autoritatea administraţiei publice judeţene;
16. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaţii/abonamente de
călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;
17. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina
operatorului de transport;
18. să ţină evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de linie;
19. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea /
suspendarea programului de circulaţie sau a unui traseu, în caz de forţă majoră;
20. să asigure zilnic sau ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi
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dezinfectarea mijloacelor de transport;
21. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, siguranţă
şi confort;
22. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare
a aerului în stare de funcţionare;
23. mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;
24. pe părţile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripţionată denumirea
executantului transportului;
25. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi
combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;
26. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică sau, după caz,
revizia tehnica periodica efectuata la termen;
27. mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în
vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului;
28. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele
de circulaţie deservite, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora;
29. să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul
serviciului contractat;
30. să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi
psihologice ale propriilor angajaţi;
31. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de
operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale in vigoare
privind achiziţiile de lucrări sau bunuri, şi la gestionarea serviciului de transport pe criterii de
competitivitate şi eficienţă economic.

Anexa 1.3

Programul de transport
Programul de transport pentru diversele grade de mobilitate pe teritoriul administrativ al judetului Galaţi, în cursul anului, este:
1. Program normal – pentru zilele Luni ÷ Duminică (1,2,3,4,5,6,7) de la data de 01 ianuarie până la data de 31 decembrie;
Graficul de circulaţie şi lista staţiilor de îmbarcare/debarcare sunt prevăzute în Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.78/30.03.2022 privind
actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Galaţi, cu
valabilitate până la data de 31.12.2022.
Anexa 1.3.1

PROGRAMUL DE TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE ÎN TRAFIC
JUDEŢEAN CU VALABILITATE PÂNĂ la 31.12.2022
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Anexa 1.3.2

Lista staţiilor de îmbarcare/debarcare
Nr.
traseu.
…

Cod traseu nou

Denumire traseu

Staţii

Anexa 1.4

Lista operatorilor de transport care deţin licenţe de
traseu valabile pe traseele atribuite

Nr. Crt.

Denumire operator de transport

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

S.C. AUTO - RECORD S.R.L.
S.C. GEGI S.R.L.
S.C. ŞTEFU ION S.R.L.
S.C. TOTOSAN S.R.L.
S.C. TEGALTRANS S.R.L.
S.C. RO-CAR S.R.L.
S.C. CLAUSTOUR S.R.L.
S.C. AŞII VOLANULUI S.R.L.
S.C DANIXMOND S.R.L.
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Anexa 1.5

Mijloacele de transport
Anexa 1.5.1

Cerinţe standard pentru mijloacele de transport
Principii Generale
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.
Cerinţe generale standard pentru Autobuze
1. Condiţiile interioare şi exterioare ale mijloacelor de transport prin care se prestează
servicii în temeiul prezentului Contract trebuie să fie permanent în concordanţă cu cerinţele
stabilite de legislaţie.
2. Toate dispozitivele şi fiecare dintre acestea care sunt instalate în mijloacele de
transport trebuie să fie păstrate şi reparate astfel încât toate vehiculele să poată fi utilizate în
permanentă.
3. Fiecare mijloc de transport trebuie să fie dotat, cu casă de marcat fiscală în cazul în
care titlurile de călătorie sunt eliberate în mijlocul de transport.
4. Zonele publicitare din interiorul şi în exteriorul vehiculelor nu vor afecta vizibilitatea
sau lizibilitatea numerelor traseelor, semnele cu destinaţia, iar logo-ul Operatorului nu va
acoperi nicio fereastră cu vizibilitate spre exterior.
5. Înainte de plecarea pe traseu, vehiculele vor fi supuse unui control lege pentru a se
asigura că sunt curate, nu au suprafeţe alunecoase, deteriorate sau periculoase pentru
călători, inclusiv dotările şi armăturile vehiculelor.
6. În fiecare zi, înainte de plecarea pe traseu, se va asigura că scaunele pentru călători
nu sunt avariate, defecte sau deteriorate.
Cerinţe minime pentru Autobuze
Autobuzele în exploatare vor îndeplini cerinţele tehnice obligatorii cu privire la siguranţa
şi protecţia mediului stipulate în legislaţia în vigoare, precum şi cerinţele tehnice cu privire la
compatibilitatea cu sistemul de taxare.
Autobuzele utilizate de operator la prestarea serviciului public de transport judeţean vor
fi dotate cu sistem de monitorizare şi localizare GPS. Platforma GPS trebuie să aiba
posibilitatea afişării poziţiei autobuzului în timp real într-o interfaţă de tip web şi vizualizarea
istoricului traseului.
Autobuzele utilizate de către Operator la prestarea serviciului vor fi minim EURO 3
conform Anexei nr. 13, pct. 1.2.4 din "Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor
înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia
mediului şi în categoria de folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică RNTR
1" aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, cu
modificările şi completările ulterioare.
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Anexa 1.5.2

Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea
serviciului public de transport călători
Operatorul va întocmi o listă privind parcul auto care va cuprinde următoarele informaţii
despre fiecare autobuz, utilizat la prestarea Serviciului de transport public judetean de
persoane prin curse regulate, pentru fiecare traseu pentru care deţine licenţă de traseu.
Lista se va depune la Entitatea contractantă în două exemplare originale, din care unul
va fi anexă la contractul care se va încheia între Părţi.
1. Traseul nr. _________________________________________
Număr de autovehicule necesare titulare la atribuirea traseului :
Capacitatea minimă de transport a autobuzului stabilită prin programul de transport:
. autobuze cu 10 locuri /
. autobuze cu 23 locuri
Informaţii / caracteristici autobuz
Titular la
Devenit titular Capacitatea
Capacitatea
atribuirea
prin :
autobuzului
autobuzului
traseului
înlocuire/
titular la
devenit titular
reînmatriculare,
atribuirea
prin înlocuire
conform
traseului
ori
prevederilor
reînmatriculare
legale

Nr.
crt.

1.

Număr de înmatriculare
Număr de identificare
Mod deţinere – în
proprietate sau cu
contract de leasing (P / L)
Număr Licenţă
Comunitară
Numărul copiei conforme
a Licenţei comunitare
Anul fabricaţiei
Categoria de clasificare
Capacitatea de transport
pentru pasageri - numărul
de locuri pe scaune
Instalaţie de aer
condiţionat
Grad de confort şi
poluare EURO
Marca autovehicul
Mărimea în metri Lxlxh
Numărul de axe
Tipul de podea
Tipul motorului
Numărul de uşi de acces
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Numărul de ieşiri
Adaptări pentru
persoanele cu mobilitate
redusă
Dotări aferente
sistemului de taxare
integrat
Sistem de taxare (casă de
marcat fiscală,
componente aferente
sistemului de
management al traficului
etc.).
Alte dotări
2.
…
2. Traseul nr.___________________________
…………………….
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Anexa 1.6

Metodologia de monitorizare şi evaluare a operatorului de transport,
Fişa de monitorizare şi
Nota de constatare
Entitatea contractantă va monitoriza, evalua şi înregistra prestaţia operatorului de
transport în cadrul Programului de Transport prin mecanismul următor :
1. Sondaje complete efectuate în mod regulat referitor la calitatea serviciilor. Entitatea
contractantă va elabora şi implementa sondaje de control periodice privind serviciul de
transport, prin care se vor aduna informaţiile necesare pentru monitorizarea şi evaluarea
Programului de Transport.
2. Se vor întocmi Fişe de monitorizare şi Note de constatare, în cazul în care se impune
se vor stabili măsuri de remediere a deficienţelor constatate, conform modelelor de mai jos :
FIŞĂ MONITORIZARE
transport public judetean de persoane prin curse regulate
Probleme
verificate___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Data
...
...

Ora

Traseu /
nr. cursa

Operator de
transport

Nr.
înmatr.
autobuz

Conducator
auto

Deficienţe
constatate
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NOTĂ DE CONSTATARE
Data executării controlului:_____________
Denumirea operatorului de transport rutier verificat:___________________________
Nr. de înmatriculare al autobuzului:_______________
Numele şi prenumele conducătorului auto:__________________________________
Traseul verificat: ________________Cursa verificată:__________________
Numele, prenumele şi funcţia persoanei care efectuează controlul_____________________
DOCUMENTE/PROBLEME
VERIFICATE
CONSTATĂRI
OBSERVAŢII
1
2
3
- Existenţa la bordul autovehiculului:
DA / NU
- Licenţa de traseu este conformă
Licenţa de traseu
cu traseul executat:
DA / NU
- Valabilitatea licenţei de traseu:
Este / Nu este valabilă
- Existenţa la bordul autovehiculului:
DA / NU
Graficul de circulaţie
- Valabilitatea graficului de
circulaţie:
Este / Nu este valabil
- Existenţa la bordul autovehiculului:
DA / NU
Copia conformă a licenţei comunitare
- Valabilitatea copiei conforme a
licenţei comunitare:
Este / Nu este valabilă
- Existenţa la bordul autovehiculului:
Certificatul de clasificare pe stele sau
DA / NU
categorii al autobuzului
-Valabilitatea certificatului:
Este / Nu este valabil
Contractul de leasing în original ori o
- Existenţa la bordul autovehiculului:
copie conformă cu originalul ( în cazul
DA / NU
în care autobuzul este utilizat în baza
-Valabilitatea contractului
unui asemenea contract)
Este / Nu este valabil
- Existenţa la bordul autovehiculului:
DA / NU
-Valabilitatea certificatului:
Certificatul de înmatriculare al
Este /Nu este valabil
autobuzului
- Efectuarea la termen a inspecţiei
tehnice a autovehiculului
DA / NU
- Existenţa la bordul autovehiculului:
Legitimaţia de serviciu a conducătorului
DA / NU
auto.
-Valabilitatea legitimaţiei:
Este / Nu este valabilă
Oprirea autobuzului în toate staţiile,
DA / NU
conform graficului de circulaţie
Respectarea orelor de sosire / plecare
DA / NU
din staţii/autogări
Nr. de
- Îmbarcarea călătorilor peste
DA / NU
călători
capacitatea maximă admisă a
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autobuzului, exprimată prin nr. de locuri
pe scaune
- Numărul de locuri pe scaune este de
...................
Utilizarea pe timpul executăriii
transportului a plăcii de traseu/ panoului
de afişaj electronic cu nominalizarea
operatorului de transport rutier, a
traseului şi a tipului de transport
efectuat
Transportarea de obiecte sau mărfuri
interzise la transport prin dispoziţii
legale
sau Regulamentul de efectuare a
transportului rutier contra cost de
persoane
prin servicii regulate
Utilizarea la efectuarea curselor a
autobuzelor înscrise la atribuirea
traseelor pentru care s-au obţinut
licenţe de traseu
Persoanele transportate posedă
legitimaţii de călătorie individuale
valabile
Emiterea de legitimaţii de călătorie
corespunzătoare tarifelor aferente
distanţei parcurse de persoanele
transportate
Utilizarea aparatelor de marcat
electronice fiscale la emiterea biletelor
de călătorie
Asigurarea de curse dubluri pentru
preluarea fluxurilor ocazionale de
călători
Afişarea vizibilă în interiorul
autovehiculului a numelui şi prenumelui
conducătorului auto
Afişarea vizibilă în interiorul autobuzului
a tarifelor de transport pe bază de bilete

cărora nu le
este asigurat
locuri pe
scaune(dacă
este cazul)
………………

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU
DA / NU

Existenţa în autobuz a instalaţiilor de
încălzire /condiţionare a aerului în stare
de funcţionare

DA / NU

Starea de
curăţenie şi igienizare a autobuzului

Este corespunzătoare
DA / NU

Altele
OBIECŢII conducător auto / Operator :

Este /
Nu este
necesar

Funcţionează
/
Nu
funcţionează
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Anexa 1.7

Indicatori de performanţă
Nr.
crt.

Indicatorii de performanţă
privind efectuarea
transportului public
judetean de persoane prin
curse regulate

Parametru
Descriere mod
de calcul

Mod transport

U.M.

Nivel maxim, permis fără
penalizare/ luna calendaristică

Nivel parametru
inregistrat

Modalitate de
sanctionare a
Operatorului

1.

Numărul de curse/ traseu
pe care operatorul a
suspendat sau a întârziat
executarea transportului
faţă de programul de
circulaţie

Procent curse,
trasee pe care
operatorul a
suspendat sau a
întârziat
executarea
transportului din
total curse

Autobuz

%

5

-Stabilirea în sarcina
Operatorului a unui
plan de măsuri pentru
îndeplinirea
indicatorului;
La un număr de 3
încălcări majore ale
indicatorului de
performanţă, în
decursul unui an se
impune :
-Retragere licenta de
traseu;
-Incetare contract
înainte de ajungere la
termen.

2.

Numărul de trasee pe care
operatorul nu a efectuat
transportul public judeţean
de călători pe o perioadă
mai mare de 24 de ore

Procent trasee
neefectuate din
total trasee
atribuite

Autobuz

%

0

-“-

3.

Numărul de călători
afectaţi de situaţiile
prevăzute la pct. 1 şi 2

4.

Numărul total de mijloace

Număr de
persoane
afectate functie
de capacitatea
de transport /
traseu
Procent

Autobuz

Nr.

0

-Stabilirea în sarcina
Operatorului a unui
plan de măsuri pentru
îndeplinirea
indicatorului;

Autobuz

Nr.

0

-“-
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de transport utilizate zilnic
comparativ cu numărul
necesar pentru realizarea
programului de circulaţie

Justificate

5.

Numărul de
reclamaţii
ale
călătorilor
transportaţi
privind
calitatea
transportului

Rezolvate

Nerezolvate

6.

Numărul autovehiculelor
atestate Euro 3 sau Euro 4
raportat la numărul total de
autovehicule necesar
pentru realizarea
programului de circulaţie

7.

Vechimea mijloacelor de
transport şi dotările de
confort pentru persoanele

mijloace de
transport
utilizate zilnic
din total
mijloace de
transport
necesare
Numărul de
reclamaţii
justificate
înregistrate
Numărul de
reclamaţii
justificate
rezolvate în
termen legal
Numărul de
reclamaţii
justificate la
care călătorii nu
au primit
răspuns in
termen legal
Procent
autovehicule
atestate Euro 3,
Euro 4, Euro 5
sau Euro 6 din
numărul total de
autovehicule
necesar pentru
realizarea
programului de
circulaţie
Număr mijloace
de transport
utilizate peste

Autobuz

Nr.

Autobuz

Nr.

Autobuz

Nr.

Autobuz

%

Autobuz

Nr.

0

0

-“-

-“-

0

-“-

.________.

Nu e cazul

autobuz titular la atribuire traseu

Nu e cazul
Reprezintă plus
valoare indicator de
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transportate

8.

9.

10.

Despăgubirile plătite de
către operatorii de
transport pentru
nerespectarea condiţiilor
de calitate şi de mediu
privind desfăşurarea
transportului
Numărul abaterilor
constatate şi sancţionate
de personalul împuternicit
privind nerespectarea
prevederilor legale
Numărul de accidente de
circulaţie produse din vina
personalului propriu sau a
operatorului de transport

standardul celor
nominalizate la
data atribuirii
traseului
Cuantumul
despăgubirilor
plătite de
operator pentru
nerespectarea
condiţiilor de
calitate şi de
mediu privind
desfăşurarea
transportului

calitate

Autobuz

lei

0

Numărul
abaterilor de la
prevederile
legale

Autobuz

Nr.

0

Numărul
accidentelor în
trafic

Autobuz

Nr.

0

Sancţiuni aplicate de
autorităţile publice
abilitate
(ISCTR, RAR, etc)

Sancţiuni aplicate de
autorităţile publice
abilitate
(ISCTR, Politia
Rutiera)
Sancţiuni aplicate de
autorităţile publice
abilitate
(Politia Rutieră)

Analiza şi evaluarea gradului de respectare a indicatorilor de performanţă de către operatorii de transport rutier, se va realiza
anual.
NOTĂ:
Entitatea contractantă va monitoriza şi evalua indicatorii de mai sus numai pe bază de verificări, astfel:
a) verificarea prin sondaj a ieşirilor şi intrărilor programate din/în traseu, pentru conformitatea parcului circulant realizat cu cel
programat;
b) verificarea prin sondaj a prestaţiei efective în staţiile de plecare, intermediare şi terminus, în conformitate cu orarele Programul
de circulaţie;
c) evaluarea şi analiza incidentelor în trafic, pentru stabilirea responsabilităţilor şi sanctiunile aplicate Operatorului pentru
cursele neefectuate in culpa sa.
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Anexa 1.8

Resursele umane şi protecţia socială a angajaţilor
operatorului de transport
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 semnării prezentului Contract, operatorul are următoarea structură de personal:
Categorie personal
Număr
Personal administrativ
Personal direct implicat in activitatea de transport rutier public
judeţean de persoane prin curse regulate
Personal pentru alte activităţi
TOTAL PERSONAL
Operatorul se obligă să respecte toate normele naţionale şi europene referitoare la
protecţia socială a angajaţilor, inclusiv cele referitoare la măsurile de protecţie 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 1.9

Modelul licenţei de traseu
Model de imprimat Format A4 hartie orange cu fond stema Romaniei
(faţă)

RO

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN _______________
LICENŢĂ DE TRASEU
Seria ______ Nr. ________

Servicii publice de transport judetean de persoane
Prezenta licenţă de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier :

Valabilă de la data de _______________ până la data de _______________
Eliberată în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean
de persoane nr.____________ din data de_______________
Emitent: Consiliul Judeţean __________
_______________________
(semnătură şi ştampilă)

Data eliberării: ______________________
Operatorul de transport rutier poate efectua servicii publice de transport judeţean de persoane, pe
traseul menţionat pe verso, numai cu autovehicule având capacitatea menţionată în caietul de
sarcini anexat şi în conformitate cu acesta.
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(verso)
Traseul:

____________________________________________________________

Seria _____ Nr. __________

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcţiile din aparatul de specialitate
Nr. 5.803/11.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Galaţi, cu valabilitate
până la 31.12.2022
Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin gestiune delegată se înţelege
modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale
ori, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi
publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau
mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii
privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract, denumit în
continuare contract de delegare a gestiunii.
De asemenea, potrivit art. 66, alin.(2) şi alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru
prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările
şi completările ulterioare:
“(2) Consiliile judeţene vor încheia contracte de delegare a gestiunii pentru asigurarea
în continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate
până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, potrivit
Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi
completările ulterioare, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu operatorii de transport care deţin
licenţe de traseu valabile pe traseul respectiv la data publicării în Monitorul Oficial al României
a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.
(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va transmite consiliilor judeţene lista
operatorilor de transport deţinători de licenţe de traseu pentru efectuarea transportului rutier
judeţean contra cost de persoane prin servicii regulate, valabile la data publicării în Monitorul
Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
transportului de persoane.”
Întrucât începând cu 01.01.2019 şi până în prezent, legislaţia în domeniul transportului
public de persoane la nivel judeţean de persoane prin curse regulate a suferit modificări
majore, se impune aprobarea unor măsuri privind încheierea de contracte de delegare a
gestiunii pentru asigurarea continuării transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate în judeţul Galaţi, până la data de 31.12.2022, aşa cum prevede art. 66 alin. (2) din
Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 70/2020, cu modificările şi completările cuprinse în
Ordonanţa de Urgenţă nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor
termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Pentru a putea aplica prevederile mai sus invocate venim cu precizarea că în judeţul
Galaţi, la data de 1 aprilie 2020 (data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii
nr.34/2020), prestarea propriu-zisă a activităţii de transport persoane prin curse regulate pe
traseele judeţene era realizată de operatorii de transport rutier în baza licenţelor de traseu şi a
caietelor de sarcini aferente acestora eliberate de către Autoritatea Rutieră Română – Agentia
Teritorială Galaţi ca urmare a derulării procedurilor de atribuire electronică a traseelor prin
Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale.

Totodată, prin adresa nr. 13399/21.05.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi
sub nr. 5641/25.05.2020, Agenţia Teritorială A.R.R. Galaţi comunică lista operatorilor de
transport deţinători de licenţe de traseu pentru efectuarea transportului rutier judeţean contra
cost de persoane prin servicii regulate, valabile la data publicării în Monitorul Oficial al
României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de
persoane, respectiv 01.04.2020.
În conformitate cu prevederile art. 3, alin.(1) din Ordinul comun ANRSCUP/ANAP nr.
131/1.401/2019 privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul
procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile
administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie,”entitatea contractantă
utilizează contractul-cadru de delegare a gestiunii, prevăzut în Anexa nr. 2”.
Ţinând cont de cele menţionate mai sus, propunem încheierea contractelor de delegare
a gestiunii pentru asigurarea în continuare a transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate în judeţul Galaţi, cu valabilitate până la data de 31.12.2022, cu operatorii de
transport care deţin licenţe de traseu valabile pe traseele atribuite, conform Programului de
transport judeţean prin curse regulate cu valabilitate până la 31.12.2022, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.78/2022.
În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate.
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Galaţi, cu valabilitate
până la 31.12.2022
Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de prevederile art. 66 alin.(2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând
cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
precum şi a altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare:
“(2) Consiliile judeţene vor încheia contracte de delegare a gestiunii pentru asigurarea
în continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate
până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, potrivit
Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi
completările ulterioare, dar nu mai mult de 31.12.2022, cu operatorii de transport care deţin
licenţe de traseu valabile pe traseul respectiv la data publicării în Monitorul Oficial al României
a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.”
Aşa cum prevede art. 29 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin gestiune delegată se înţelege
modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori,
după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice,
în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor
operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind
furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract, denumit în continuare
contract de delegare a gestiunii.
Potrivit prevederilor art.3 alin.(1) din Ordinul comun ANRSCUP/ANAP
nr.131/1.401/2019 privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în
cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în
unităţile administrativ - teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie,”entitatea
contractantă utilizează contractul-cadru de delegare a gestiunii, prevăzut în Anexa nr. 2”.
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 78 din 30 martie
2022 privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Galaţi, cu valabilitate până la data de
31.12.2022;
Din aceste motive, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea
Contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Galaţi, cu
valabilitate până la 31.12.2022.
Solicităm avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi.
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